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Επιτελική Σύνοψη  

Οι κανόνες ανταγωνισµού στο σηµερινό επιχειρηµατικό περιβάλλον έχουν αλλάξει. 

Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να επιλύουν τα προβλήµατα που προκύπτουν 

µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα και να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίζουν τις 

διαδικασίες και τις ενέργειες τους ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες. Η επιχειρησιακή 

αρχιτεκτονική (ΕΑ) είναι η πρακτική που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να θέσουν τα 

θεµέλια ώστε να προσαρµοστούν και να επιβιώσουν σε παρούσες και µελλοντικές 

προκλήσεις. Ενισχύει την ευελιξία των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την εναρµόνιση της υπάρχουσας τεχνολογίας µε τους 

επιχειρησιακούς στόχους ενισχύοντας την επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων. Για 

όλους αυτούς τους λόγους όλο και περισσότερες εταιρίες και οργανισµοί παγκοσµίως 

υιοθετούν τις αρχές της ΕΑ για τον στρατηγικό σχεδιασµό τους.  

 

Το πλαίσιο Zachman είναι η πρώτη προσέγγιση του πεδίου των ΕΑ. Με το πλαίσιο 

αυτό ο Zachman εισήγαγε έναν τρόπο ταξινόµησης δεδοµένων, πληροφοριών και 

περιγραφών, που αφορούν µια επιχείρηση η έναν οργανισµό, µε σκοπό την 

λεπτοµερή καταγραφή και αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης. Ακολούθησαν 

πολλές ακόµα πρωτοβουλίες στην προσπάθεια για τον προσδιορισµό µιας 

ολοκληρωµένης µεθοδολογίας εφαρµογής µιας ΕΑ µε σηµαντικότερες αυτές του 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework, FEAF (Federal Enterprise 

Architecture Framework) και DoDAF (Departure of Defense Architecture 

Framework). Κάθε µια από τις προσεγγίσεις αυτές στηρίζεται στην εφαρµογή ενός 

πλαισίου µε την βοήθεια του οποίου σχεδιάζεται και αναπτύσσεται µια ΕΑ ενώ 

παράλληλα προτείνει διαφορετικές τεχνικές και µεθόδους ανάπτυξης. Παραµένει 

όµως κοινή η φιλοσοφία την οποία ακολουθούν και η οποία βασίζεται στην 

αποτίµηση της παρούσας κατάστασης µιας επιχείρησης (AS-IS), στον σχεδιασµό της 

επιθυµητής κατάστασης (TO-BE) και στον σχεδιασµό της διαδικασίας µετάβασης 

από την πρώτη στη δεύτερη. 

 

Τα πλαίσια ΕΑ αποτελούν λεπτοµερείς µέθοδοι ανάπτυξης µιας αρχιτεκτονικής ενώ 

περιέχουν και ένα σύνολο βοηθητικών εργαλείων για το σκοπό αυτό. Παρέχουν 

καθοδήγηση και κατευθύνσεις στον επιχειρησιακό αρχιτέκτονα ο οποίος µπορεί έτσι 

να διευθύνει ευκολότερα τις διαδικασίες. Παρόλα αυτά όµως δεν υπάρχει ένα πλαίσιο 

το οποίο είναι κατάλληλο για όλες τις περιπτώσεις. Αντιθέτως ο επιχειρησιακός 

αρχιτέκτονας πρέπει να επιλέξει εκείνο που µπορεί να προσαρµοσθεί καλύτερα στις 
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ανάγκες τις επιχείρησης η να επιλέξει να συνδυάσει εκείνα το οποία του παρέχουν 

λύσεις στα ζητήµατα που αντιµετωπίζει. Συχνό είναι και το φαινόµενο κατά το οποίο 

οι επιχειρήσεις κατασκευάζουν εξολοκλήρου το δικό τους πλαίσιο προσαρµοσµένο 

στις απαιτήσεις τους. Στην παρούσα εργασία µελετούµε και αναλύουµε τα τρία 

σηµαντικότερα και ευρύτερα διαδεδοµένα πλαίσια: του Zachman, του TOGAF και το 

FEAF. Επιπλέον παρουσιάζουµε συνοπτικά και µια σειρά άλλων πλαισίων µε 

µικρότερη αποδοχή από τις επιχειρήσεις. Παραθέτουµε τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα κάθε πλαισίου καθώς και µια συγκριτική ανάλυση η οποία βασίζεται 

σε συγκεκριµένη αρθρογραφία. 

 

Παρόλη την ταχύτατη ανάπτυξη που γνωρίζει το πεδίο τα τελευταία χρόνια, τα 

ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα που µπορεί να παρακολουθήσει κανείς 

σε πανεπιστήµια είναι πολύ λίγα. Συγκεκριµένα µετά από έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας βρέθηκαν τρία πανεπιστήµια στα 

οποία λειτουργούν µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών σχετικά µε τις ΕΑ. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί συνέπεια της έλλειψης µιας ακαδηµαϊκής οριοθέτησης του 

πεδίου. Αντιθέτως ο αριθµός των σεµιναρίων και των προγραµµάτων πιστοποίησης 

των γνώσεων σε συγκεκριµένα πλαίσια αρχιτεκτονικής ποικίλουν. Κάθε αρχιτεκτονικό 

πλαίσιο παρέχει και ένα κύκλο σεµιναρίων για την παροχή πιστοποίησης γνώσεων 

και πρακτικής εφαρµογής του πλαισίου. 

 



¹Πληροφορική Τεχνολογία (ΠΤ) σύµφωνα µε το  Information Technology Association of America (ITAA) 

ορίζεται η µελέτη, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εφαρµογή και η διαχείριση πληροφοριακών συστηµάτων 

βασισµένα σε υπολογιστές, συγκεκριµένες εφαρµογές λογισµικού Η/Υ και υλικού Η/Υ. 

 

 

1

1. Εισαγωγή 

1.1  Περιγραφή του προβλήµατος  

 

     Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα του κοινωνικοοικονοµικού και τεχνικού 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και οργανισµών παγκοσµίως, σε συνδυασµό µε 

την ανάγκη για ενσωµάτωση νέων πληροφορικών τεχνολογιών¹ (ΠΤ) (Information 

Technology – IT) στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, οι οποίες αυξάνουν 

αντιστοίχως την πολυπλοκότητα του εσωτερικού τους περιβάλλοντος, φέρνει την 

διοίκηση των επιχειρήσεων αντιµέτωπη, σε καθηµερινή βάση, µε µια πληθώρα 

ζητηµάτων η επίλυση των οποίων παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση τους. 

Εξελίξεις όπως οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, η εµφάνιση νέων επιχειρηµατικών 

µοντέλων, η άρση µονοπωλίων, οι ιδιωτικοποιήσεις εταιριών, η εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών είναι µερικά µόνο παραδείγµατα τα οποία συνθέτουν το περιβάλλον 

µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί πρέπει να επιβιώσουν.  

 

     Επιπλέον το έργο των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων γίνεται ακόµη 

δυσκολότερο αν αναλογιστεί κανείς την συχνότητα µε την οποία συντελούνται οι 

εξελίξεις αυτές στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και τα υψηλά επίπεδα 

ανταγωνισµού τα οποία επικρατούν τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον µεταξύ 

επιχειρήσεων και οργανισµών όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον µεταξύ οµάδων 

ενδιαφεροµένων (stakeholders) µε διαφορετικές επιδιώξεις. Αποτελεί λοιπόν 

αναγκαία προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς η άµεση 

προσαρµογή στις µεταβολές αυτές, καινοτοµώντας ταυτοχρόνως σε διάφορους 

τοµείς της επιχειρησιακής τους δραστηριότητας, καθώς και η αρµονική συνεργασία 

των διαφόρων οµάδων στο εσωτερικό τους για την αποτελεσµατική λειτουργία όλων 

των τµηµάτων. Γίνεται εποµένως αντιληπτή η ανάγκη για “εργαλεία” τα οποία 

παρέχουν στα στελέχη τη διορατικότητα και την κατάλληλη γνώση που θα τους 

βοηθήσει ώστε να µετριάσουν όσο το δυνατό περισσότερο την πολυπλοκότητα των 

ζητηµάτων αντιµετωπίζοντας τα συνολικά και µε ένα συνεκτικό τρόπο και όχι το 

καθένα ξεχωριστά. Επιπλέον δεδοµένης της διαφορετικότητας του κοινωνικού και 

επιστηµονικού υπόβαθρου των οµάδων ενδιαφερόµενων µέσα σε έναν οργανισµό, 

είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας για την δηµιουργία 
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κοινής αντίληψης για το  περιεχόµενο των ζητηµάτων που αφορούν την επιχείρηση ή 

τον οργανισµό. 

 

     Τα παραδοσιακά επιχειρηµατικά µοντέλα χαρακτηρίζονται από έλλειψη ευελιξίας 

και προσαρµοστικότητας στις ραγδαίες µεταβολές του περιβάλλοντος (Land κ.συν., 

2009). Οι δοµή, οι διαδικασίες, η τεχνολογία και τα συστήµατα τα οποία 

χρησιµοποιούσαν στερούνταν ευελιξίας και διαλειτουργικότητας ενώ δεν παρείχαν 

την ικανότητα στις επιχειρήσεις να αλλάζουν εύκολα και γρήγορα στρατηγική µε το 

ελάχιστο δυνατό κόστος.  Προσεγγίσεις όπως αύξηση των τεχνολογικών πόρων 

(υλικό και λογισµικό), αύξηση του προσωπικού και ανάθεση σε εξωτερικούς 

συνεργάτες τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας (outsourcing) δεν αποτελούν λύσεις 

στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν σήµερα οι επιχειρήσεις ενώ σε πολλές 

περιπτώσεις διογκώνουν υπάρχοντα προβλήµατα αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος 

της επιχείρησης. Αντιθέτως χρειάζονται κατάλληλες µέθοδοι, διαδικασίες και 

συστήµατα µε τα οποία επιτυγχάνεται άµεση αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα.  

 

     Στο παρελθόν οι υπάρχουσες µέθοδοι ανάπτυξης συστηµάτων παρείχαν 

σηµαντική βοήθεια στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς µέσω δυνατοτήτων όπως 

η ανάλυση, επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων και πληροφοριών. Οι µέθοδοι 

αυτές χρησιµοποιούσαν δοµές όπως η OLAP (Online Analytical Processing), 

εργαλεία εξόρυξης δεδοµένων, και πληροφοριακά συστήµατα (Finkelstein, 2007). 

Σήµερα όµως, όπως είναι γνωστό, ο ρυθµός µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι 

αλλαγές είναι πολύ γρηγορότερος από την εποχή κατά την οποία αναπτύχθηκαν τα 

εργαλεία αυτά. Γίνεται εποµένως κατανοητό ότι τα εργαλεία και τα συστήµατα αυτά 

δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, πόσο µάλλον στις µελλοντικές, διότι 

δεν σχεδιάστηκαν για να ανταπεξέρχονται σε συνεχείς µεταβολές των δεδοµένων. 

∆ιατηρώντας τις µεθόδους και τα συστήµατα αυτά σε µια επιχείρηση της στερούµε 

την ικανότητα να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου της 

δηµιουργώντας σηµαντικά προβλήµατα στην λειτουργία της, τα οποία τελικά θα την 

οδηγήσουν στον αφανισµό της. 

 

     Από τα παραπάνω οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι απαιτείται να σχεδιαστούν 

νέες µέθοδοι, νέα συστήµατα υποστήριξης και νέα εργαλεία µε γνώµονα τις 

µελλοντικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων, και όχι µόνο τις παρούσες, τα οποία 

πρέπει να είναι συµβατά µε τεχνολογίες διαδικτύου ώστε οι επιχειρήσεις να 

ανταποκρίνονται σε λεπτά ή δευτερόλεπτα και όχι σε µέρες ή εβδοµάδες. Επιπλέον 
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τα συστήµατα και οι µέθοδοι πρέπει να παράγουν τυποποιηµένες διαδικασίες και 

λύσεις µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση τους ώστε να µειωθούν τα λειτουργικά 

κόστη αλλά και να εξοικονοµείται πολύτιµος χρόνος. Εφαρµόζοντας τις σχεδιαστικές 

αυτές αρχές οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί θα αποκτήσουν την ικανότητα να 

ανταπεξέρχονται άµεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος προσαρµοζόµενοι στις 

µεταβολές µε απλές αλλαγές στα δεδοµένα των µοντέλων τα οποία θα αναπαράγουν 

λύσεις και διαδικασίες για την επίλυση των προβληµάτων. 

 

     Είναι λοιπόν σηµαντικό όλο και περισσότεροι επαγγελµατίες στο πεδίο των ΠΤ να 

αναγνωρίσουν την αυξανόµενη σηµασία της επιχειρηµατικής αρχιτεκτονικής στη 

συνεχείς επιτυχία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η ΕΑ βοηθά τα στελέχη να 

διαχειριστούν αποτελεσµατικότερα τις δαπάνες σε ΠΤ και στην πραγµατοποίηση 

αποδοτικότερων επενδύσεων σε νέες ΠΤ (που να διατηρήσει, που να αποσύρει και 

που ναι επανασχεδιάσει την τεχνολογική υποδοµή) (Minoly 2008). Η ΕΑ όταν 

εφαρµόζεται σωστά, παρέχει µια συστηµατική αξιολόγηση και περιγραφή για το πώς 

η επιχείρηση λειτουργεί αυτή τη στιγµή (AS IS), παρέχει ένα «σχεδιάγραµµα» για το 

πώς πρέπει να λειτουργήσει στο µέλλον (TO BE) και παρέχει µια µέθοδο για την 

µετάβαση στην µελλοντική κατάσταση. 

 

1.2  Εύρος της µελέτης 

 

     Στα πλαίσια της εργασίας µελετήθηκε βιβλιογραφία σχετική µε τη θεωρία του 

πεδίου των ΕΑ τόσο από τον ακαδηµαϊκό χώρο όσο και από τον επαγγελµατικό. 

Συγκεκριµένα µελετήθηκαν λεπτοµερώς οι έννοιες, οι αρχές, η ορολογία του πεδίου, 

τα πλεονεκτήµατα των ΕΑ και οι µέθοδοι εφαρµογής τους. Στη συνέχεια 

αναπτύχθηκαν λεπτοµερώς τρία αρχιτεκτονικά πλαίσια (Zachman, TOGAF, FEAF) 

για την ανάπτυξη και εφαρµογή ΕΑ ενώ έγινε και µια συνοπτική παρουσίαση µερικών 

ακόµη διαδεδοµένων πλαισίων. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκε µια συγκριτική 

ανάλυση και αξιολόγηση των τριών πλαισίων βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων τα 

οποία αναλύθηκαν. Επίσης  αναζητήθηκαν πληροφορίες µέσω του Παγκόσµιου 

Ιστού για εκπαιδευτικά προγράµµατα ΕΑ και παρατίθεται µια συνοπτική παρουσίαση 

τους. Τέλος µε την παραθέτουµε δύο µελέτες περίπτωσης µε την χρήση του πλαισίου 

TOGAF και Zachman. 
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1.3  Στόχοι της εργασίας  

Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να αναλύσουµε το πεδίο των ΕΑ, την συµβολή 

του στον στρατηγικό σχεδιασµό των επιχειρήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις του σηµερινού πολύπλοκου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Επίσης  

αναλύονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν και παρουσιάζουµε τις 

αρχές και τις έννοιες του νέου αυτού πεδίου µε απλό και κατανοητό τρόπο. Επιπλέον 

σηµαντικός στόχος αποτελεί να αναλύσουµε τα σηµαντικότερα πλαίσια ΕΑ καθώς και 

να τα αξιολογήσουµε µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια ώστε να παρουσιάσουµε τα 

πλεονεκτήµατα. Με τις µελέτες περίπτωσης που αναλύουµε στοχεύουµε σε µια 

συνοπτική παρουσίαση ενός προγράµµατος ΕΑ µε την χρήση του πλαισίου TOGAF 

και Zachman. Επιπρόσθετα η εργασία αποσκοπεί και στην παραγωγή εκπαιδευτικού 

υλικού το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να 

αποκτήσει εισαγωγικές γνώσεις για το συγκεκριµένο πεδίο. 

 

1.4  Περιεχόµενα µελέτης  

     Στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτουµε την ιστορική εξέλιξη του πεδίου των ΕΑ και 

τις βασικότερες έννοιες και αρχές του. Παραθέτουµε τους σηµαντικότερους ορισµούς 

των ΕΑ και αναλύουµε τα οφέλη από την εφαρµογή τους. Επίσης εισάγουµε την 

έννοια των αρχιτεκτονικών πλαισίων και µια µέθοδο για την επιλογή του 

καταλληλότερου. Τέλος παραθέτουµε ορισµένες αρχές, που προτείνονται στη 

βιβλιογραφία, σχετικές µε την δράση ενός επιχειρησιακού αρχιτέκτονα. 

 

     Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το αρχιτεκτονικό πλαίσιο TOGAF. Γίνεται 

προσπάθεια απλουστευµένης παρουσίασης των τµηµάτων του πλαισίου, των 

βασικότερων εννοιών και της µεθοδολογίας εφαρµογής του. Επιπλέον παρατίθενται 

κριτικές και συµπεράσµατα από την βιβλιογραφία. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται το 

πλαίσιο Zachman. Γίνεται παρουσίαση ων οπτικών και των χαρακτηριστικών του 

πλαισίου και τι ακριβώς αντιπροσωπεύει το κάθε τι, ενώ παράλληλα αναλύονται οι 

κανόνες εφαρµογής του. Τέλος παραθέτουµε συµπεράσµατα και κριτικές από την 

βιβλιογραφία. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύουµε το πλαίσιο FEAF, τις αρχές, τη δοµή 

του, τα δοµικά του στοιχεία την σχέση του µε το πλαίσιο Zachman και την µέθοδο 

σχεδίασης ΕΑ του Spewak (1992) και τα µοντέλα αναφοράς του. 

 

     Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά πέντε ακόµα προσεγγίσεις ΕΑ µε τα 

αντίστοιχα αρχιτεκτονικά πλαίσια. Στη συνέχεια παραθέτουµε µια συγκριτική ανάλυση 

των τριών σηµαντικότερων πλαισίων ΕΑ η οποία βασίζεται σε τρία επιστηµονικά 
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άρθρα. Αναλύονται τα κριτήρια και αξιολογούνται τα πλαίσια. Στο έβδοµο κεφάλαιο 

παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε µέσω του 

Παγκόσµιου Ιστού για εκπαιδευτικά προγράµµατα στο πεδίο των ΕΑ από 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εταιρίες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα 

ΠΤ. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζουµε µέσω µιας µελέτης περίπτωσης των 

Chaczko κ συν. (2010)  τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να εφαρµοστεί το πλαίσιο 

TOGAF και να παράγουµε συγκεκριµένα µοντέλα για κάθε φάση της µεθόδου 

αρχιτεκτονικής ανάπτυξης του πλαισίου TOGAF. Επίσης στο ένατο κεφάλαιο γίνεται 

προσπάθεια συµπλήρωσης της µήτρας Zachman µελετώντας τον τρόπο λειτουργίας 

ενός νοσοκοµείου. Στο δέκατο κεφάλαιο παραθέτουµε τα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν µετά την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας καθώς και κάποιες 

προτάσεις για µελλοντική περαιτέρω έρευνα. 
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2. Γενικά Στοιχεία Πεδίου Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών 

2.1  Ιστορική Αναδροµή 

     Το πεδίο της ΕΑ ουσιαστικά εµφανίστηκε το 1987, µε την δηµοσίευση ενός 

άρθρου του J. A. Zachman στο περιοδικό της “IBM Systems” µε τίτλο "A Framework 

for Information Systems Architecture”. Στο άρθρο αυτό ο Zachman παρουσίασε τις 

προκλήσεις που έθετε το νέο αυτό επιστηµονικό πεδίο καθώς και πως ο ίδιος 

οραµατιζόταν την εξέλιξή του µέσα στις επόµενες δεκαετίες (Sessions, 2007). Η 

σηµαντικότερη πρόκληση σύµφωνα µε τον Zachman (1987) ήταν η διαχείριση του 

µεγέθους και της πολυπλοκότητας των πληροφοριακών συστηµάτων µέσα σε µια  

επιχείρηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Zachman (1987, σελ. 276) “Το κόστος 

που σχετίζεται µε τα πληροφοριακά συστήµατα καθώς και η αυξανόµενη εξάρτηση 

της επιτυχίας µιας επιχείρησης από την σωστή εφαρµογή τους, απαιτούν την 

υπεύθυνη και αποτελεσµατική διαχείριση τους”. Το όραµα του Zachman ήταν η 

επίτευξη επιχειρηµατικής αξίας και ευελιξίας µέσα από µια ολιστική προσέγγιση της 

αρχιτεκτονικής συστηµάτων η οποία θα εξέταζε κάθε σηµαντικό ζήτηµα από κάθε 

σηµαντική προοπτική. Αυτή η προσέγγιση των συστηµάτων από πολλές προοπτικές 

ονοµάστηκε από τον ίδιο “information systems architectural framework”. Σύντοµα 

όµως µετονοµάστηκε σε “enterprise - architecture framework”.  

 

     Σύµφωνα µε τον Sessions (2007) η προσέγγιση αυτή του Zachman επηρέασε σε 

µεγάλο βαθµό την προσπάθεια του Υπουργείου Αµύνης των Ηνωµένων Πολιτειών 

της Αµερικής το 1994 για αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του τρόπου µε τον οποίο οι 

οµοσπονδιακές υπηρεσίες προµηθεύονται, χρησιµοποιούν και αξιοποιούν 

πληροφοριακές τεχνολογίες. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώθηκε στο σχεδιασµό ΕΑ 

και έγινε γνωστή ως “Technical Architecture Framework for Information 

Management” (TAFIM). Η προοπτική για αποτελεσµατική διαχείριση των 

πληροφοριακών πόρων των οµοσπονδιακών υπηρεσιών µε όλα τα πλεονεκτήµατα 

που προκύπτουν, κέντρισε το ενδιαφέρον του Κογκρέσου των Η.Π.Α. το οποίο το 

1996 ψήφισε ένα νοµοσχέδιο γνωστό ως Clinger-Cohen Act of 1996. Με το 

νοµοσχέδιο αυτό το οποίο είναι επισήµως γνωστό ως “Information Technology 

Management Reform Act”  η κυβέρνηση των Η.Π.Α καθιστούσε υποχρεωτική την 

λήψη µέτρων από όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες για την αύξηση της 

αποδοτικότητας των επενδύσεων σε πληροφοριακές τεχνολογίες (IT). Για την 

εποπτεία και το συντονισµό αυτής της προσπάθειας συστάθηκε ένα συµβούλιο µε 

τίτλο Chief Information Office (CIO) αποτελούµενο από συµβούλους από τα 
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σηµαντικότερα κυβερνητικά σώµατα. Τον Απρίλιο 1998 το συµβούλιο αυτό ξεκίνησε 

να αναπτύσσει µια µεθοδολογία για την εφαρµογή ΕΑ µε τίτλο Federal Enterprise 

Architecture Framework (FEAF). Ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο 

του 1999. Η µεθοδολογία αυτή περιλάµβανε ορισµένες καινοτόµες ιδέες όπως οι 

τµηµατικές αρχιτεκτονικές (segmented architectures) οι οποίες αφορούσαν στο 

διαχωρισµό µιας επιχείρησης ή οργανισµού σε επιµέρους τµήµατα και την εφαρµογή 

αρχιτεκτονικών σε κάθε ένα από τα τµήµατα αυτά.  

 

     Με το πέρασµα του χρόνου η ευθύνη για την εποπτεία και το συντονισµό της 

προσπάθειας του υπουργείου αµύνης των ΗΠΑ µεταβιβάστηκε από το συµβούλιο 

των CIOs σε ένα άλλο διαχειριστικό όργανο µε τίτλο Office of Management and 

Budget (OMB). Τo 2002 το ΟΜΒ εκσυγχρόνισε και µετονόµασε τη µεθοδολογία 

Federal Enterprise Architecture Framework σε Federal Enterprise Architecture (FEA).  

 

     Παρά τα πολλά χρήµατα που δαπανήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την 

εφαρµογή ΕΑ και την έντονη δραστηριοποίηση των οµοσπονδιακών υπηρεσιών για 

την επίτευξη αυτού του στόχου, η πρόοδος που επιτελέστηκε ήταν µικρή ενώ όσες 

επιτυχηµένες προσπάθειες επισκιάστηκαν από µεγαλύτερες σε έκταση και αριθµό 

αποτυχίες. Το 2004, οχτώ χρόνια µετά το Clinger-Cohen Act το Γενικό Λογιστήριο 

των ΗΠΑ ανέφερε ότι από τις 96 υπηρεσίες που εξετάστηκαν µόνο 20 είχαν 

εφαρµόσει τις βασικές αρχές για την αποτελεσµατική αρχιτεκτονική διοίκηση. 

Επιπλέον από το 2001, είκοσι δύο υπηρεσίες είχαν σηµειώσει πρόοδο, 24 είχαν 

ακριβώς αντίθετη εξέλιξη και 47 παρέµειναν ίδιες (Sessions, 2007). Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα µέχρι τον Ιανουάριο του 2005 το Γενικό Λογιστήριο των ΗΠΑ να έχει 

επικρίνει αυστηρά ένα µεγάλο αριθµό υπηρεσιών για την µη υιοθέτηση ή µη χρήση 

από µέρους τους ΕΑ. Μεταξύ άλλων το Υπουργείο Άµυνας, το Υπουργείο Εθνικής 

Ασφάλειας και η NASA. Νωρίτερα το 1998, τέσσερα χρόνια µετά την παρουσίαση του 

και δύο χρόνια µετά την επισηµοποίηση του ως  Clinger-Cohen Act, το TAFIM 

αποσύρθηκε από το Υπουργείο Άµυνας.  

 

     Το έργο που είχε επιτελεστεί µεταβιβάστηκε σε µια συνεργασία εταιριών µε τίτλο 

“The Open Group”. Η οµάδα αυτή των εταιριών έχει ως σκοπό την παροχή στα µέλη 

της καθώς και σε τρίτους ενός συνόλου υπηρεσιών που αφορούν την στρατηγική, την 

διοίκηση, την καινοτοµία, την εφαρµογή προτύπων, την χορήγηση πιστοποιήσεων, 

ελέγχους ανάπτυξης (test development). Μετά από την επεξεργασία της γνώσης που 

τους µεταβιβάστηκε η οµάδα δηµιούργησε ένα καινούριο πρότυπο το οποίο ονόµασε 

TOGAF (The Open Group Architectural Framework). 
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     Το 2005 και ενώ το ΟΜΒ είχε επικρατήσει στον δηµόσιο τοµέα των Η.Π.Α. ένας 

άλλος οργανισµός έκανε σηµαντικά βήµατα ώστε να επικρατήσει στον ιδιωτικό τοµέα. 

Ο οργανισµός αυτός ήταν ο “Gartner”. Είχε όµως να αντιµετωπίσει µια δυνατή οµάδα 

ερευνητών και συµβούλων οι οποίοι εξειδικεύονταν στις ΕΑ και ονοµάζονταν Meta 

Group. Η οµάδα Gartner παρ’ όλες τις προσπάθειες της για τον σχεδιασµό µιας 

πρακτικής εφαρµογής για τις ΕΑ δεν κατάφερε ποτέ να πετύχει όσα η Meta Group. 

Για το λόγο αυτό τον Απρίλιο του  2005 αποφάσισαν να την εξαγοράσουν. 

Ακολούθησε ένα χρονικό διάστηµα συζήτησης, επεξεργασίας και αξιολόγησης των 

θέσεων, µεθόδων και πρακτικών γνώσεων των αναλυτών των δύο οµάδων µε σκοπό 

την όσο δυνατό αποτελεσµατικότερη διευθέτηση των διαφορών και την υιοθέτηση 

µιας ενιαίας προσέγγισης. Στην εικόνα που ακολουθεί µπορούµε να διακρίνουµε την 

διαχρονική εξέλιξη µερικών από των σηµαντικότερων πρωτοβουλιών στο πεδίο των 

ΕΑ. 

 

  

 

Εικόνα 1: Οι σηµαντικότερες πρωτοβουλίες στο πεδίο των ΕΑ και η εξέλιξη τους 

Πηγή : Guide to the (Evolving) Enterprise Architecture Body of Knowledge, MITRE Corp,(2004) 
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2.2  Ορισµοί Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών 

     Στο άρθρο του ο Schöenherr (2009) επισηµαίνει την έλλειψη µιας θεµελιώδους και 

κεντρικής θεωρίας, µε ακριβείς ορισµούς, καθώς και µιας κοινής κατανόησης του 

πεδίου των ΕΑ µεταξύ των συγγραφέων οι οποίοι έχουν ασχοληθεί µε το πεδίο. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις, ανάλογα µε 

το επιστηµονικό πεδίο από το οποίο προέρχεται ο συγγραφέας. Η πλειοψηφία των 

συγγραφέων που δηµοσιεύουν σχετικό υλικό, µετά από ανάλογη έρευνα, 

προέρχονται από το πεδίο των επιστηµών τεχνολογίας και οι περισσότερες από τις 

προσεγγίσεις αυτές έχουν ερευνητικό χαρακτήρα χωρίς να έχουν εφαρµοστεί σε 

πραγµατικές συνθήκες ώστε να αποδείξουν την βιωσιµότητα τους (Schöenherr, 

2009). 

     Μερικοί από τους σηµαντικότερους ορισµούς που έχουν δοθεί σχετικά µε την 

έννοια των ΕΑ είναι οι εξής: 

• Το IEEE (1471-2000) (Institute of Electrical and Electronic Engineering) ορίζει 

ως αρχιτεκτονική στα πλαίσια των συστηµάτων την θεµελιώδη οργάνωση 

ενός συστήµατος, των συστατικών του και των σχέσεων µεταξύ αυτών και του 

εξωτερικού τους περιβάλλοντος καθώς και τις αρχές που διέπουν την 

σχεδίαση και την εξέλιξή του συστήµατος. Τον ορισµό αυτό υιοθετούν και 

πολλοί ακαδηµαϊκοί οι οποίοι έχουν δηµοσιεύσει άρθρα σχετικά µε ΕΑ 

• Το IFEAD (Institute for Enterprise Architecture Developments) και ο ιδρυτής 

του J. Schekkerman (2003) παρέχει ένα λεπτοµερή ορισµό της ΕΑ. Την ορίζει 

ως µια ολοκληρωµένη αναπαράσταση της επιχείρησης. Ένα γενικό πλάνο 

δράσης το οποίο δρα ως συνεκτική δύναµη µεταξύ διαφόρων πτυχών της 

επιχείρησης οι οποίες χωρίζονται σύµφωνα µε το περιεχόµενο τους στις εξής: 

o Επιχειρησιακός σχεδιασµός όπως στόχοι, όραµα, στρατηγική και 

διοικητικές αρχές,  

o λειτουργικό περιεχόµενο όπως οργανωτική δοµή, διαδικασίες και 

δεδοµένα,  

o αυτοµατισµοί  όπως πληροφοριακά συστήµατα και βάσεις δεδοµένων 

και 

o οι τεχνολογικές υποδοµές όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

λειτουργικά συστήµατα και δίκτυα 

• Η συνεργασία εταιριών  “The Open Group” ερµηνεύει την αρχιτεκτονική µε 

δύο τρόπους ανάλογα µε την χρήση της. Σύµφωνα µε τον πρώτο ορισµό είναι 

η επίσηµη περιγραφή ή ένα λεπτοµερές σχέδιο του συστήµατος και των 

συστατικών του, τα οποία καθοδηγούν την εκτέλεση του (TOGAF Version 9, 

2009). Σύµφωνα µε τον δεύτερο αποτελεί τη δοµή των συστατικών ενός 
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συστήµατος, τις αλληλεξαρτήσεις τους καθώς και τις αρχές και κατευθυντήριες 

γραµµές που διέπουν τον σχεδιασµό και την εξέλιξή του στο χρόνο. 

• Ο Zachman (1996) ορίζει την αρχιτεκτονική στα πλαίσια της επιχείρησης ως 

ένα σύνολο περιγραφικών αναπαραστάσεων (π.χ. µοντέλα) που σκοπό 

έχουν να περιγράψουν – απεικονίσουν τη δοµή και λειτουργία των τµηµάτων 

µιας επιχείρησης µε τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις ποιότητας και να διατηρούνται για το χρονικό διάστηµα κατά το 

οποίο είναι ωφέλιµες για την επιχείρηση.  

• Ο ορισµός που δίνει το Clinger–Cohen Act (1996) για την αρχιτεκτονική των 

πληροφοριακών τεχνολογιών (ΙΤ Architecture) όσον αφορά τις κυβερνητικές 

υπηρεσίες των ΗΠΑ είναι η εξής: Αποτελεί ένα ολοκληρωµένο εργαλείο για 

τον εκσυγχρονισµό και την υποστήριξη της υπάρχουσας τεχνολογίας σε µια 

υπηρεσία, καθώς και ένας οδηγός για την αξιολόγηση και την απόκτηση νέων 

τεχνολογικών πόρων ώστε να επιτευχθούν οι στρατηγικοί και οι τεχνολογικοί 

στόχοι της υπηρεσίας. 

• Το ολλανδικό φόρουµ σχετικό µε θέµατα ΕΑ µε τίτλο Netherlands Architecture 

Forum (NAF) αποδίδει στην αρχιτεκτονική την έννοια του περιορισµού της 

σχεδιαστικής ελευθερίας ή άνεσης και πρακτικά την ορίζει ως ένα σύνολο 

σχεδιαστικών αρχών. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις η σχεδιαστική ελευθερία των σχεδιαστών είναι ανεπιθύµητα 

µεγάλη. Εποµένως η ιδέα της αρχιτεκτονικής είναι να επωφεληθεί από την 

καθολικότητα του γεγονότος αυτού και να πρωτοτυπήσει εισάγοντας κανόνες 

και περιορισµούς κάτι το οποίο είναι καινοτόµο στο χώρο αυτό. 

• Το ίδρυµα Archimate ορίζει την ΕΑ ως ένα σύνολο αρχών, µεθόδων και 

µοντέλων που χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της 

οργανωτικής δοµής µιας επιχείρησης, των επιχειρηµατικών διαδικασιών, των 

πληροφοριακών συστηµάτων καθώς και της υποδοµής της επιχείρησης.  

• Ο ορισµός που δίνεται από την εταιρία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών 

σε θέµατα τεχνολογίας Gartner Group είναι ο εξής: “ΕΑ είναι η διαδικασία 

µέσω της οποίας το εταιρικό όραµα και η στρατηγική µεταφράζονται σε µια 

αποτελεσµατική µετάβαση της επιχείρησης προς µια επιθυµητή κατάσταση, 

παράγοντας, µεταδίδοντας και βελτιώνοντας τις κυριότερες αρχές και µοντέλα 

τα οποία αντιπροσωπεύουν την επιθυµητή αυτή κατάσταση της επιχείρησης 

και βοηθούν στην εξέλιξή της” (Lapkin, 2006). 

 

     Εκτός από τους παραπάνω ορισµούς οι οποίοι προέρχονται από ιδιωτικούς 

φορείς και οργανισµούς υπάρχουν και ορισµένοι οι οποίοι προέρχονται από την 
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ακαδηµαϊκή κοινότητα και έχουν χρησιµοποιηθεί από επιστήµονες σε δηµοσιεύσεις 

σχετικές µε το επιστηµονικό πεδίο των ΕΑ. 

 

• Οι Zarvic και Wieringa (2006) ορίζουν την ΕΑ ως την δοµή µιας επιχείρησης η 

οποία αποτελείται από τις σχέσεις µεταξύ των συστηµάτων επικοινωνίας και 

ΠΤ, του εξωτερικού περιβάλλοντος και της προστιθέµενης αξίας των 

συστηµάτων αυτών. 

• Οι France, Ghosh και Turk (2001) ορίζουν την ΕΑ ως ένα µοντέλο το οποίο 

παρέχει έναν χάρτη των συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών του 

οργανισµού καθώς και µια αντιστοίχηση των επιχειρησιακών στόχων που 

επιτυγχάνονται από το κάθε σύστηµα. 

• Οι Nightingale και Rhodes (2004) αναφέρουν σχετικά µε τις ΕΑ ότι παρέχουν 

τόσο τις επιτυχηµένες στρατηγικές όσο και εφαρµογές αυτών για τον 

µετασχηµατισµό της επιχείρησης από µια υπάρχουσα κατάσταση σε µια 

µελλοντική και επιθυµητή κατάσταση. 

• Οι Whitman, Ramachandran και Ketkar (2001) ορίζουν τις ΕΑ ως εξής: Μια 

ΕΑ καθιστά ικανή την αφοµοίωση των εσωτερικών αλλαγών µιας 

επιχείρησης, οι οποίες προέρχονται από το δυναµικό εξωτερικό της 

περιβάλλον. ∆εν αποτελεί µόνο τη βάση για την διαχείριση των αλλαγών αλλά 

παρέχει επίσης το µηχανισµό µε τον οποίο τα συστήµατα της επιχείρησης θα 

ευθυγραµµιστούν µε τους διοικητικούς στόχους. 

•  Ο Wegmann (2003) ορίζει την ΕΑ ως µια αρχή η οποία ασχολείται µε την 

οργάνωση των πόρων µιας επιχείρησης. Η οργάνωση αυτή εξελίσσεται ως 

συνέπεια των τάσεων και των δυνάµεων που ασκούνται τόσο από το 

εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της.  

 

     Η ποικιλία και η διαφορετικότητα ως προς το περιεχόµενο των ορισµών αυτών 

υποδηλώνει ότι το πεδίο των ΕΑ βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο. Ταυτόχρονα 

όµως η ευρεία σηµασία τους και το ευρύ φάσµα των επιχειρησιακών θεµάτων για τα 

οποία παρέχουν λύσεις και υποστήριξη, τις καθιστούν ένα σηµαντικό µέσο στην 

προσπάθεια µιας επιχείρησης να πετύχει τους στόχους της και να βελτιστοποιήσει 

τον τρόπο λειτουργίας της, µειώνοντας παράλληλα τα λειτουργικά κόστη. Μετά από 

µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας εάν επιχειρούσαµε να δώσουµε έναν ορισµό για 

την ΕΑ θα µπορούσε να είναι ο εξής:  

 

Αποτελεί µια συνεχή διαδικασία σχεδιασµού και µοντελοποίησης των δραστηριοτήτων 

και λειτουργιών µιας επιχείρησης ή οργανισµού µε σκοπό την πλήρη κατανόηση του 
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τρόπου λειτουργίας µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική ενσωµάτωση και 

εφαρµογή των ΠΤ στις επιχειρησιακές διαδικασίες για την ταχύτερη διεκπεραίωση και 

την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας τους.  

 

Εποµένως η διαδικασία µας ΕΑ περιλαµβάνει τον σαφή και ξεκάθαρο ορισµό τόσο 

της υπάρχουσας κατάστασης µιας επιχείρησης ή οργανισµού (AS IS) όσο και της 

επιθυµητής κατάστασης (TO BE) στην οποία επιθυµεί να µεταβεί. Παράλληλα 

περιλαµβάνει τον  καθορισµό και τη διαχείριση της διαδικασίας µετάβασης από την 

υπάρχουσα κατάσταση στην επιθυµητή, ανταποκρινόµενη στις µεταβολές του 

ευρύτερου περιβάλλοντος µε ταυτόχρονο επανασχεδιασµό των επιχειρησιακών και 

τεχνολογικών υποδοµών.  

 

2.3  Πλεονεκτήµατα και Οφέλη από την εφαρµογή ΕΑ 

 

     Ο Zachman (2001) υποστηρίζει ότι η αντίληψη η οποία επικρατούσε στην 

βιοµηχανική εποχή, όπου το κόστος αγοράς ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή 

µπορούσε να δικαιολογηθεί µε τα χρηµατικά οφέλη που απέφερε λόγω της 

αντικατάστασης της ανθρώπινης εργασίας, δεν µπορεί να εφαρµοστεί για να 

εκτιµήσουµε την αξία της εφαρµογής µιας ΕΑ. Και ο λόγος σύµφωνα µε τον Zachman 

είναι ότι αντίθετα µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι εκτελούσαν ακριβώς 

την ίδια εργασία µε τους ανθρώπους µε µεγαλύτερη όµως ταχύτητα και ελάχιστες 

πιθανότητες λάθους οι ΕΑ αποτελούν κεφάλαιο της επιχείρησης στο οποίο 

επενδύουν µε σκοπό να πετύχουν στόχους, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα 

ήταν ανέφικτοι. Εποµένως µε την σωστή εφαρµογή τους επιτυγχάνεται µεγάλη 

εξοικονόµηση χρόνου και χρηµάτων, όχι καταργώντας υπάρχοντα κόστη ή έξοδα, 

αλλά επιτρέποντας τις επιχειρήσεις να πετύχουν αποτελέσµατα τα οποία χωρίς τις 

ΕΑ ήταν αδύνατο να επιτευχθούν.  

 

     Τα αποτελέσµατα και τα οφέλη τα οποία επιτυγχάνονται µε τις ΕΑ παρουσιάζονται 

και αναλύονται εκτενώς από τον Brown (2004). Σύµφωνα µε τον Brown (2004) 

µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω έξι κατηγορίες: 

1. Εύκολη, άµεσα διαθέσιµη και λεπτοµερής περιγραφή της δοµής και των 

διαδικασιών της επιχείρησης. Αφορά την περιγραφή του τρόπου µε τον 

οποίο διοικείται η επιχείρηση και τα τµήµατα στα οποία χωρίζεται καθώς 

και τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις και υλοποιούνται 

από τα αρµόδια εκτελεστικά όργανα. Η πρόσβαση σ’ αυτού του είδους την 
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γνώση παρέχει σηµαντική βοήθεια στα διοικητικά στελέχη ώστε να 

διαπιστώσουν αν η επιχείρηση λειτουργεί όπως ακριβώς έχει σχεδιαστεί 

και µειώνει τις πιθανότητες να συµβούν µη εξουσιοδοτηµένες αλλαγές οι 

οποίες θα αποµάκρυναν την επιχείρηση από τους στόχους της. Επίσης η 

περιγραφή αυτή αποτελεί ένα κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ των 

διοικητικών στελεχών και των οµάδων ενδιαφεροµένων (stakeholders) 

ώστε να γίνονται σαφής και κατανοητές οι προθέσεις των πρώτων για την 

επιχείρηση οι οποίες επηρεάζουν τα συµφέρονται των τελευταίων. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι ΕΑ διαδραµατίζουν το ρόλο ενός 

επικοινωνιακού εργαλείου καθώς και εργαλείου γνώσης και διαχείρισης 

αλλαγών µέσα στην επιχείρηση. 

2. Ενοποίηση και ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών που 

υλοποιούνται µέσα στην επιχείρηση. Με την διαδικασία αυτή η ΕΑ παρέχει 

την δυνατότητα εντοπισµού και αποτελεσµατικής ενοποίησης 

πανοµοιότυπων, διαδικασιών οι οποίες υλοποιούνταν σε διαφορετικά 

τµήµατα, µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση πόρων. 

3. ∆ιαθεσιµότητα των δεδοµένων και των πληροφοριών σε όλους µέσα σε 

µια επιχείρηση και η σύνδεσή τους µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

Εποµένως πληροφορίες και δεδοµένα τα οποία συλλέχθηκαν µια φορά 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν όπου απαιτούνται µέσα στην επιχείρηση, 

σε διαφορετικές διαδικασίες και εφαρµογές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

εξοικονόµηση πόρων, χρόνου και χρηµάτων ενώ παράλληλα δίνεται η 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης διαφορετικών εφαρµογών και διαδικασιών. 

4.  Αύξηση της ευελιξίας της επιχείρησης µε ταυτόχρονη µείωση της 

πολυπλοκότητας των διαδικασιών και των δοµών που δρουν ως εµπόδια 

σε κάθε αλλαγή την οποία επιβάλλουν οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Η 

έννοια της επιχείρησης θεωρείται από τις πιο περίπλοκες και δύσκολες για 

την κατανόηση της από οποιονδήποτε. Και αυτό διότι περιλαµβάνει στην 

σύνθεσή της µεταβλητές όπως ανθρώπινο δυναµικό, οργανισµοί, 

διαδικασίες, στόχοι, στρατηγικές, πολιτικές, κανόνες, ενώ µπορεί να 

δραστηριοποιείται παράλληλα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 

Εποµένως για τους ανθρώπους µέσα σε µια επιχείρηση, ιδίως σε µεγάλες 

επιχειρήσεις και οργανισµούς, είναι σχεδόν αδύνατο να λαµβάνουν 

υπόψη όλες αυτές τις µεταβλητές ώστε να πετύχουν τις απαραίτητες 

αλλαγές για την προσαρµογή στις συνθήκες του περιβάλλοντος. 

5. Μείωση του χρονικού διαστήµατος και του κόστους που απαιτούνται για 

την παροχή λύσεων σε επιχειρησιακά ζητήµατα, µε την µεγιστοποίηση 
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του βαθµού επαναχρησιµοποίησης τυποποιηµένων µοντέλων τα οποία 

περιλαµβάνουν την γνώση και την πληροφόρηση για την καλύτερη 

κατανόηση των ζητηµάτων αυτών ενώ παράλληλα συνθέτουν τις 

διαδικασίες και δραστηριότητες που απαιτούνται για την επίτευξη της 

αποδοτικότερης λύσης. Πλεονεκτήµατα της χρήσης σωστά σχεδιασµένων 

µοντέλων που παρέχει η ΕΑ είναι η ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας, 

λιγότερες αποτυχίες σε έργα και προγράµµατα που εκτελούνται καθώς και 

αποτελεσµατικότερη σύνδεση των εφαρµογών λογισµικού της 

επιχείρησης µε τις ανάγκες της. 

6. Ικανότητα δηµιουργίας και διατήρησης ενός ευρέως αποδεκτού οράµατος 

για τη µελλοντικής κατάσταση της επιχείρησης, µεταξύ των 

επιχειρησιακών (business) και τεχνολογικών (ΙΤ) κοινοτήτων µέσα στην 

επιχείρηση, µε απώτερο στόχο την αποτελεσµατική συνεργασία και 

ευθυγράµµιση τους προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Η 

εναρµόνιση των πληροφοριακών τεχνολογιών µε τους επιχειρηµατικούς 

στόχους αποτελεί µια σηµαντική αρχή για τις ΕΑ. Μια αναλυτικότερη 

προσέγγιση της αρχής αυτής ορίζει την αρµονική σύνδεση του 

στρατηγικού σχεδιασµού µε τις ΕΑ, των ΕΑ µε την αρχιτεκτονική των 

πληροφοριακών τεχνολογιών (IT Architecture), και των αρχιτεκτονικών 

πληροφοριακών τεχνολογιών µε την εφαρµογή τους (ΙΤ Implementation). 

Η γνώση που προκύπτει από αυτήν την αλυσίδα χρησιµοποιείται ως βάση 

για πετυχηµένες και ασφαλείς επενδύσεις σε πληροφοριακές τεχνολογίες. 

 

     Όσο οι ΠΤ επεκτείνονται και εφαρµόζονται σε όλο και περισσότερες 

δραστηριότητες και πτυχές των επιχειρήσεων ή των οργανισµών και αυξάνεται ο 

βαθµός αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης µεταξύ τους, τόσο περισσότερο θα 

πρέπει τα διοικητικά στελέχη να στρέφονται προς τις ΕΑ για την ανάπτυξη και την 

ευηµερία των επιχειρήσεων ή των οργανισµών. Η προστιθέµενη αξία της εφαρµογής 

µιας ΕΑ είναι δύσκολο να εκφραστεί σε οικονοµικούς όρους όµως αυτό δεν σηµαίνει 

ότι είναι ασήµαντη εποµένως δεν µπορεί να παραβλεφθεί (Zachman, 2001). 

 

2.4  Ποιους αφορά η ΕΑ και από πους διαµορφώνεται 

 

     Σύµφωνα µε το Minoly (2008) µια ΕΑ αναπτύσσεται επειδή πρόσωπα κλειδιά σε 

µια επιχείρηση έχουν συµφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται από τα συστήµατα ΠΤ 

της επιχείρησης. Τα άτοµα αυτά συνήθως αναφέρονται µε τον όρο “stakeholders” και 
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στο εξής θα αναφέρονται ως οµάδες ενδιαφερόµενων. Σύµφωνα µε το ΙΕΕΕ ως 

“stakeholder” ορίζεται κάθε άτοµο, οµάδα, ή οργανισµός (ή µέρος αυτού) µε 

ενδιαφέροντα ή συµφέροντα σχετικά µε ένα σύστηµα. Επιπλέον ο Minoly (2008) 

αναφέρει ότι ο ρόλος του επιχειρησιακού αρχιτέκτονα είναι να λαµβάνει υπόψη όλα 

αυτά τα άτοµα, καθώς και τα συµφέροντα τους που σχετίζονται µε την επιχείρηση, 

και να προσδιορίσει τις απαιτήσεις τους, δηµιουργώντας διαφορετικές όψεις της 

αρχιτεκτονικής οι οποίες δείχνουν πως θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αυτές και 

τους συµβιβασµούς οι οποίοι είναι αναγκαίοι σε περίπτωση αντικρουόµενων 

συµφερόντων µεταξύ των οµάδων ενδιαφερόµενων. Ο λόγος για τον οποίο οι ΕΑ 

πρέπει να συνδέουν τα συµφέροντα αυτά µε διαφορετικές όψεις της ΕΑ είναι για να 

εξασφαλίσουν ότι θα εξυπηρετηθούν κατά κάποιο τρόπο από τα µοντέλα τα οποία θα 

προκύψουν από την εφαρµογή της ΕΑ. Χωρίς την ΕΑ είναι σχεδόν απίθανο να 

ληφθούν υπόψη όλες οι οµάδες ενδιαφερόµενων και τα συµφέροντα που 

αντιπροσωπεύει ο καθένας εντός ή εκτός της επιχείρησης ή του οργανισµού.  

 

     Επίσης η πλειοψηφία των οµάδων ενδιαφερόµενων δεν ενδιαφέρονται για την 

δοµή της ΕΑ αλλά µόνο για τις συνέπειες που θα έχει αυτή στα συµφέροντα τους 

(Lankhorst κ.συν., 2005). Παρόλα αυτά όµως ο ΕΑ πρέπει να έχει γνώση των 

συµφερόντων αυτών µετά από συζήτηση µε τις οµάδες ενδιαφερόµενων εποµένως 

θα πρέπει να µπορεί να εξηγήσει την ΕΑ σε όλους τους ενδιαφερόµενους οι οποίοι 

συχνά έχουν διαφορετικό επιστηµονικό και κοινωνικό υπόβαθρο. 

      

2.5  Πλαίσια Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών (Enterprise Architecture 
Frameworks) 

 

     ∆ηµιουργώντας µια ΕΑ από το µηδέν αποτελεί ένα τροµερά δύσκολο εγχείρηµα 

(Covington κ.συν., 2009). Για τον σκοπό αυτό επινοήθηκαν και σχεδιάστηκαν από 

διάφορους οργανισµούς και εταιρίες ειδικά πλαίσια (frameworks) ΕΑ, που έχουν ως 

στόχο να απλοποιήσουν το εγχείρηµα και να παρέχουν κατευθύνσεις  στον 

επιχειρησιακό αρχιτέκτονα για την ορθή ανάπτυξη και εφαρµογή µιας ΕΑ. Θα 

µπορούσαµε να ορίσουµε τα πλαίσια των ΕΑ ως λεπτοµερείς µεθόδους και σύνολα 

από βοηθητικά εργαλεία (Minoli, 2008) καθώς και µοντέλα επικοινωνίας µεταξύ των 

επιχειρησιακών αρχιτεκτόνων και των οµάδων ενδιαφερόµενων (stakeholders) τα 

οποία στηρίζουν το έργο της ανάπτυξη µιας ΕΑ. 
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     Η βοήθεια και τα εργαλεία που παρέχουν τα πλαίσια ΕΑ στο σύνολό τους (και όχι 

το καθένα ξεχωριστά) σύµφωνα µε τους Covington κ.συν. (2009) είναι τα εξής: 

• Κοινό λεξιλόγιο, µοντέλα και κατηγοριοποίηση των δεδοµένων 

• ∆ιαδικασίες, αρχές, στρατηγικές και εργαλεία 

• Αρχιτεκτονικές και µοντέλα αναφοράς 

• Οδηγίες για διαδικασίες όπως η σχεδίαση, η εφαρµογή και η διοίκηση  

αρχιτεκτονικών  

• Καταλόγους από αντικείµενα και παραδοτέα αρχιτεκτονικού σχεδιασµού 

• Μεταµοντέλα που προκύπτουν από την ανάλυση και ανάπτυξη της ΕΑ 

• Προτεινόµενες πρακτικές εφαρµογές 

 

     Χρησιµοποιώντας ένα πλαίσιο ΕΑ ενισχύεται σε µεγάλο βαθµό η δηµιουργία και 

διατήρηση αρχιτεκτονικών σε όλα τα επίπεδα µιας επιχείρησης (Covington κ.συν., 

2009). Για τον σκοπό αυτό µια ΕΑ αναλύεται σε επιµέρους αρχιτεκτονικές οι οποίες 

αφορούν διαφορετικές πτυχές µιας επιχείρησης η οργανισµού. Για πολλούς 

ακαδηµαϊκούς όπως οι Pereira και Sousa (2004) τα υποσύνολα στα οποία µπορεί να 

αναλυθεί η εφαρµογή µιας ΕΑ είναι τα εξής:  

• Business architecture. Είναι το αποτέλεσµα του καθορισµού των 

επιχειρησιακών στρατηγικών, διαδικασιών, και λειτουργικών απαιτήσεων. 

Επίσης αποτελεί την βάση για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων ενός 

πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο υποστηρίζει τις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες. 

• Αρχιτεκτονική Πληροφοριών (Information Architecture) η οποία εστιάζει στον 

εντοπισµό και την εφαρµογή καινοτοµικών µεθόδων χρήσης των δεδοµένων 

και πληροφοριών της επιχείρησης για την υποστήριξη των επιχειρησιακών 

λειτουργιών 

• Αρχιτεκτονική Εφαρµογών (Application Architecture) .Παρέχει ένα πλαίσιο το 

οποίο στρέφεται στη ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού για να εκπληρωθούν 

οι ανάγκες της επιχείρησης και να επιτευχθούν οι στόχοι της 

• Τεχνική Αρχιτεκτονική (Technical Architecture). Αποτελεί τη βάση που 

υποστηρίζει τις εφαρµογές, τα δεδοµένα και τις επιχειρησιακές διαδικασίες 

που προσδιορίζονται στα άλλα τρία αρχιτεκτονικά επίπεδα. Η τεχνική 

αρχιτεκτονική προσδιορίζει και προγραµµατίζει την ΠΤ, η οποία διαµορφώνει 

την τεχνολογική υποδοµή της επιχείρησης, ώστε να ευθυγραµµίζεται µε την 

επιχειρησιακή στρατηγική. 
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     Οι Pereira και Sousa (2004) ορίζουν και την αρχιτεκτονική προϊόντων (Product 

architecture) η οποία αποτελεί υποσύνολο της τεχνικής αρχιτεκτονικής και ορίζει 

πρότυπα και χαρακτηριστικά των αποτελεσµάτων της τεχνικής αρχιτεκτονικής. Όλες 

αυτές οι αρχιτεκτονικές συνθέτουν µια ΕΑ. 

 

2.5.1 Τα σηµαντικότερα Πλαίσια Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών 

 

     Μερικά από τα πλαίσια ΕΑ που υπάρχουν στην βιοµηχανία, µε κύριο 

προσανατολισµό την εκτίµηση, την οργάνωση και την ευθυγράµµιση των 

επιχειρησιακών στόχων µε τις πληροφοριακές τεχνολογίες και την στρατηγική που 

αυτές διαµορφώνουν, είναι τα εξής: 

• The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

• Zachman Enterprise Architecture Framework 

• Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 

• Extended Enterprise Architecture Framework (E2AF) 

• Enterprise Architecture Planning (EAP) 

• The Gartner Methodology 

• Treasury Enterprise Architecture Framework (TEAF) 

• Capgemini’s Integrated Architecture Framework (IAF) 

• Joint Technical Architecture (JTA) 

• Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, 

and Reconnaissance (C4ISR) 

• Department of Defense Architecture Framework (DoDAF) 

• Department of Defense Technical Reference Model (DoD TRM) 

• Technical Architecture Framework for Information Management (TAFIM) 

• Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture (CIMOSA) 

• Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA) 

• Standards and Architecture for eGovernment Applications (SAGA) 

 

     Κάθε ένα από τα παραπάνω πλαίσια παρέχει διαφορετικές δυνατότητες ενώ 

παράλληλα έχει διαφορετικές αδυναµίες (Minoly, 2008). Επιπλέον ενώ τα πλαίσια 

υιοθετούν µια κοινή ερµηνεία για την αρχιτεκτονική εστιάζουν όµως σε διαφορετικά 

αποτελέσµατα, πεδία και έχουν διαφορετικούς στόχους. Ως εκ τούτου θα ήταν πολύ 

δύσκολο να θεωρήσουµε κάποιο από αυτά ως το ιδανικό πλαίσιο για όλες τις 

καταστάσεις καθώς και για όλες τις επιχειρήσεις. Εποµένως είναι χρήσιµο για τους 

επιχειρησιακούς αρχιτέκτονες να κατανοήσουν περισσότερα από ένα πλαίσια ΕΑ. 
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Εάν ένα πλαίσιο εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό τις ανάγκες µιας επιχείρησης, όµως 

παρόλα αυτά υστερεί σε κάποιους τοµείς, οι υπεύθυνοι σχεδιαστές δεν έχουν παρά 

να εντοπίσουν τα κενά αυτά και να τα συµπληρώσουν µε την εφαρµογή µέρους ενός 

άλλου.  

 

2.5.2 Βήµατα για την επιλογή του καταλληλότερου 

 

     Για την επιλογή του πλαισίου που θα εφαρµοστεί στην ΕΑ οι επιχειρησιακοί 

αρχιτέκτονες έχουν συνήθως δύο εναλλακτικών λύσεων. Να επιλέξουν από τα ήδη 

υπάρχοντα ή να κατασκευάσουν το δικό τους απόλυτα προσαρµοσµένο στις ανάγκες 

της επιχείρησης. Όποια όµως επιλογή και να ακολουθήσουν οι αρχιτέκτονες 

σύµφωνα µε τον Schekkerman (2004) θα πρέπει συµµορφώνονται µε ορισµένους 

κανόνες για την αποτελεσµατική εφαρµογή και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

πλαισίου ΕΑ οι οποίοι  µπορούν να οµαδοποιηθούν ως εξής: 

1. Το πρώτο βήµα για την επιλογή ενός πλαισίου είναι η  λεπτοµερής 

εξέταση και κατανόηση του περιβάλλοντος της επιχείρησης 

2. ακριβής και σαφής ορισµός των στόχων και σκοπών που θα εξυπηρετεί 

το πλαίσιο 

3. εύρεση του καταλληλότερου πλαισίου µεταξύ των ήδη υπαρχόντων, το 

οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και εξυπηρετεί 

καλύτερα τους στόχους 

4. προσαρµογή του επιλεχθέντος πλαισίου στις ανάγκες της επιχείρησης και 

καθορισµός των κατάλληλων τεχνικών µοντελοποίησης 

5. έλεγχος της καταλληλότητας του πλαισίου µέσα από δοκιµαστική 

εφαρµογή και λειτουργία του 

6. καταγραφή των χρήσιµων συµπερασµάτων και γνώσεων που προέκυψαν 

από την δοκιµαστική αυτή λειτουργία και επαναπροσδιορισµός του 

πλαισίου σύµφωνα µε τις γνώσεις αυτές. 

 

     Σύµφωνα µε το CIOC (2001) προκύπτει ότι το ζήτηµα της ανάπτυξης, εφαρµογής 

και διατήρησης µιας ΕΑ ανάγεται σε ζήτηµα επιλογής του κατάλληλου, ή κατάλληλων 

αρχιτεκτονικών πλαισίων, ανάµεσα από έναν αριθµό υπαρχόντων όπως αυτά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω ή στην δηµιουργία και εφαρµογή ενός πλαισίου 

προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισµού. Πλέον όλο 

και περισσότερες εταιρίες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών αναπτύσσουν και 

προωθούν πλαίσια ΕΑ υποστηρίζοντας την διάδοση και την εφαρµογή τους µε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα και σεµινάρια που διοργανώνουν ανά τον κόσµο. 
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Επιπλέον η έλλειψη µιας ευρείας και διαδεδοµένης επιστηµονικής προσέγγισης και 

ακαδηµαϊκής θεώρησης του πεδίου της ΕΑ ανάλογη µε αυτή άλλων πεδίων (Service 

Oriented Architectures, IT Architecture, Software Architecture) τα οποία στηρίζονται 

και διδάσκονται σε πολλά πανεπιστήµια ανά τον κόσµο έχει ως αποτέλεσµα την 

έλλειψη ενός κοινού παρονοµαστή και τον ελλιπή ορισµό του πεδίου. 

 

2.6  Χαρακτηριστικά δράσης τα οποία κάθε Επιχειρησιακός 
Αρχιτέκτονας πρέπει να εφαρµόζει στην πράξη 

     Σύµφωνα µε τους McGovern, J., κ συν. (2003) υπάρχουν επτά χαρακτηριστικά 

δράσης (ή αρχές) τα οποία πρέπει να λαµβάνει υπόψη του ο Επιχειρησιακός 

Αρχιτέκτονας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης και εφαρµογής µιας 

ΕΑ. Τα στοιχεία αυτά συνοψίζονται ως εξής: 

1. Η αρχιτεκτονική έχει επιχειρησιακό προσανατολισµό (Architecture Is 

Business-Driven). Ο πρώτος και πιο σηµαντικός στόχος ενός αρχιτέκτονα 

είναι µέσω της εργασίας του να επιλύει επιχειρησιακά προβλήµατα. Ο 

αρχιτεκτονικός σχεδιασµός είναι µια συνεχής διαδικασία που απαιτεί πλήρη 

εναρµόνιση µε τους επιχειρησιακούς στόχους 

2. Η επικοινωνία είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας.  Η ΕΑ πρέπει να 

εφαρµόζεται σε όλα τα τµήµατα ΠΤ και σε όλους τους τοµείς της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας (σε αυτούς περιλαµβάνονται οι στόχοι και η 

στρατηγικός σχεδιασµός). Σκοπός είναι η διάδοση της ΕΑ σε όλη την 

επιχείρηση ή τον οργανισµό. 

3. Η ενοποίηση-οµοιοµορφία (unification) παίζει σηµαντικό ρόλο. Η ΕΑ 

προκειµένου να είναι αποτελεσµατική πρέπει να είναι ενιαία σε ολόκληρη την 

επιχείρηση. Η επιτυχία και η αποτυχία µιας ΕΑ εξαρτάται από την κοινή 

προσπάθεια όλων των επιχειρησιακών και πληροφορικών µονάδων της 

επιχείρησης , τη στήριξη τους στην αρχιτεκτονική και τη συνεπή εφαρµογή 

της. 

4. Η στήριξη από την εκτελεστική οµάδα (executive team) είναι απαραίτητη για 

την εφαρµογή της ΕΑ, αλλά µία επιτυχηµένη αρχιτεκτονική πρέπει να ξεκινά 

από τη βάση της επιχείρησης: τους προϊστάµενους των επιµέρους τµηµάτων 

της. Η εφαρµογή της από το σύνολο της επιχείρησης θα προφυλάξει την 

αρχιτεκτονική από την παθητική αντίσταση και την απόρριψη της. 

5. Το µυστικό της επιτυχίας βρίσκεται και στην απλή υποδοµή. Η πολύπλοκη ΠΤ 

και οι ατελείωτοι συνδυασµοί τεχνολογικών πόρων είναι οι κύριοι 

ανασταλτικοί παράγοντες της αλλαγής και οδηγούν σε µια άκαµπτη 
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αρχιτεκτονική. Ένας στόχος της υγιούς ΕΑ είναι η κατάργηση των 

ασυµβίβαστων τεχνολογιών. Εάν η υποδοµή παραµείνει απλή και συνεπής, η 

ΕΑ µπορεί να πολλαπλασιάσει τις υπάρχουσες ικανότητες και να βελτιώσει 

την υποστήριξη και την  παροχή υπηρεσιών µε αποδοτικό τρόπο. 

6. Η ευελιξία είναι σηµαντικός παράγοντας της επιτυχίας. Μερικές φορές η 

καλύτερη λύση για ένα επιχειρησιακό πρόβληµα απαιτεί την υιοθέτηση µίας 

τεχνολογίας  ή/και µίας προσέγγισης πέραν των συνηθισµένων. Μία ευέλικτη 

ΕΑ θα επιτρέψει την τροποποίηση των προτύπων για την καλύτερη 

υποστήριξη επιχειρησιακών απαιτήσεων, και θα βοηθήσει στην εύρεση 

εναλλακτικών τρόπων για την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στο σηµερινό 

αρχιτεκτονικό µοντέλο 

7. Η ΕΑ που εξελίσσεται διαρκώς είναι προτιµότερη συγκριτικά µε εκείνη που 

δηµιουργήθηκε αρχικά. Κάθε επαναπροσδιορισµός της αρχιτεκτονικής πρέπει 

να βασίζεται στις προηγούµενες εκδόσεις και να βελτιώνει την οργάνωση της 

επιχείρησης η του οργανισµού. Η ΕΑ πρέπει σε πρώτη φάση να επικεντρωθεί 

σε βραχυπρόθεσµους στόχους – µέσα στα πλαίσια δυνατοτήτων της 

οικονοµικής µονάδας – που να µπορούν να παρέχουν άµεσο όφελος στις 

επιχειρήσεις. Μικρές αλλά γρήγορες νίκες βοηθούν µια ΕΑ να κερδίσει 

συµµάχους οι οποίοι θα προωθήσουν την εφαρµογή της.  

 

     Ο σχεδιασµός µιας ΕΑ είναι κάτι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο για τους 

επιχειρησιακούς αρχιτέκτονες, όσο εµµένουν στις παραπάνω αρχές (McGovern, J., κ 

συν, 2003). Οι “καλοί” επιχειρησιακοί αρχιτέκτονες θα αντιµετωπίσουν πολλές 

δυσκολίες αλλά γνωρίζουν ότι µε την επιµονή τους θα καταφέρουν να τις µειώσουν. 

Βοηθώντας τους άλλους να κατανοήσουν την αξία της ΕΑ είναι ζωτικής σηµασίας, 

καθώς φέρνει όφελος για την επιχείρηση, ακόµη και αν αυτό είναι µικρού βαθµού. 
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3. Ανάλυση του Αρχιτεκτονικού Πλαισίου του TOG (The 

Open Group). 

3.1  Ορισµός Πλαισίου TOGAF (The Open Group Architecture 
Framework) 

     Το πλαίσιο ΕΑ TOGAF έχει δηµιουργηθεί και υποστηρίζεται από τα µέλη της 

οµάδας εταιριών TOG (The Open Group)  και παρέχει µεθόδους και εργαλεία τα 

οποία συµβάλουν στην ευρεία αποδοχή, ανάπτυξη, χρήση και  υποστήριξη µιας ΕΑ 

(TOGAF Version 9, 2009). Η αρχική του έκδοση ήταν βασισµένη στο Technical 

Architecture Framework for Information Management (TAFIM), το οποίο είχε 

αναπτυχθεί από το Υπουργείο Άµυνας των Η.Π.Α. (DoD). Οι επόµενες εκδόσεις του 

µέχρι και την ένατη, η οποία είναι και η τελευταία, βασίζονται σε ένα µοντέλο 

επαναλαµβανόµενων διαδικασιών, το οποίο υποστηρίζεται από πρακτικές 

εφαρµογές και ένα σύνολο επαναχρησιµοποιούµενων αρχιτεκτονικών αντικειµένων. 

Το κείµενο τεκµηρίωσης του πλαισίου TOGAF µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερα 

από οποιοδήποτε οργανισµό ή επιχείρηση η οποία επιθυµεί να αναπτύξει και να 

χρησιµοποιήσει µια ΕΑ. Το περιεχόµενο του πλαισίου TOGAF σύµφωνα µε το 

TOGAF Version 9 (2009) χωρίζεται σε επτά επιµέρους τµήµατα: 

1. Το εισαγωγικό µέρος στο οποίο παρέχεται µια πρώτη προσέγγιση του 

πλαισίου στις κύριες έννοιες της ΕΑ. Περιέχει ορισµούς των ορολογιών που 

χρησιµοποιούνται από το πλαίσιο καθώς και υλικό το οποίο επισηµαίνει τις 

διαφορές της τελευταίας από την προηγούµενη έκδοση. 

2. Μέθοδος Ανάπτυξης Αρχιτεκτονικής (MAA) [Architecture Development 

Method (ADM)] 

3. Κατευθυντήριες γραµµές και Τεχνικές για την MAA (ADM Guidelines and 

Techniques) 

4. Πλαίσιο Αρχιτεκτονικού Περιεχοµένου (Architecture Content Framework) 

5. Επιχειρησιακή Αλληλουχία και Εργαλεία (Enterprise Continuum and Tools) 

6. Μοντέλα αναφοράς του TOGAF (TOGAF Reference Models) 

7. Πλαίσιο Αρχιτεκτονικών ∆υνατοτήτων (Architecture Capability Framework) 

 

Στα επόµενα κεφάλαια γίνεται ανάλυση των τµηµάτων αυτών καθώς και η συµβολή 

του καθενός στην ανάπτυξη και υποστήριξη του πλαισίου TOGAF. 
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3.2  Μέθοδος Ανάπτυξης Αρχιτεκτονικής (ΜΑΑ) [Architecture 
Development Method (ADM)] 

 

     Σύµφωνα µε το TOGAF Version 9 (2009) η ΜΑΑ αποτελεί µια συγκεκριµένη και 

επαναλαµβανόµενη διαδικασία µε σκοπό την ανάπτυξη µιας αρχιτεκτονικής. 

Περιλαµβάνει διαδικασίες όπως εγκατάσταση ενός αρχιτεκτονικού πλαισίου, 

ανάπτυξη και εξέλιξη του περιεχοµένου του καθώς και διαχείριση και προσαρµογή 

των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του. Οι δραστηριότητες 

αυτές διεξάγονται σταδιακά και µε έναν επαναλαµβανόµενο τρόπο που αποσκοπεί 

στον συνεχή αρχιτεκτονικό επαναπροσδιορισµό των επιχειρήσεων, ο οποίος τις 

επιτρέπει να εφαρµόσουν τις απαιτούµενες αλλαγές για την επίτευξη των στόχων και 

την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο περιβάλλον τους. 

Οι φάσεις από τις οποίες αποτελείται η διαδικασία ΜΑΑ είναι οι εξής (TOGAF Version 

9, 2009): 

 

 

Εικόνα 2: Architecture Development Cycle  

Πηγή στα Αγγλικά: (http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/) 

 

• Εισαγωγική Φάση (Preliminary Phase). Η εισαγωγική αυτή φάση 

περιλαµβάνει την προετοιµασία και τις αρχικές ενέργειες που απαιτούνται για 
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την εισαγωγή στην διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισµού µιας ΕΑ, 

συµπεριλαµβανοµένου και του αρχιτεκτονικού πλαισίου, καθώς και τον 

καθορισµό των αρχών οι οποίες θα διέπουν την εφαρµογή και ανάπτυξη της 

ΕΑ και του πλαισίου. 

• Φάση A: Όραµα Αρχιτεκτονικής (Architecture Vision). Το όραµα 

αρχιτεκτονικής περιγράφει την αρχική φάση ενός κύκλου ανάπτυξης 

αρχιτεκτονικής. Περιλαµβάνει τις πληροφορίες για τον καθορισµό του πεδίου 

στο οποίο θα εφαρµοστεί η ΕΑ, τον προσδιορισµό των οµάδων 

ενδιαφερόµενων (των οποίων τα συµφέροντα επηρεάζονται άµεσα από την 

εφαρµογή της ΕΑ), τη δηµιουργία του οράµατος αρχιτεκτονικής (κατάσταση 

της ΕΑ στην οποία επιδιώκει να µεταβεί η επιχείρηση), και τη λήψη των 

απαραίτητων εγκρίσεων για την υλοποίηση του οράµατος αυτού. 

• Φάση B: Εταιρική Αρχιτεκτονική (Business Architecture). Περιλαµβάνει  

o Τη µελέτη και ανάλυση της εταιρικής στρατηγικής, διοίκησης, 

οργάνωσης και των κυριότερων επιχειρησιακών διαδικασιών 

o Τον σχεδιασµό και την µοντελοποίηση της µελλοντικής κατάστασης 

και τον καθορισµό των στόχων της αρχιτεκτονικής 

o Τον προσδιορισµό των µεθόδων για την επίτευξη των στόχων αυτών 

• Φάση Γ: Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστηµάτων (Information 

Systems Architectures). Περιλαµβάνει την ανάπτυξη της δοµής - 

αρχιτεκτονικής των δεδοµένων (Data Architecture) και  των εφαρµογών 

(Application Architecture) οι οποίες αποτελούν µέρη της ευρύτερης 

αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστηµάτων. 

• Φάση ∆: Τεχνολογική Αρχιτεκτονική (Technology Architecture). 

Περιλαµβάνει την ανάπτυξη της κατάλληλης υποδοµής (λογισµικού και 

υλικού) για την υποστήριξη επιχειρησιακών υπηρεσιών (business services), 

υπηρεσιών που στηρίζονται στη µετάδοση δεδοµένων (data services) και 

υπηρεσιών που προκύπτουν από την χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (application services). Παραδείγµατα τέτοιων υποδοµών 

αποτελούν οι ΠΤ  (IT Infrastructure), τα δίκτυα, το λογισµικό σύνδεσης 

διαφορετικών εφαρµογών λογισµικού (middleware), τα µέσα επικοινωνίας και 

µετάδοσης δεδοµένων και πληροφοριών και τα µέσα για την επεξεργασία 

τους. 

• Φάση E: Ευκαιρίες & Λύσεις (Opportunities & Solutions). Στη φάση αυτή 

γίνεται ένας αρχικός σχεδιασµός του τρόπου µε τον οποίο θα αναπτυχθούν 

και θα εφαρµοστούν οι αρχιτεκτονικές που καθορίστηκαν στις προηγούµενες 

φάσεις. 
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• Φάση ΣΤ: Σχέδιο Μετάβασης (Migration Planning). Περιλαµβάνει τον 

σχεδιασµό ενός µεταβατικού πλάνου από την υπάρχουσα στην επιθυµητή 

κατάσταση µε την εφαρµογή των µεθόδων που αναπτύχθηκαν στην 

προηγούµενη φάση (Phase E). 

• Φάση Ζ: ∆ιαχείριση Εφαρµογής (Implementation Governance). Παρέχει 

µια εποπτεία της εφαρµογής του συνόλου των αρχιτεκτονικών ώστε να 

διασφαλίζεται η εναρµόνιση τους µε την αρχιτεκτονική που έχει τεθεί ως 

στόχος (target architecture) 

• Φάση H: ∆ιαχείριση Αρχιτεκτονικών Αλλαγών (Architecture Change 

Management). Περιλαµβάνει τον καθορισµό διαδικασιών µε σκοπό την 

διαχείριση των αλλαγών που απαιτούνται για την βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της αρχιτεκτονικής 

• ∆ιαχείριση Απαιτήσεων (Requirements Management). Καθορίζει την 

διαδικασία µε την οποία θα εντοπίζονται και αποθηκεύονται οι απαιτήσεις των 

ΕΑ ώστε να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε φάση της ΜΑΑ. 

 

3.3  Κατευθύνσεις και Τεχνικές για την ΜΑΑ (ADM Guidelines and 
Techniques) 

 

     Στο µέρος αυτό του TOGAF παρέχεται ένας αριθµός κατευθυντήριων γραµµών 

και τεχνικών για την υποστήριξη της εφαρµογής της ΜΑΑ. Οι κατευθυντήριες 

γραµµές προσαρµόζουν την ΜΑΑ ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά σενάρια 

χρήσης καθώς και σε εξεζητηµένες αρχιτεκτονικές. Σύµφωνα µε το TOGAF Version 9 

(2009) oι κατευθυντήριες αυτές γραµµές είναι οι εξής: 

• Εφαρµογή κύκλων επανάληψης µέσα στη ΜΑΑ. Οι επαναλήψεις αυτές σκοπό 

έχουν να συνδέσουν διαφορετικές φάσεις δραστηριότητας της ΜΑΑ και να 

επιτρέψουν τον έλεγχο ολοκλήρωσης των φάσεων λαµβάνοντας υπόψη και 

τις φάσεις που περιλαµβάνονται στον ίδιο κύκλο επανάληψης. 

• Εφαρµογή της MAA για τον προσδιορισµό και την εφαρµογή αρχιτεκτονικών 

σε διαφορετικά επίπεδα της επιχείρησης. Είναι πρακτικά αδύνατο να 

εφαρµοστεί µια µόνο αρχιτεκτονική η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων 

των ενδιαφεροµένων σε µια επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό η επιχείρηση ή ο 

οργανισµός θα πρέπει να διαιρεθεί σε διαφορετικά επίπεδα, καθένα από τα 

οποία θα υποστηρίζεται από ΕΑ οι οποίες θα αποσκοπούν στην 

πραγµατοποίηση των κατάλληλων συνεργασιών και τον συντονισµό των 

δραστηριοτήτων µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων. 
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• Αρχιτεκτονική για την ασφάλεια. Παρέχει µια γενική επισκόπηση για θέµατα 

ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διάρκεια διαφορετικών 

φάσεων της MAA. 

• Η χρήση του TOGAF για τον προσδιορισµό και την διαχείριση Service 

Oriented Architectures (SOAs). Ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο σχέδια SOA 

µπορούν να υλοποιηθούν και να στηριχθούν µε την χρήση του TOGAF και 

συγκεκριµένες SOA εκτιµήσεις για διαφορετικές φάσεις της MAA. 

 

     Από την άλλη οι τεχνικές υποστηρίζουν συγκεκριµένες διαδικασίες µέσα στην 

MAA. Σύµφωνα µε το TOGAF Version 9 (2009) ορίζονται οι παρακάτω τεχνικές: 

• Αρχιτεκτονικές Αρχές (Architecture Principles). Περιγράφουν τη µέθοδο για 

τον καθορισµό γενικών κανόνων για την αρχιτεκτονική που αναπτύσσεται 

κάθε φορά. 

• ∆ιαχείριση Οµάδων Ενδιαφερόµενων (Stakeholder Management). Αποτελεί 

µια βασική αρχή για τους επιχειρησιακούς αρχιτέκτονες ώστε να κερδίσουν 

την υποστήριξη των οµάδων ενδιαφεροµένων µιας επιχείρησης. 

• Αρχιτεκτονικά Πρότυπα (Architectural Patterns). Παρέχουν οδηγίες για την 

χρήση αρχιτεκτονικών προτύπων.  

• Επιχειρησιακά Σενάρια (Business Scenarios). Περιγράφει την µέθοδο για την 

συλλογή τεχνικών και επιχειρηµατικών απαιτήσεων και αναγκών τις οποίες 

πρέπει να εξυπηρετεί η αρχιτεκτονική. 

• Ανάλυση Ελλείψεων (Gap Analysis). Ο καθορισµός των ελλείψεων και κάθε 

είδους ανεπάρκεια µεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης και της επιθυµητής. 

• Τεχνικές Σχεδιασµού Μετάβασης (Migration Planning Techniques). 

Περιγράφει ένα σύνολο τεχνικών για την υποστήριξη των πλάνων µετάβασης 

που σχεδιάζονται στις φάσεις Ε και F. 

• Απαιτήσεις ∆ιαλειτουργικότητας (Interoperability Requirements). Τεχνική για 

τον καθορισµό των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών, 

διαδικασιών και πληροφοριών. 

• Εκτίµηση ετοιµότητας για τις διαδικασίες µετατροπής (Business 

Transformation Readiness Assessment). Περιγράφει τεχνικές προσδιορισµού 

και εκτίµησης του βαθµού ετοιµότητας του συνόλου της επιχείρησης, για την 

υλοποίηση των διαδικασιών µετατροπής της προς την επιθυµητή κατάσταση. 

• ∆ιαχείριση Ρίσκου (Risk Management). Περιγράφει τεχνικές διαχείρισης του 

ρίσκου κατά την διάρκεια ενός έργου αρχιτεκτονικής µετατροπής. 

• Σχεδιασµός Ικανοτήτων (Capability-Based Planning). Περιλαµβάνει τεχνικές 

επιχειρησιακού σχεδιασµού οι οποίες εστιάζουν στην επίτευξη χρήσιµων 
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αποτελεσµάτων καθώς και στην αντιµετώπιση διενέξεων µεταξύ 

συνεργαζόµενων έργων που στοχεύουν στη δηµιουργία και ανάπτυξη 

εταιρικών ικανοτήτων (business capabilities). 

 

 

3.4  Πλαίσιο Αρχιτεκτονικού Περιεχοµένου (Architecture Content 
Framework) 

 

     Η εφαρµογή της MAA έχει ως συνέπεια µια σειρά από αποτελέσµατα-παραδοτέα 

όπως ροές διαδικασιών, αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, σχέδια έργων, εκτιµήσεις για την 

πορεία των έργων κ.α. Το πλαίσιο αρχιτεκτονικού περιεχοµένου, που αναπτύσσεται 

κατά τη διάρκεια εφαρµογής του TOGAF, παρέχει ένα δοµικό µοντέλο το οποίο 

επιτρέπει τον σαφή προσδιορισµό, την συγκρότηση, οργάνωση και παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων που δηµιουργούν οι ΕΑ από την εφαρµογή της MAA. Επιπλέον µε 

την χρήση του πλαισίου αυτού δίνεται η δυνατότητα στους ΕΑ να χρησιµοποιήσουν 

και άλλα αρχιτεκτονικά πλαίσια παράλληλα µε το TOGAF. Συγκεκριµένα τα 

αποτελέσµατα της εφαρµογής διαφορετικών πλαισίων µπορούν να οργανωθούν, να 

ταξινοµηθούν ακόµα και να αντιστοιχιστούν µε τα αποτελέσµατα του TOGAF, µε την 

εφαρµογή του  πλαισίου αρχιτεκτονικού περιεχοµένου. 

 

     Το πλαίσιο αρχιτεκτονικού περιεχοµένου κατηγοριοποιεί τα αποτελέσµατα της 

MAA στις εξής τρεις κατηγορίες: 

• Παραδοτέο (Deliverable). Αποτελεί προϊόν εργασίας το περιεχόµενο του 

οποίου είναι επακριβώς προσδιορισµένο και φέρει την συγκατάθεση, την 

σύµφωνη γνώµη και την υπογραφή όλων των προσώπων των οµάδων 

ενδιαφερόµενων µιας επιχείρησης ή οργανισµού (stakeholders). Τα 

παραδοτέα αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσµατα ενός έργου τα οποία 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως πρότυπα για µελλοντικά έργα στα 

πλαίσια της ΕΑ της εταιρίας ή του οργανισµού. 

• Τεχνούργηµα (Artifact). Είναι ένα προϊόν εξειδικευµένης έρευνας στα 

πλαίσια της ΕΑ µε το οποίο περιγράφεται µια αρχιτεκτονική από 

συγκεκριµένη οπτική γωνία. Παραδείγµατα αποτελούν η σχηµατική 

παράσταση ενός δικτύου (οι κόµβοι και οι ενώσεις µεταξύ τους), ο 

προσδιορισµός µιας περίπτωσης χρήσης (use-case specification), µια λίστα 

αρχιτεκτονικών προδιαγραφών ή ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο αλληλεπιδρούν 

οντότητες της επιχείρησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
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κατηγοριοποιούνται ως κατάλογοι (λίστες πραγµάτων), πλαίσια-µήτρες 

(απεικονίζοντας τις σχέσεις µεταξύ των πραγµάτων) και διαγράµµατα 

(απεικονίσεις των πραγµάτων). Ένα αρχιτεκτονικό παραδοτέο (architectural 

deliverable) µπορεί να περιέχει πολλά τεχνουργήµατα (artifacts) τα οποία 

σχηµατίζουν το περιεχόµενο του αρχιτεκτονικού αρχείου (Architecture 

Repository). 

• ∆οµική µονάδα (Building Block). Αντιπροσωπεύει (ενδεχοµένως 

επαναχρησιµοποιήσιµο) συστατικό της επιχείρησης, της ΠΤ, ή των 

αρχιτεκτονικών δυνατοτήτων που µπορεί να συνδυαστεί µε άλλες δοµικές 

µονάδες ώστε να αναπτυχθούν επιµέρους αρχιτεκτονικές και να δοθούν 

λύσεις σε διάφορα ζητήµατα στο πλαίσιο µιας ΕΑ. Οι δοµικές µονάδες 

µπορούν να προσδιοριστούν µε διάφορα επίπεδα λεπτοµέρειας αναλόγως το 

στάδιο της MAA στο οποίο βρισκόµαστε. Μπορούν να σχετισθούν µε 

αρχιτεκτονικές η λύσεις. 

o Αρχιτεκτονικές ∆οµικές Μονάδες [(Architecture Building Blocks (ABB)]. 

Περιγράφουν τις απαιτούµενες δυνατότητες µιας επιχείρησης και τις 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα Solution Building Blocks για 

την απόκτηση των δυνατοτήτων αυτών. Παραδείγµατος χάριν, µια 

δυνατότητα στον τοµέα εξυπηρέτησης πελατών µπορεί να απαιτηθεί 

µέσα σε µια επιχείρηση. Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από 

πολλές δοµικές µονάδες λύσεων, όπως οι διαδικασίες, δεδοµένα, και 

εφαρµογές λογισµικού 

o ∆οµικές Μονάδες Λύσεων [Solution Building Blocks (SBB)]. 

Αναπαριστούν συστατικά µέρη τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την 

απόκτηση της απαιτούµενης δυνατότητας που θα παρέχει λύσεις στην 

επιχείρηση. Παραδείγµατος χάριν, ένα δίκτυο είναι µια δοµική µονάδα 

που µπορεί να περιγραφεί µέσω των συµπληρωµατικών 

τεχνουργηµάτων και να χρησιµοποιηθεί για την παροχή λύσεων για 

την επιχείρηση. 
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Εικόνα 3: Σχέση µεταξύ Deliverables, Artifacts, και Building Blocks 

Πηγή : http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 

 

3.5  Επιχειρησιακή Αλληλουχία (Enterprise Continuum)  

 

     Στο TOGAF Version 9 (2009) η έννοια της Επιχειρησιακής Αλληλουχίας 

αποδίδεται ως ένας µηχανισµός του αρχείου αρχιτεκτονικής ο οποίος παρέχει 

µεθόδους για την ταξινόµηση και την κατηγοριοποίηση αρχιτεκτονικών 

προτερηµάτων της επιχείρησης τα οποία παραπέµπουν σε αρχιτεκτονικές 

περιγραφές, µοντέλα, δοµικές µονάδες, πρότυπα, τεχνουργήµατα και διάφορες άλλες 

λύσεις, που ανήκουν είτε στο εσωτερικό του αρχείου αρχιτεκτονικής είτε όχι, και 

µπορούν να εφαρµοστούν για την ανάπτυξη µιας ΕΑ προσδιορίζοντας το 

περιεχόµενο και τα όρια της. Επίσης µπορούν να έχουν τη µορφή επιχειρησιακών 

στόχων, στρατηγικών, πολιτικών και αρχών. Το κριτήριο που χρησιµοποιεί ο 

µηχανισµός αυτός για την ταξινόµηση των παραπάνω στοιχείων είναι το κατά πόσο 

εξειδικεύονται σε θέµατα της επιχείρησης ή αποτελούν εργαλεία γενικής χρήσης, 

καθώς και ο βαθµός υλοποίησης τους δηλαδή η µεταφορά από την θεωρητική τους 

υπόσταση στην πρακτική τους εφαρµογή. 
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     Επιπλέον η Επιχειρησιακή Αλληλουχία συµβάλει σηµαντικά στην αποτελεσµατική 

επικοινωνία και κατανόηση µεταξύ των ατόµων µέσα στο εσωτερικό µιας επιχείρησης 

αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων και προµηθευτών.  Η έλλειψη γνώσεων και 

κατανόησης από τους ΕΑ θεµάτων που άπτονται της Επιχειρησιακής Αλληλουχίας 

έχουν ως πιθανότερη συνέπεια την σύγχυση και την ασυνεννοησία µεταξύ των 

αρµόδιων αρχιτεκτόνων εξαιτίας της διαφορετικότητας των σηµείων για τα οποία 

αναφέρονται µέσα στην επιχειρησιακή αλληλουχία. 

 

 

Εικόνα 4: Γενική επισκόπηση του περιεχοµένου και των συστατικών µερών της 

Επιχειρησιακής Αλληλουχίας. 

Πηγή: http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω απεικόνιση η Επιχειρησιακή Αλληλουχία περιέχει δύο 

εξειδικευµένα µέρη: 

• Αρχιτεκτονική Αλληλουχία (Architecture Continuum). Αναπαριστά την πορεία 

των αρχιτεκτονικών συστατικών τα οποία εξελίσσονται κατά την διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους από οντότητες ευρείας χρήσης και περιεχοµένου 

(θεµελιώδη µοντέλα αναφοράς, στρατηγικές, αρχιτεκτονικές δοµικές µονάδες) 

σε προτερήµατα (assets) πλήρως εξειδικευµένα και προσαρµοσµένα στις 

ανάγκες της επιχείρησης. Εποµένως η Αρχιτεκτονική Αλληλουχία περιγράφει                 

την σχέση µεταξύ των θεµελιωδών αρχιτεκτονικών πλαισίων (όπως είναι το 
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TOGAF), κοινών αρχιτεκτονικών συστηµάτων, βιοµηχανικών αρχιτεκτονικών 

και επιχειρησιακών αρχιτεκτονικών. Παράδειγµα Αρχιτεκτονικής Αλληλουχίας 

αποτελεί µια  Αρχιτεκτονική, προσαρµοσµένη σε µια επιχείρηση, η ανάπτυξη 

της οποίας βασίστηκε σε ένα γενικό βιοµηχανικό πρότυπο. 

• Αλληλουχία Λύσεων (Solution Continuum). Παρέχει ένα σαφή τρόπο για τον 

προσδιορισµό και κατανόηση των εφαρµογών των προτερηµάτων που έχουν 

οριστεί στην Αρχιτεκτονική Αλληλουχία. Ορίζει ποια από αυτά τα 

προτερήµατα της επιχείρησης µπορούν να θεωρηθούν ως 

επαναχρησιµοποιήσιµα δοµικές µονάδες λύσεων ώστε να εφαρµοσθούν και 

σε µελλοντικές προσπάθειες στα πλαίσια ΕΑ. 

 

3.6  Μοντέλα Αναφοράς πλαισίου TOGAF (TOGAF Reference Models) 

 

3.6.1 Τεχνικό Μοντέλο Αναφοράς (ΤΜΑ) [Technical Reference Model 

(TRM)] 

     Η θεµελιώδης αρχιτεκτονική του πλαισίου TOGAF είναι µια αρχιτεκτονική 

υπηρεσιών και λειτουργιών γενικής χρήσης η οποία παρέχει τη βάση πάνω στην 

οποία µπορούν να χτιστούν εξειδικευµένες αρχιτεκτονικές και αρχιτεκτονικά 

συστατικά. Η θεµελιώδης αυτή αρχιτεκτονική είναι ενσωµατωµένη στο TMΑ το οποίο 

παρέχει ένα µοντέλο και µια ταξινόµηση (taxonomy) γενικευµένων πλατφόρµων 

υπηρεσιών. Το TMΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή της αρχιτεκτονικής 

οποιουδήποτε συστήµατος. Τα συστατικά ενός TMΑ είναι τα εξής: 

• Η ταξινόµηση του η οποία καθορίζει την ορολογία και παρέχει µια 

ολοκληρωµένη περιγραφή των συστατικών και της δοµής ενός 

πληροφοριακού συστήµατος 

• Το σχετικό γράφηµα το οποίο παρέχει µια οπτική αναπαράσταση της 

ταξινόµησης και βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της. 

 

     Σκοπός του ΤΜΑ είναι να παρέχει µια ευρέως αποδεκτή ταξινόµηση και την 

κατάλληλη οπτική αναπαράσταση αυτής. Επιπλέον εστιάζει στις υπηρεσίες και την 

δοµή της βασικής πλατφόρµας η οποία είναι απαραίτητη για την 

επαναχρησιµοποίηση εφαρµογών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συγκεκριµένα 

επικεντρώνει στις διεπαφές µεταξύ αυτής της πλατφόρµας και των υποστηριζόµενων 

εφαρµογών η/υ καθώς και µεταξύ της πλατφόρµας και του εξωτερικού της 

περιβάλλοντος. Εκτός από την χρήση του ως µοντέλο αναφοράς το ΤΜΑ µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία της Βάσης πληροφορικών Προτύπων (Standards 
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Information Base) η οποία αποτελεί ένα αρχείο κανόνων και προτύπων που 

χρησιµοποιείται για τον καθορισµό λεπτοµερών υπηρεσιών και άλλων συστατικών 

της αρχιτεκτονικής ενός οργανισµού. Όπως έχουµε αναφέρει ο πυρήνας του TOGAF 

είναι η MAA ενώ το ΤΜΑ είναι ένα εργαλείο για την εφαρµογή της MAA µε σκοπό την 

ανάπτυξη συγκεκριµένων αρχιτεκτονικών. Μια γενική ταξινόµηση του ΤΜΑ 

απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

 

Εικόνα 5: Technical Reference Model. Μια γενική όψη. 

Πηγή στα Αγγλικά: http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 

 

 

     Από ότι παρατηρούµε στην συγκεκριµένη απεικόνιση του ΤΜΑ υπάρχουν τρεις 

οντότητες (Λογισµικό Εφαρµογών - Application Software, Πλατφόρµα Εφαρµογών 

Η/Υ - Application Platform, και Επικοινωνιακή Υποδοµή - Communications 

Infrastructure) οι οποίες συνδέονται µε δύο διεπαφές, την διεπαφή της πλατφόρµας 

εφαρµογών (Application Platform Interface) και την διεπαφή επικοινωνιακών 

υποδοµών (Communications Infrastructure Interface). Με την συγκεκριµένη 

απεικόνιση δίνεται έµφαση σε δύο σκοπούς της αρχιτεκτονικής: 

 

• Στην φορητότητα (portability) των εφαρµογών (Application Portability) η οποία 

επιτυγχάνεται µέσω της διεπαφής της πλατφόρµας εφαρµογών 

• Και στην διαλειτουργηκότητα η οποία επιτυγχάνεται µέσω της διεπαφής 

επικοινωνιακών υποδοµών. 
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     Μια περισσότερο λεπτοµερής απεικόνιση του ΤΜΑ παρέχεται στην εικόνα που 

ακολουθεί.  

 

 

Εικόνα 6: Λεπτοµερής απεικόνιση του ΤΜΑ 
Πηγή: http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 

 

     Στην εικόνα 6 παρατηρούµε µια προέκταση της εικόνας 5 όπου παρουσιάζονται οι 

κατηγορίες υπηρεσιών της πλατφόρµας εφαρµογών και οι δύο κατηγορίες λογισµικού 

εφαρµογών. 

 

3.6.2 Ενοποιηµένο Μοντέλο Αναφοράς Πληροφορικής Υποδοµής [TOGAF 

Integrated Information Infrastructure Reference Model (III-RM)] 

 

     Μια από τις κυριότερες προκλήσεις για έναν επιχειρησιακό αρχιτέκτονα είναι να 

επιτύχει µε την χρήση αποµακρυσµένων τεχνολογιών, όπως οι υπηρεσίες διαδικτύου 

και υπηρεσίες ενοποίησης εφαρµογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, µια 

ολοκληρωµένη πληροφορική υποδοµή καθώς και να κάνει πράξη το όραµα της 

απεριόριστης και ανεµπόδιστης ροής πληροφοριών µέσα σε µια επιχείρηση (TOGAF 

Version 9, 2009). Το TOG µετά από σχετική µελέτη και ανάλυση του παραπάνω 

ζητήµατος κατέληξε σε ένα ενοποιηµένο µοντέλο αναφοράς πληροφορικής υποδοµής 
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(ΙΙΙ-RM) το οποίο περιέχει τα κύρια χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επίτευξη 

της απεριόριστης και ανεµπόδιστης ροής πληροφοριών και παρέχει σηµαντική 

βοήθεια στους επιχειρησιακούς αρχιτέκτονες. Σύµφωνα µε το TOG, το (ΙΙΙ-RM) 

αποτελεί υποσύνολο του TRM και αποτελεί µέρος της πλατφόρµας εφαρµογών 

(application platform) ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στο λογισµικό εφαρµογών και στα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες (qualities) του TRM. Επιπλέον είναι ένα µοντέλο 

αναφοράς για αρχιτεκτονικές εφαρµογών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συγκεκριµένα 

αποτελεί µοντέλο για τα συστατικά των εφαρµογών καθώς για λογισµικά υπηρεσιών 

που υλοποιούνται µέσω εφαρµογών που είναι απαραίτητα για µια ολοκληρωµένη 

πληροφορική υποδοµή. Η δοµή του (ΙΙΙ-RM) απεικονίζεται στην εικόνα που 

ακολουθεί. 

 

 

Εικόνα 7: Το ενοποιηµένο µοντέλο αναφοράς πληροφορικής υποδοµής (ΙΙΙ-RM) 
Πηγή: http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 

 

     Όπως φαίνεται από την εικόνα 7 τα συστατικά του  (ΙΙΙ-RM) χωρίζονται σε πέντε  

κατηγορίες: 

• Επιχειρησιακές Εφαρµογές Η/Υ (Business Applications) οι οποίες 

αποτελούνται από 

o Εφαρµογές παρόχου πληροφοριών (Information Provider 

Applications) οι οποίες παρέχουν απαντήσεις σε αιτήµατα πελατών 
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(clients) και βασική πρόσβαση σε δεδοµένα τα οποία διαχειρίζεται 

συγκεκριµένος εξυπηρετητής (server) 

o Ενδιάµεσες εφαρµογές (brokering applications) οι οποίες 

διαχειρίζονται τα αιτήµατα από οποιοδήποτε αριθµό πελατών προς 

οποιαδήποτε εφαρµογή παρόχου πληροφοριών 

o Εφαρµογές κατανάλωσης πληροφοριών (Information Consumer 

Applications) οι οποίες παραδίδουν το περιεχόµενο στο χρήστη του 

συστήµατος και παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στις πληροφορίες 

του συστήµατος. 

• Εφαρµογές Υποδοµής (Infrastructure Applications) οι οποίες αποτελούνται 

από  

o Εργαλεία ανάπτυξης (development tools) τα οποία παρέχουν τις 

απαραίτητες δυνατότητες για το σχεδιασµό, την µοντελοποίηση και 

την κατασκευή εφαρµογών οι οποίες απαιτούν πρόσβαση στην 

ενοποιηµένη πληροφορική υποδοµή 

o ∆ιαχειριστικές χρησιµότητες (management utilities) οι οποίες 

παρέχουν ότι είναι απαραίτητο για την κατανόηση, διαχείριση και 

λειτουργία του συστήµατος µε σκοπό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

µιας συνεχώς µεταβαλλόµενης επιχείρησης. 

• Πλατφόρµα εφαρµογών (application platform) η οποία παρέχει υπηρεσίες 

υποστήριξης (σε περιοχές όπως ροή εργασιών, διαχείριση δεδοµένων, 

ανταλλαγή δεδοµένων) σε όλες τις παραπάνω εφαρµογές και εποµένως 

παρέχει την δυνατότητα εντοπισµού, εισαγωγής και µετακίνησης δεδοµένων 

µέσα στο περιβάλλον της. 

• ∆ιεπαφές οι οποίες συνδέουν τα συστατικά του µοντέλου και περιλαµβάνουν 

διατάξεις και πρωτόκολλα, µεταγωγείς δικτύων (switches).  

• Πλαίσιο χαρακτηριστικών (qualities backplane) το οποίο προσδιορίζει τις 

γενικές προδιαγραφές, απαιτήσεις και τις πολιτικές τις οποίες πρέπει να 

ακολουθούν τόσο το λογισµικό εφαρµογών όσο και η πλατφόρµα εφαρµογών. 

 

3.7  Architecture Capability Framework (Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής 
∆υνατότητας) 

 

     Προκειµένου να εφαρµοστεί µε επιτυχία µια αρχιτεκτονική λειτουργία µέσα σε µια 

επιχείρηση, είναι αναγκαίο να τεθούν σε εφαρµογή κατάλληλες οργανωτικές δοµές, 

διαδικασίες, ρόλοι, αρµοδιότητες και δεξιότητες οι οποίες στο σύνολό τους συνθέτουν 
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τις δυνατότητες (capabilities) που διαθέτει µια επιχείρηση (TOGAF Version 9, 2009). 

Απαιτείται εποµένως συνδυασµός ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων της 

επιχείρησης, για την σύνθεση των δυνατοτήτων αυτών οι οποίες αξιοποιούνται για 

την εύρεση συγκεκριµένων λύσεων στα πλαίσια της ανάπτυξης µιας ΕΑ. Στο 

δύσκολο αυτό έργο του προσδιορισµού του τρόπου εφαρµογής των αρχιτεκτονικών 

λειτουργιών καθώς και των αρχιτεκτονικών δυνατοτήτων (Architecture Capabilities) 

σηµαντική βοήθεια παρέχει το Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής ∆υνατότητας. Μια συνολική 

δοµή την οποία µπορεί να έχει ένα Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής ∆υνατότητας 

παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 8: Ανεπτυγµένη Αρχιτεκτονική Ικανότητα. 
Πηγή: http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 

3.8  Κριτικές και συµπεράσµατα πλαισίου TOGAF 

 

     Όπως έχουµε ήδη αναφέρει σύµφωνα µε το TOGAF Version 9 (2009) το πλαίσιο 

TOGAF είναι µια λεπτοµερής µέθοδος και ένα σύνολο εργαλείων για την ανάπτυξη 

µιας ΕΑ και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε οργανισµό επιθυµεί να 
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αναπτύξει για τον ίδιο µια ΕΑ. Επιπλέον η δοµή του πλαισίου TOGAF διαιρείται σε 

επτά βασικά µέρη. Η διαίρεση στα επτά κύρια µέρη και ανεξάρτητα µέρη δίνει την 

δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς να εξειδικεύσουν και να υιοθετήσουν 

οποιοδήποτε µέρος κρίνουν αναγκαίο αποκλείοντας ταυτόχρονα όσα θεωρούν ότι 

δεν τους προσφέρουν κάποιο χρήσιµο αποτέλεσµα. Για παράδειγµα µπορεί µια 

επιχείρηση ή οργανισµός να εφαρµόσει την Μέθοδο Ανάπτυξης Αρχιτεκτονικής χωρίς 

ωστόσο να χρησιµοποιήσει ή να εφαρµόσει οτιδήποτε από το Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής 

∆υνατότητας. Η ευελιξία αυτή σύµφωνα µε το TOG εντοπίζεται και µεταξύ των 

φάσεων της µεθόδου αρχιτεκτονικής ανάπτυξης. Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται στο 

TOGAF Version 9 (2009) µια από τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται πριν την 

εφαρµογή της µεθόδου αρχιτεκτονικής ανάπτυξης είναι να ελεγχθεί η καταλληλότητα 

των φάσεων της και η σύνδεση τους µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας µεθόδου αρχιτεκτονικής ανάπτυξης η 

οποία εξειδικεύεται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. Τέλος αναφορικά µε την 

ευελιξία των φάσεων της µεθόδου αρχιτεκτονικής ανάπτυξης ο Sessions (2007) 

αναφέρει ότι το πλαίσιο TOGAF επιτρέπει στους επιχειρησιακούς αρχιτέκτονες να 

εφαρµόζουν την µέθοδο χωρίς να ολοκληρώνουν τις φάσεις της συνδυάζοντας µία η 

και περισσότερες φάσεις µεταξύ τους, τροποποιώντας ή ακόµα και παραλείποντας 

όποιες χρειάζεται ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Αυτό έχει ως συνέπεια 

δύο επιχειρησιακοί αρχιτέκτονες οι οποίοι έχουν πιστοποιηµένες γνώσεις στο πλαίσιο 

TOGAF να προτείνουν διαφορετικές διαδικασίες ΕΑ ακόµη και για την ίδια εταιρία. 

 

     Παρόλα αυτά όµως τα επτά τµήµατα του πλαισίου TOGAF λειτουργούν ως ένα 

ενιαίο σύνολο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη µια ευρείας 

κλίµακας διαφορετικών ΕΑ. Κεντρικό σηµείο και “πυρήνας” του πλαισίου TOGAF 

είναι η µέθοδος ανάπτυξης αρχιτεκτονικής η οποία αναλύεται στο δεύτερο µέρος του 

πλαισίου. Το Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής ∆υνατότητας (έβδοµο µέρος) διαχειρίζεται την 

MAA. Η MAA υποστηρίζεται από ένα αριθµό κατευθυντήριων γραµµών και τεχνικών 

οι οποίες αναλύονται στο τρίτο µέρος, ενώ τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της 

αποθηκεύονται στο αρχείο αρχιτεκτονικής και ταξινοµούνται σύµφωνα µε το πλαίσιο 

αρχιτεκτονικής αλληλουχίας (πέµπτο µέρος). Το αρχείο αρχιτεκτονικής αρχικά 

περιέχει τα µοντέλα αναφοράς του πλαισίου τα οποία αναλύονται στο έκτο µέρος. 

      

     Σύµφωνα µε τον Sessions (2007) το πλαίσιο TOGAF εξετάζει την ΕΑ ως µια 

αλληλουχία αρχιτεκτονικών (Enterprise Continuum) οι οποίες κυµαίνονται από πολύ 

γενικές έως πολύ εξειδικευµένες. Με την χρήση µιας µελέτης περίπτωσης για την 

εφαρµογή του πλαισίου TOGAF, ο Sessions (2007), εξετάζει επίσης την διαδικασία 
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της δηµιουργίας εξειδικευµένης ΕΑ ως µια µετάβαση από την πολύ γενική ΕΑ σε µια 

πολύ εξειδικευµένη ΕΑ µε την MAA να παρέχει την διαδικασία για την 

πραγµατοποίηση αυτής της µετάβασης. Όσο αφορά τα αποτελέσµατα της 

αρχιτεκτονικής διαδικασίας του TOGAF (πχ artifacts) αναφέρει ότι δεν περιγράφονται 

και δεν τεκµηριώνονται λεπτοµερώς. Επίσης συγκριτικά µε το πλαίσιο Zachamn 

αναφέρει ότι το πλαίσιο Zachman προτείνει έναν τρόπο για την κατηγοριοποίηση του 

ενώ το πλαίσιο TOGAF προτείνει µια διαδικασία για την δηµιουργία τους. ∆ύο άλλοι 

ειδικοί σε θέµατα ΕΑ οι Perks και Beveridge (2001) αναφέρουν ότι το TOGAF δεν 

είναι πλήρως σαφές αναφορικά µε τα έγγραφα τα οποία προκύπτουν κατά την 

αρχιτεκτονική διαδικασία. Παρέχει πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά µε την 

προτεινόµενη µορφή και την φόρµα των εγγράφων αυτών και απλώς περιγράφει τα 

δεδοµένα εισόδου και εξόδου σχετικά µε τα έγγραφα αυτά. 
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4. Ανάλυση του Αρχιτεκτονικού Πλαισίου Zachman 

(Zachman Framework) 

 

     Από τους περισσότερους συγγραφείς άρθρων και ειδικούς στο πεδίο των ΕΑ ο 

Zachman θεωρείται ο “πατέρας”  του πεδίου αυτού. Ο ίδιος στο άρθρο του “A 

framework for information systems architecture” το 1987, ο Zachman περιγράφει το 

πλαίσιο το οποίο δηµιούργησε για την αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστηµάτων το 

οποίο και ονόµασε “ISA Framework” (Framework for Information System 

Architecture). Όπως αναφέρει ο ίδιος “Ο αυξανόµενος βαθµός πολυπλοκότητας της 

εφαρµογής πληροφοριακών συστηµάτων στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς 

καθιστά απαραίτητη την χρήση µιας λογικής κατασκευής (ή αρχιτεκτονικής) για τον 

καθορισµό και τον έλεγχο όλων των διεπαφών (interfaces), και την ενοποίηση των 

συστατικών του συστήµατος” (Zachman, 1987). Το πλαίσιο που ορίζει ο Zachman 

για τις ΕΑ αποτελεί ένα δισδιάστατο σχήµα ταξινόµησης και οργάνωσης των 

περιγραφικών αναπαραστάσεων (design artifacts) µιας επιχείρησης οι οποίες είναι 

σηµαντικές για την διοίκηση της και για την κατασκευή των συστηµάτων της 

(Zachman, 1996). Η χρησιµότητα του σχήµατος και του είδους αυτού ταξινόµησης 

σύµφωνα µε τον Zachman (1993) είναι ότι παρέχει την δυνατότητα της εστίασης σε 

οποιαδήποτε πτυχή της κατασκευής ενός πολύπλοκου αντικειµένου χωρίς να χάνεται 

η έννοια - αίσθηση της συνολικής θεώρησης του. Η παρατήρηση αυτή προέκυψε 

µετά από λεπτοµερή παρακολούθηση από την µεριά του Zachman της διαδικασίας 

κατασκευής διαφόρων πολύπλοκων κατασκευών όπως αεροπλάνα, κτήρια, πλοία, 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.  

 

     Αυτό που στην ουσία διαπίστωσε ο Zachman ήταν ότι για την κατασκευή των 

πολύπλοκων αυτών αντικειµένων απαιτούνται αναπαραστάσεις διαφόρων 

χαρακτηριστικών τους όπως το υλικό (από τι είναι κατασκευασµένο το προϊόν), η 

λειτουργία του (πως λειτουργεί), η γεωµετρία του (που βρίσκεται το κάθε τµήµα σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα), ποιος κάνει τι σχετικά µε το προϊόν, πότε γίνεται καθετί και 

γιατί λαµβάνονται διάφορες αποφάσεις που αφορούν την κατασκευή του προϊόντος 

(Zachman, 1996). Τα χαρακτηριστικά αυτά του αντικειµένου τα ονοµάζει 

χαρακτηριστικά (abstractions) και αποτελούν τις στήλες του πλαισίου. Επίσης 

αναφέρει ότι οι αναπαραστάσεις αυτές των χαρακτηριστικών του αντικειµένου 

αφορούν και εξετάζονται από διαφορετικές οπτικές (perspectives) γωνίες και οµάδες 

ανθρώπων που διαδραµατίζουν συγκεκριµένο ρόλο στην διαδικασία κατασκευής 
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τους. Οι οπτικές αυτές είναι του εµπνευστή-υποκινητή, του ιδιοκτήτη, του σχεδιαστή, 

του κατασκευαστή και του υπεργολάβου (sub-contractor) ο οποίος αναλαµβάνει την 

κατασκευή υπό τµηµάτων του προϊόντος. Οι οπτικές αυτές αποτελούν τις γραµµές 

του πλαισίου. 

  

     Αφού επεξεργάστηκε όλα τα παραπάνω στοιχεία που συγκέντρωσε από την 

παρατήρηση των περιγραφικών αναπαραστάσεων πολύπλοκων κατασκευών 

(αεροπλάνα, κτήρια), ο Zachman (1995) πήρε τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά και τις 

οπτικές και τα εφήρµοσε σε µια επιχείρηση. Στόχος του ήταν να εφαρµόσει τις 

γνώσεις που απέκτησε από την µελέτη των πεδίων της αρχιτεκτονικής, των 

κατασκευών και της εφαρµοσµένης µηχανικής στην “κατασκευή” επιχειρήσεων. 

Συγκεκριµένα αναφέρει ότι η πρόκληση που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι 

σύγχρονες επιχειρήσεις είναι πώς να παράγουν κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες 

σε µια δυναµική αγορά (marketplace) καθώς και πώς να διατηρήσουν την δυναµική 

και καταλληλότητα των προϊόντων τους µέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 

περιβάλλον µε ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις.  

 

     Όπως αναφέρει ο Zachman (1995) εφαρµόζοντας τις αρχές της αρχιτεκτονικής και 

της εφαρµοσµένης µηχανικής για τον σχεδιασµό και τον αναδιοργάνωση των 

επιχειρήσεων περιέχει τον ίδιο βαθµό δυσκολίας µε τον σχεδιασµό και την µετατροπή 

των κτηρίων. Και στις δύο περιπτώσεις, όταν µια αλλαγή του περιβάλλοντος δεν έχει 

προβλεφθεί εγκαίρως το αποτέλεσµα είναι σταδιακή παλαίωση του αντικειµένου 

(Zachman, 1995). Αυτό υποδηλώνει ότι είναι απαραίτητο να καθοριστεί µια σαφής 

στρατηγική για την διαχείριση των αλλαγών αυτών µε σκοπό την διασφάλιση του 

κύκλου ζωής και βιωσιµότητας των πολύπλοκων αντικειµένων (π.χ. επιχειρήσεις). 

Στην Εικόνα 6 απεικονίζεται το πλαίσιο ΕΑ του Zachman και στην Εικόνα 7 η 

αναλογία µεταξύ των “κτηρίων” και των “επιχειρήσεων”.  
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Εικόνα 9: Το πλαίσιο Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής του John A. Zachman.  

Πηγή:http://www.zachmanframeworkassociates.com/Standards/protected/framework-graphic-

3. 
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ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

“∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΥΣΑΛΙ∆ΩΝ” 

• Συνολικό µέγεθος, σχήµα, 

χωρικές σχέσεις του κτιρίου 

ΣΚΟΠΟΣ / ΕΥΡΟΣ 

• Συνολικό εύρος και µέγεθος της 

επιχείρησης 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

• Το κτίριο από την οπτική του 

Ιδιοκτήτη 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

• Η επιχείρησης από την οπτική 

του ιδιοκτήτη 

ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 

• Το κτίριο από την οπτική του 

σχεδιαστή 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

• Η επιχείρηση από την οπτική του 

αναλυτή 

ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

• Το πλάνο του αρχιτέκτονα 

λαµβάνοντας υπόψη τους 

φυσικούς και τεχνολογικούς 

περιορισµούς 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

• Το µοντέλο των συστηµάτων 

λαµβάνοντας υπόψη την 

διαθέσιµη τεχνολογική υποδοµή 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕ∆ΙΑ 

• Περιγραφή τµηµάτων του κτιρίου 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

• Περιγραφές τµηµάτων της 

επιχείρησης 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Εικόνα 10: Αναλογία µεταξύ της εφαρµογής του πλαισίου για την κατασκευή κτηρίων και για 
την    Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική.  
Πηγή στα Αγγλικά: John A. Zachman 2003 “The Zachman Framework: A Primer for 
Enterprise Engineering and Manufacturing”  

 

4.1  Προοπτικές Πλαισίου (Perspectives) 

     Σύµφωνα µε το βιβλίο του Zachman (2003) οι περιγραφικές αναπαραστάσεις του 

προϊόντος (είτε αυτό είναι µια πολύπλοκη κατασκευή είτε µια επιχείρηση) που 

δηµιουργούνται κατά την διάρκεια της κατασκευής του σχεδιάζονται για να 

εκφράσουν αντιλήψεις και περιορισµούς σχετικές µε τις διάφορες προοπτικές. 

Εποµένως οι περιγραφικές αναπαραστάσεις όχι µόνο περιέχουν τις απαραίτητες 

κατασκευαστικές πληροφορίες αλλά τις περιγράφουν µε κατανοητό τρόπο στην 

οµάδα ανθρώπων (perspective) για την οποία δηµιουργούνται. 
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     Οι οπτικές αυτές, καθώς και οι ρόλοι τους σε µια επιχείρηση, σύµφωνα µε τις 

οποίες ταξινοµούνται οι γραφικές αναπαραστάσεις στο πλαίσιο ΕΑ του Zachman 

είναι οι εξής: 

1. Scope (Planner). Αντιπροσωπεύει την οπτική γωνία από την οποία εξετάζουν 

την επιχείρηση ένας επενδυτής η ένας προγραµµατιστής - σχεδιαστής 

επιχειρησιακών πλάνων (planner’s perspective), και αντιστοιχεί σε µια 

σύνοψη των κύριων σηµείων που αφορούν το προσδιορισµό του πεδίου 

δράσης της επιχείρησης (scope), τον προϋπολογισµό του κόστους (what it 

would cost), και τον τρόπο µε τον οποίο θα διεκπεραιωθεί η αποστολή της 

επιχείρησης (how it would perform). 

2. Enterprise or business model (Owner). Αντιπροσωπεύει την οπτική γωνία των 

ατόµων τα οποία διαχειρίζονται και είναι υπεύθυνοι για τις κυριότερες 

διαδικασίες σε µια επιχείρηση (owner’s perspective) και περιλαµβάνει τα 

µοντέλα, τις αρχιτεκτονικές και τις περιγραφές που χρησιµοποιούν τα άτοµα 

αυτά ώστε να προσδιορίσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, ιδιότητες και τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτές οργανώνονται και αλληλεπιδρούν. 

3. System Model (Designer). Αντιπροσωπεύει την οπτική γωνία των σχεδιαστών 

(designer’s perspective), αναλυτών συστηµάτων, αρχιτεκτόνων της 

επιχείρησης και όσων παρεµβάλλονται µεταξύ του τι έχει σχεδιαστεί στο χαρτί 

και του τι µπορεί να κατασκευαστεί και να παραχθεί στην πράξη. Αποτελεί µια 

ρεαλιστική απεικόνιση της εταιρίας, η οποία θέτει τις βάσεις για τον σχεδιασµό 

του πλαισίου που θα ορίζει την µεθοδολογία απασχόλησης των ανώτερων 

υπαλλήλων και των εργατών της επιχείρησης, των αρµοδιοτήτων τους και τον 

τρόπο τήρησης αρχείων της επιχείρησης. 

4. Technology Model (Builder). Αντιπροσωπεύει την οπτική γωνία των 

µηχανικών κατασκευών (builder’s perspective), των τεχνικών και του 

υπεύθυνου του τεχνικού τµήµατος οι οποίοι καθορίζουν την τεχνολογία την 

οποία θα υιοθετήσει η επιχείρηση για να ανταποκριθεί όσο το δυνατό 

περισσότερο στις διαδικασίες και στις ανάγκες που περιγράφονται στις 

προηγούµενες σειρές του πλαισίου. Επιπλέον λαµβάνονται υπόψη και οι 

φυσικοί περιορισµοί που προκύπτουν από την εφαρµογή της υπάρχουσας 

τεχνολογίας. 

5. Components (Sub-contractor). Η προοπτική αυτή αντιπροσωπεύει την 

διάσπαση του υπό - κατασκευή συστήµατος (π.χ. επιχείρηση) σε επιµέρους 

τµήµατα για την διευκόλυνση του συνολικού έργου κατασκευής του.  

Εποµένως δίνονται στους “υπεργολάβους” του έργου αναλυτικές οδηγίες και 

προδιαγραφές  που πρέπει να πληροί το τελικό προϊόν και αυτοί βάσει των 
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προδιαγραφών αυτών και των τεχνολογικών περιορισµών παράγουν τµήµατα 

του τελικού προϊόντος χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τη συνολική του δοµή (out 

of context).  

 

     Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τον Zachman (2003), η έκτη σειρά του 

πλαισίου αντιπροσωπεύει την πραγµατική ύπαρξη και λειτουργία της επιχείρησης 

(functional enterprise). Επιπλέον αποτελεί το τελικό αποτέλεσµα της ΕΑ. Απώτερος 

στόχος είναι να εξασφαλίσουµε ότι η έκτη σειρά αντιπροσωπεύει αυτό που σχεδίαζαν 

οι υπεύθυνοι των διαδικασιών στην δεύτερη σειρά. 

 

4.2  Χαρακτηριστικά Πλαισίου (Abstractions) 

     Όπως έχουµε αναφέρει τα χαρακτηριστικά των πολύπλοκων κατασκευών ή 

προϊόντων αποτελούν την άλλη διάσταση ταξινόµησης των περιγραφικών 

αναπαραστάσεων. O Zachman (2003) αναφέρει ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 

απεικονίζουν ανεξάρτητες µεταβλητές οι οποίες συνιστούν µια αναλυτική περιγραφή 

του αντικειµένου που περιγράφεται (πολύπλοκο προϊόν, επιχείρηση κ.α.) και 

περιλαµβάνουν τα εξής: 

• ∆εδοµένα (data: what is made of). Η στήλη αυτή του πλαισίου περιλαµβάνει 

τα δεδοµένα και τις οντότητες που είναι σηµαντικά για την επιχείρηση και 

περιλαµβάνονται σε κάθε προοπτική (perspective). Για κάθε στήλη ο 

Zachman πρότεινε ένα επεξηγηµατικό µοντέλο για την απεικόνιση των 

περιγραφικών αναπαραστάσεων. Στην στήλη αυτή την στήλη πρότεινε το 

µοντέλο Entity-Relationship-Entity. 

• Λειτουργία (function: how does it work). Η στήλη αυτή απεικονίζει τις 

λειτουργίες και διαδικασίες που πραγµατοποιούνται µέσα σε κάθε προοπτική. 

Παραδείγµατα αποτελούν οι επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες και οι 

λειτουργίες των εφαρµογών λογισµικού και υλικού. Το µοντέλο που 

χρησιµοποιείται για την στήλη αυτή είναι το εξής: ∆ιαδικασία-Είσοδος 

∆εδοµένων ή Έξοδος-∆ιαδικασία. 

• Τοποθεσία (network: Where the components are located relative to one 

another). Η στήλη αυτή απεικονίζει τις εφαρµογές εφοδιαστικής αλυσίδας 

(logistics) και τις διασυνδέσεις µέσα σε µια επιχείρηση. Περιλαµβάνει τις 

κύριες τοποθεσίες (έδρες) της επιχείρησης, τα τµήµατα που υπάρχουν µέσα 

στην εφοδιαστική αλυσίδα και το µοντέλο που χρησιµοποιείται στην στήλη 

αυτή είναι Κόµβος-∆ιασύνδεση-Κόµβος. 
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• Άνθρωποι (people: who does that work). Απεικονίζει τις σχέσεις των 

ανθρώπων µέσα στην επιχείρηση την κατανοµή των εργασιών, ευθυνών και 

την ιεραρχική δοµή. Το µοντέλο που χρησιµοποιείται είναι Άνθρωπος-

Εργασία-Άνθρωπος.  

• Χρόνος (time: when do things happen relative to one another). Εστιάζει στην 

διάρκεια του κύκλου ζωής και στον χρονικό προγραµµατισµό των 

δραστηριοτήτων και διαδικασιών κάθε προοπτικής. Το µοντέλο που 

χρησιµοποιείται είναι Γεγονός-Κύκλος ζωής-Γεγονός. 

• Κίνητρο (motivation: why do things happen). Εστιάζει στους στόχους, τα 

σχέδια και του κανόνες που ορίζουν τις πολιτικές και τις επιδιώξεις που 

καθοδηγούν την επιχείρηση. Το µοντέλο που χρησιµοποιείται είναι Σκοπός-

Μέσο-Σκοπός. 

 

4.3  Κανόνες του πλαισίου 

 

     Πέρα από την ερµηνεία των σειρών (perspectives) και των στηλών (abstractions), 

οι Zachman και Sowa (1992) ορίζουν κανόνες οι οποίοι διέπουν την συµπλήρωση 

των κελιών καθώς και την χρήση του. Αργότερα το 2003 ο Zachman (2003) 

προσάρµοσε τους κανόνες αυτούς στις απαιτήσεις της ΕΑ και όπως αναφέρει οι 

κανόνες εστιάζουν στα εξής σηµεία: 

1. ∆εν χρειάζονται επιπλέον σειρές ή στήλες στο πλαίσιο. Σύµφωνα µε τον 

Zachman οι σειρές όπως και οι στήλες του πλαισίου είναι θεµελιακές-

στοιχειώδης και περιεκτικές (primitive and comprehensive). Συγκεκριµένα 

είναι οι ελάχιστες σειρές και στήλες οι οποίες απαιτούνται για την ταξινόµηση 

των περιγραφικών αναπαραστάσεων ενώ παράλληλα, επιπλέον στήλες ή 

σειρές θα εισήγαγαν ανεπιθύµητες επαναλήψεις οι οποίες θα καταργούσαν το 

σχήµα ταξινόµησης. 

2. Κάθε στήλη χρησιµοποιεί ένα απλό, γενικό µοντέλο. Κάθε στήλη αποτελεί 

περιγραφή µιας µεταβλητής του συνολικού αντικειµένου που αναλύεται, στην 

περίπτωση µας της επιχείρησης. Οι µεταβλητές που αντιπροσωπεύουν οι 

στήλες καθώς και τα µοντέλα περιγραφικών αναπαραστάσεων 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Στήλη 1: Τι (∆εδοµένα) Αντικείµενο-Σχέση-Αντικείµενο 

Στήλη 2: Πως (∆ιαδικασία) ∆ιαδικασία-Είσοδος/Έξοδος-∆ιαδικασία 

Στήλη 3: Που (Περιοχή) Κόµβος-Γραµµή-Κόµβος 

Στήλη 4: Ποιος (Άτοµα) Άτοµο-Εργασία-Άτοµο 

Στήλη 5: Πότε (Χρόνος) Γεγονός-Επανάληψη-Γεγονός 

Στήλη 6: Γιατί (Κίνητρο) Σκοπός-Μέσο-Σκοπός 

 

Πίνακας 1: Αντιστοιχία µεταβλητών - µοντέλων 

Πηγή στα Αγγλικά: Zachman, A. John. (2003). The Zachman Framework For     

enterprise Architecture: Primer for Enterprise Engineering and Manufacturing, ZIFA 

  
 

3. Κάθε µοντέλο µέσα σε ένα κελί αποτελεί εξειδίκευση του γενικού µοντέλου της 

στήλης στην οποία ανήκει. Το εξειδικευµένο µοντέλο κάθε κελιού θα πρέπει 

να προσαρµοστεί στους περιορισµούς, τη σηµασιολογία, τους όρους και τα 

δεδοµένα της προοπτικής που αντιπροσωπεύει η σειρά του πλαισίου στην 

οποία βρίσκεται. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το επίπεδο 

λεπτοµέρειας και εξειδίκευσης των µοντέλων είναι χαρακτηριστικό ενός κελιού 

και όχι µεταξύ των κελιών µιας στήλης. Εποµένως η διαφορά µεταξύ των 

κελιών µιας στήλης δεν είναι το επίπεδο ανάλυσης ή λεπτοµέρειας των 

µοντέλων αλλά τα ίδια τα µοντέλα και ότι αυτά αναλύουν. 

4. Κανένα αντικείµενο, διαδικασία ή έννοια της επιχείρησης δεν µπορεί να 

ταξινοµηθεί σε περισσότερα από ένα κελιά του πλαισίου. Κάθε µια από τις 

σειρές είναι µοναδική και κάθε µία από τις στήλες είναι µοναδική µε 

αποτέλεσµα καθένα από τα κελιά είναι µοναδικά. Εποµένως το πλαίσιο 

αποτελεί ένα πλήρως ταξινοµηµένο σύστηµα το οποίο σηµαίνει ότι είναι 

κανονικοποιηµένο. 

5. ∆εν επιτρέπονται οι διαγώνιες συσχετίσεις µεταξύ των κελιών. Οποιαδήποτε 

άλλη συσχέτιση µεταξύ των κελιών εκτός από την οριζόντια και την κάθετη 

αφήνει τεράστια κενά για την δηµιουργία παρερµηνειών. Αυτό προκύπτει από 

το γεγονός ότι οι ίδιες λέξεις και φράσεις που χρησιµοποιούν άτοµα που 

ανήκουν σε µια προοπτική αντιπροσωπεύουν εντελώς διαφορετικές έννοιες 

στα άτοµα που ανήκουν σε διαφορετική προοπτική. Εποµένως παρόλο που 

χρησιµοποιούνται οι ίδιες λέξεις εκφράζονται εντελώς διαφορετικές έννοιες 
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ανάλογα µε την προοπτική από την οποία αναλύουµε και εξετάζουµε ένα 

ζήτηµα.  

6. Η λογική της εφαρµογής του πλαισίου είναι γενικευµένη (generic) και 

επαναλαµβανόµενη (recursive). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ταξινόµηση περιγραφικών αναπαραστάσεων οποιουδήποτε αντικειµένου και 

κατά συνέπεια να αναλύσει οτιδήποτε αφορά την αρχιτεκτονική του.  

4.4  Κριτικές και συµπεράσµατα πλαισίου Zachman  

     Όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο το πλαίσιο Zachman αποτελεί 

µια λογική δοµή για την ταξινόµηση και την οργάνωση των περιγραφικών 

αναπαραστάσεων µιας επιχείρησης οι οποίες είναι σηµαντικές για την διοίκηση της 

επιχείρησης καθώς και για την ανάπτυξη των βασικότερων συστηµάτων της 

(Zachman, 2003). Αξίζει να σηµειωθεί ότι άλλα πλαίσια αρχιτεκτονικής όπως το 

TOGAF, το FEAF και το DoDAF έχουν χρησιµοποιήσει το πλαίσιο Zachman για την 

τεκµηρίωση τους γεγονός που αποδεικνύει την σηµαντικότητα του συγκεκριµένου 

πλαισίου. Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του πλαισίου τα οποία αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία, τόσο σε επιστηµονικά άρθρα όσο και σε δηµοσιεύσεις ειδικών 

συµβούλων µε πολυετή εµπειρία στον χώρο των ΕA συνοψίζονται στα εξής: 

• Εύκολο στην κατανόηση ενώ παρέχει ένα σύντοµο και περιεκτικό τρόπο για 

την διαµόρφωση της ΕΑ και της αρχιτεκτονικής συστηµάτων 

• Αναφέρεται στο σύνολο της επιχείρησης καλύπτοντας µε τις προοπτικές του 

όλες τις οµάδες ενδιαφεροµένων µιας επιχείρησης 

• Είναι ανεξάρτητο από µεθοδολογίες και εργαλεία 

• Κάθε κελί του εστιάζει σε ένα συγκεκριµένο τµήµα της αρχιτεκτονικής (π.χ. 

δεδοµένα) 

• Επιτρέπει στους επιχειρησιακούς αρχιτέκτονες να επεξεργαστούν πολύπλοκα 

ζητήµατα µε την χρήση λίγων και απλών (µη τεχνικών) όρων επιτρέποντας να 

πραγµατοποιήσουν την καλύτερη δυνατή απόφαση µέσα από µια πληθώρα 

εναλλακτικών επιλογών 

 

     Παρ’ όλα τα πλεονεκτήµατα και τις λύσεις που παρέχει το πλαίσιο του Zachman 

αρκετή κριτική έχει γραφτεί σε βιβλία και άρθρα τόσο από ακαδηµαϊκούς όσο και από 

άλλους ειδικούς στον τοµέα των ΕΑ. Ο Minoli (2008) αναφέρει ότι ένα από τα 

µειονεκτήµατα του πλαισίου είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή τεκµηρίωση και υποστήριξη 

ελεύθερη και προσβάσιµη από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο όπως συµβαίνει µε το 

πλαίσιο TOGAF. Η πιο λεπτοµερής υποστήριξη παρέχεται από εταιρίες συµβούλων 

που συνεργάζονται µε το ινστιτούτο ZIFA (Zachman Institute for Enterprise 
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Architecture). Ο Schekkerman (2004) αναφέρει ότι δεν παρέχεται καθοδήγηση 

σχετικά µε ακολουθία διαδικασιών που αφορούν την εφαρµογή του πλαισίου. Το 

πλαίσιο αποσκοπεί στην καλή οργάνωση των προοπτικών µιας επιχείρησης και στην 

παρουσίαση σαφών συσχετίσεων µεταξύ τους, οι οποίες εγγυώνται ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα. Ο Sessions (2007) υποστηρίζει ότι ο Zachman δεν µας 

παρέχει µια βήµα προς βήµα µέθοδο για την δηµιουργία µιας αρχιτεκτονικής. 

Επιπλέον δεν µας βοηθά αρκετά ώστε να κρίνουµε και αποφασίσουµε αν η 

µελλοντική αρχιτεκτονική η οποία δηµιουργούµε είναι η καλύτερη δυνατή όπως 

επίσης δεν παρέχει κάποια µέθοδο µε την χρήση της οποίας να αποδεικνύεται η 

ανάγκη για ανάπτυξη µιας µελλοντικής αρχιτεκτονικής. 

 

     Το ερευνητικό κέντρο MITRE των Η.Π.Α. αναφέρει σχετικά µε το πλαίσιο 

Zachman ότι ενώ το κάθε κελί σύµφωνα µε το Zachman περιλαµβάνει διαφορετικά 

µοντέλα και περιορισµούς στην χρήση τους, δεν παρέχονται συγκεκριµένες 

προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν τα µοντέλα αυτά, αλλά µόνο απλές 

περιγραφές του περιεχοµένου των κελιών. Επίσης υποστηρίζει ότι το πλαίσιο 

παρέχει ελλιπή πληροφόρηση για θέµατα ασφαλείας χωρίς όµως να παρέχει 

ουσιαστικές κατευθύνσεις. Τέλος καµιά αναφορά δεν γίνεται σε πρότυπα, αρχές, 

στρατηγικές µετάβασης στην επιθυµητή κατάσταση και σε αρχεία αρχιτεκτονικής 

(architecture repository). Πρόκειται για πλαίσιο ανεξάρτητο από µεθοδολογίες και 

εργαλεία. Σύµφωνα µε τους McGovern κ συν (2003) το πλαίσιο Zachman εξαιτίας 

των πολλών κελιών τα οποία πρέπει να συµπληρωθούν µε µία ή περισσότερες 

κατάλληλες αναπαραστάσεις το καθένα, θα χρειαστεί αρκετή τεκµηρίωση για την 

υποστήριξη και επεξήγηση των αναπαραστάσεων αυτών. Το γεγονός αυτό όµως 

περιορίζει τον επιχειρησιακό αρχιτέκτονα σχετικά µε την ποσότητα των πληροφοριών 

τις οποίες χρειάζεται να ενσωµατώσει στις αναπαραστάσεις των κελιών. Ο ίδιος ο 

Zachman (2008) αναφέρει σχετικά µε το πλαίσιο ότι είναι µια οντότητα για την 

περιγραφή της επιχείρησης και όχι µια µεθοδολογία για την λειτουργία της 

επιχείρησης. Επιπλέον αντιπροσωπεύει µια δοµή και όχι µια διαδικασία. Με την δοµή 

ερµηνεύεται µια κατάσταση της επιχείρησης ενώ µε τις διαδικασίες παρέχεται η 

µετάβαση από µια κατάσταση σε µια άλλη. Επίσης σύµφωνα µε τους Tang A., Han 

J., Chen P., (2004) το πλαίσιο Zachman σε αντίθεση µε άλλα πλαίσια όπως το 

TOGAF ή το DoDAF παρέχει µόνο σύντοµες περιγραφές αρχιτεκτονικών προϊόντων 

και καµιά περιγραφή αρχιτεκτονικών διαδικασιών. 

 

     Αξιοσηµείωτη είναι η αναφορά του TOG στο πλαίσιο Zachman. Συγκεκριµένα 

σύµφωνα µε το TOG (2007) το πλαίσιο Zachman είναι αρκετά γενικό παρόλο που 
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εφαρµόζεται και σε επιχειρήσεις. Αποτελεί µια αναλυτική και λογική δοµή για τις 

περιγραφικές αναπαραστάσεις κάθε πολύπλοκου αντικειµένου ενώ δεν περιγράφει 

κάποια συγκεκριµένη µέθοδο ή τεχνική αναπαράστασης. Επιπλέον αναφέρει ότι το 

ισχυρό πλεονέκτηµα του πλαισίου Zachman είναι ότι παρέχει ένα οργανωµένο και 

συγκροτηµένο τρόπο θεώρησης µιας επιχείρησης µε αποτέλεσµα να µπορεί να 

αναλυθεί και να περιγραφεί  λεπτοµερώς. Επίσης παρέχει την δυνατότητα σε όσους 

συµµετέχουν στην κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήµατος να επικεντρώσουν 

σε συγκεκριµένα µέρη του συστήµατος χωρίς να χάσουν την επαφή µε το σύνολο του 

περιεχοµένου του συστήµατος αυτού. Πέρα από την αναφορά του στο πλαίσιο 

Zachman το TOG (2007) παρέχει και ένα συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο το 

πλαίσιο TOGAF ενσωµατώνεται στις τέσσερις πρώτες γραµµές του πλαισίου 

Zachman. Επίσης αντιστοιχεί το περιεχόµενο των συγκεκριµένων κελιών του 

πλαισίου Zachman µε παραδοτέα του πλαισίου TOGAF. 
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5. Οµοσπονδιακό Πλαίσιο Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής 

Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) 

     Όπως αναφέρεται στο CIOC (1999), (Chief Information Officers Council) µε την 

ψήφιση του νόµου “ Clinger–Cohen Act” γνωστού και ως “Information Technology 

Management Reform Act of 1996 (ITMRA)” και µε απόφαση του προέδρου των 

Η.Π.Α. (Executive Order 13011 of July 16, 1996) συστάθηκε το συµβούλιο µε τίτλο 

“Chief Information Officers Council (CIO Council)” το οποίο τέθηκε επικεφαλή και είχε 

την ευθύνη για το σχεδιασµό, την χρήση, την αξιοποίηση, την κατανοµή και τον 

εκσυγχρονισµό των οµοσπονδιακών ΠΤ. Πιο συγκεκριµένα ανατέθηκε στο “CIO 

Council” η ευθύνη για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών ΠΤ [Information Technology 

Architectures (ITAs)]. Ακολούθως τον Απρίλιο του 1998 το “CIO Council” ξεκίνησε 

τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη του “Federal Enterprise Architecture Framework” 

προωθώντας την ταυτόχρονη ανάπτυξη κοινών οµοσπονδιακών διαδικασιών, την 

διαλειτουργικότητα τους, την κατανοµή των πληροφοριών µεταξύ των υπηρεσιών 

(Agencies) της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης (Federal Government) και άλλων 

κυβερνητικών οντοτήτων και την µεγιστοποίηση των ωφελειών από τις ΠΤ µέσα στις 

διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Το στρατηγικό αυτό πλάνο καθόριζε την ανάπτυξη 

αρχιτεκτονικών για συγκεκριµένα και άµεσης προτεραιότητας υπηρεσιακά τµήµατα 

(interagency segments), οι οποίες στο σύνολο τους συνθέτουν την Οµοσπονδιακή 

ΕΑ (Federal Enterprise Architecture). Για την επίτευξη αυτού του στόχου το “FEAF” 

παρέχει µια οργανωµένη δοµή και συλλογή από κοινούς και ευρέως διαδεδοµένους 

όρους µε την χρήση των οποίων τα οµοσπονδιακά τµήµατα µπορούν να 

ενσωµατώσουν τις αρχιτεκτονικές τους στην “FEA”. 

      

     Σύµφωνα µε το CIOC (1999), αρχικά χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο του “National 

Institute of Standards and Technology (NIST)”, που απεικονίζεται στην Εικόνα 11, µε 

σκοπό να το επεκτείνει σύµφωνα µε τις ανάγκες µιας “Federal Enterprise 

Architecture”.  
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Εικόνα 11: NIST Enterprise Architecture Model 
Πηγή στα Αγγλικά: Chief Information Officers Council, Federal Enterprise Architecture 
Framework, 
Version 1.1, September 1999 

      

     Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο για την περιγραφή της 

αλληλεξάρτησης των επιχειρησιακών διαδικασιών, πληροφοριών και του 

τεχνολογικού περιβάλλοντος της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης των Η.Π.Α. Η δοµή 

των πέντε επιπέδων (business architecture, information architecture, information 

systems architecture, data architecture, delivery systems architecture: hardware, 

software, communications) επιτρέπει την οργάνωση, τον σχεδιασµό και την 

ανάπτυξη αρχιτεκτονικών ΠΤ. Το CIOC (1999) έχει υιοθετήσει παρόµοια, µε αυτή του 

µοντέλου “NIST”, δοµή για το “FEAF” µε την διαφορά ότι το πλαίσιο “FEAF” 

αντανακλά τις πρόσφατες προόδους στον τοµέα των ΠΤ.  

 

5.1  Αρχές του Οµοσπονδιακού Πλαισίου ΕΑ “FEAF” 

     Το “FEAF” στηρίζεται σε ορισµένες αρχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα κριτήρια 

στα οποία βασίζεται  οποιαδήποτε επένδυση ή απόφαση στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

ΕΑ από τις οµοσπονδιακές υπηρεσίες. Οι αρχές αυτές σύµφωνα µε το CIOC (1999)  

αφορούν τα εξής θέµατα: 
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• Την καθιέρωση οµοσπονδιακών προτύπων διαλειτουργικότητας µε σκοπό 

την επίτευξη αρχιτεκτονικών ανοιχτών συστηµάτων (open system 

architecture) 

• Την καθιέρωση µηχανισµών συµβατότητας οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι οι 

επενδύσεις χρηµατοδοτούνται από διαδικασίες και αποφάσεις που 

προκύπτουν από την ΕΑ 

• Την τυποποίηση των δεδοµένων (data standardization) 

συµπεριλαµβανοµένου ενός κοινού λεξιλογίου και τον καθορισµό της έννοιας 

των δεδοµένων 

• Την προστασία των συστηµάτων από κατασκόπους, hackers, και 

οποιουδήποτε είδους επίθεση µπορεί να δεχθεί µια οµοσπονδιακή υπηρεσία 

• Τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη επαναχρησιµοποιήσιµων συστατικών µερών 

και αντικειµένων, είτε την χρησιµοποίηση υπαρχόντων, µε την προοπτική ότι 

αυτά τα αντικείµενα σχεδιάζονται ώστε να αποκτήσουν συγκεκριµένη 

λειτουργικότητα 

• Την καθιέρωση ποικίλων µεθόδων δηµόσιας και ιδιωτικής πρόσβασης στις 

πληροφορίες που είναι ευρέως διαθέσιµες συµπεριλαµβανοµένου πολλών 

σηµείων πρόσβασης, τον διαχωρισµό των δεδοµένων συναλλαγής από τα 

αναλυτικά δεδοµένα και τα δεδοµένα που αποθηκεύονται σε βάσεις 

δεδοµένων 

• Την επιλογή και χρησιµοποίηση τεχνολογιών των οποίων η αποδοτικότητα 

και ωφέλεια είναι αποδεδειγµένη στην ευρύτερη αγορά. 

 

5.2  ∆οµικά στοιχεία του Οµοσπονδιακού Πλαισίου ΕΑ “FEAF” 

     Ενσωµατώνοντας τις παραπάνω αρχές στο αρχιτεκτονικό πλαίσιο το CIOC (1999)  

καθιέρωσε οχτώ δοµικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον σχεδιασµό και την 

διατήρηση της “FEA”. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 

• Αρχιτεκτονικά κίνητρα (architecture drivers). Αντιπροσωπεύουν δύο τύπους 

κινήτρων για την ΕΑ. Επιχειρησιακά (business) και σχεδιαστικά (design). 

Επιχειρησιακά κίνητρα θα µπορούσαν να είναι η νέα νοµοθεσία, διοικητικές 

πρωτοβουλίες, αύξηση του προϋπολογισµού και δυνάµεις της αγοράς. Ενώ 

τα σχεδιαστικά κίνητρα περιλαµβάνουν νέο και αναβαθµισµένο υλικό και 

λογισµικό και η ποικιλία εφαρµογών αυτών.  

• Στρατηγική κατεύθυνση (strategic direction). Καθοδηγεί την ανάπτυξη της 

αρχιτεκτονικής στόχου και αποτελείται από ένα όραµα, αρχές, στόχους και 

επιδιώξεις. 
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• Τρέχουσα αρχιτεκτονική (current architecture). Προσδιορίζει την “as is” ΕΑ και 

αποτελείται από δύο µέρη: τρέχουσα εταιρική αρχιτεκτονική (business 

architecture) και τρέχουσα σχεδιαστική αρχιτεκτονική (design architecture). 

• Αρχιτεκτονική στόχου (target architecture). Προσδιορίζει την “to be built” ΕΑ 

και αποτελείται κι αυτή αντίστοιχα από την εταιρική αρχιτεκτονική στόχου και 

την σχεδιαστική αρχιτεκτονική στόχου. 

• ∆ιαδικασία µετάβασης (transitional process). Υποστηρίζει την µετάβαση από 

την τρέχουσα στην αρχιτεκτονική στόχου. Κρίσιµες διαδικασίες µετάβασης για 

την οµοσπονδιακή αρχιτεκτονική θεωρούνται ο σχεδιασµός επένδυσης 

κεφαλαίων σε ΠΤ, ο σχεδιασµός της µετάβασης και η διαχείριση 

µηχανολογικών αλλαγών. 

• Αρχιτεκτονικά τµήµατα (architecture segments). Αποτελούνται από 

εστιασµένες αρχιτεκτονικές προσπάθειες στους κυριότερους επιχειρησιακούς 

τοµείς των οµοσπονδιακών υπηρεσιών. Κάθε αρχιτεκτονικό τµήµα 

αντιπροσωπεύει ένα µέρος της συνολικής ΕΑ.  

• Αρχιτεκτονικά µοντέλα (architectural models). Καθορίζουν τα λειτουργικά και 

σχεδιαστικά µοντέλα που περιέχουν οι αρχιτεκτονικές περιγραφές των 

τµηµάτων (segments). 

• Πρότυπα (standards). Αναφέρεται σε όλα τα πρότυπα, οδηγούς και πρακτικές 

εφαρµογές. 

 

5.3  ∆οµή του Οµοσπονδιακού Πλαισίου ΕΑ “FEAF” 

     Τα δοµικά στοιχεί του πλαισίου µπορούν να αναλυθούν σε µεγαλύτερο βαθµό 

παρέχοντας χρήσιµες πληροφορίες για τον σχεδιασµό και την πρακτική του 

εφαρµογή (CIOC, 1999). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την οργάνωσή του σε µια δοµή 

τεσσάρων επιπέδων – προοπτικών. Κάθε επίπεδο αποτελεί µια προσέγγιση, των 

οχτώ στοιχείων του πλαισίου, µε διαφορετικό βαθµό λεπτοµέρειας. Τα πρώτα τρία 

επίπεδα απεικονίζουν την εξέλιξη των στοιχείων του πλαισίου καθώς αυξάνεται  ο 

βαθµός λεπτοµέρειας µε τον οποίο αναλύονται και οδηγούν σε µια λογική δοµή 

ταξινόµησης και οργάνωσης των περιγραφικών αναπαραστάσεων της 

οµοσπονδιακής ΕΑ, στο τέταρτο επίπεδο, παρόµοια µε την δοµή ταξινόµησης του 

πλαισίου Zachman. Αναλυτικά η οπτική γωνία κάθε επιπέδου ορίζεται, σύµφωνα µε 

την ίδια πηγή, ως εξής: 

• Το πρώτο επίπεδο εισάγει τα οχτώ συστατικά που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη και υποστήριξη της “FEA”. Η δοµή του επιπέδου αυτού 

απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 12: Πρώτο επίπεδο “FEA” 

Πηγή στα Αγγλικά: Chief Information Officers Council, Federal Enterprise Architecture 

Framework, 

Version 1.1, September 1999 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από την παραπάνω εικόνα η ροή του πλαισίου είναι από τα 

αριστερά προς τα δεξιά. Επίσης ένα συστατικό (αρχιτεκτονικά κίνητρα) είναι 

εξωτερικό του πλαισίου ενώ τα υπόλοιπα εφτά βρίσκονται στο εσωτερικό του. 

• Το δεύτερο επίπεδο ( Εικόνα 13) δείχνει µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις 

επιχειρησιακές λειτουργίες και τα αρχιτεκτονικά τµήµατα της συνολικής 

αρχιτεκτονικής καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται. Παρατηρώντας 

την εικόνα 13 διακρίνουµε έναν οριζόντιο διαχωρισµό του πλαισίου σε δύο 

µέρη, µε το πάνω µέρος να περιέχει τις λειτουργίες µιας επιχείρησης (στην 

περίπτωση µας µια οµοσπονδιακή υπηρεσία) ενώ το κάτω τα είδη 

αρχιτεκτονικών τα οποία χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη των 

λειτουργιών αυτών.  
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Εικόνα 13: ∆εύτερο επίπεδο “FEA”. 
Πηγή στα Αγγλικά: Chief Information Officers Council, Federal Enterprise Architecture 
Framework, 
Version 1.1, September 1999. 

 

Επιπλέον, στο επίπεδο αυτό αναλύεται λεπτοµερώς η διαδικασία µετάβασης στην 

αρχιτεκτονική στόχου εφαρµόζοντας τις απαιτούµενες αλλαγές στην υπάρχουσα 

κατάσταση – αρχιτεκτονική σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά πρότυπα (standards).  

• Το τρίτο επίπεδο (εικόνα 14)  αναλύει ακόµη περισσότερο τα αρχιτεκτονικά 

µοντέλα του πλαισίου ώστε να παρουσιάσει τα τρία είδη αρχιτεκτονικής 

(δεδοµένων, εφαρµογών, τεχνολογίας) τα οποία χρησιµοποιούνται για την 

υποστήριξη των λειτουργιών των οµοσπονδιακών υπηρεσιών.  
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Εικόνα 14: Τρίτο επίπεδο “FEA”. 
Πηγή στα Αγγλικά: Chief Information Officers Council, Federal Enterprise Architecture 
Framework, 
Version 1.1, September 1999. 

• Το τέταρτο επίπεδο προσδιορίζει το είδος των µοντέλων τα οποία 

περιγράφουν την αρχιτεκτονική των λειτουργιών (business architecture) και τα 

τρία είδη αρχιτεκτονικής (data, application, technology). Επιπλέον, ορίζεται 

ένα αναλυτικό πλάνο µετάβασης στην αρχιτεκτονική στόχου. Για τον σκοπό 

αυτό το “CIO Council” χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό του αρχιτεκτονικού 

πλαισίου του Zachman και της µεθόδου σχεδιασµού ΕΑ του Steven Spewak 

γνωστή ως Σχεδίαση ΕΑ [Enterprise Architecture Planning (EAP)]. 

 

5.4  Χρήση του πλαισίου Zachman και της µεθόδου “EAP” στο 
πλαίσιο “FEAF” 

     Μετά από λεπτοµερή ανάλυση του πλαισίου “FEAF” (ειδικότερα του τρίτου και 

τέταρτου επιπέδου), της µεθόδου “EAP” του Steven H.Spewak (η οποία βασίζεται 

στο πλαίσιο ΕΑ του Zachman) και σύµφωνα µε το CIOC (1999) η µέθοδος του 

Spewak συµβάλει στην καλύτερη ερµηνεία και κατανόηση του πλαισίου “FEAF”. 

Αποτελεί µια µεθοδολογία για τον προσδιορισµό αρχιτεκτονικών για την χρήση 

πληροφοριών οι οποίες υποστηρίζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων και για τον 

προσδιορισµό του πλάνου για την υλοποίηση των αρχιτεκτονικών αυτών. 



 56

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το Spewak (1992)  η µεθοδολογία “EAP” βασιζόµενη στο 

πλαίσιο του Zachman καθορίζει ένα τρόπο προσέγγισης για την δηµιουργία των δύο 

πρώτων σειρών (προοπτική επενδυτή και ιδιοκτήτη) του πλαισίου Zachman. Η 

σχεδίαση συστηµάτων ξεκινά από την τρίτη γραµµή του πλαισίου και είναι έξω από 

τα όρια και τους σκοπούς της “EAP”. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

ενσωµάτωση της µεθόδου “EAP” στο πλαίσιο Zachman. 

 

Εικόνα 15:Ενσωµάτωση της µεθόδου “EAP” στο πλαίσιο Zachman. 
Πηγή: Chief Information Officers Council, Federal Enterprise Architecture Framework, 
Version 1.1, September 1999. 

 

     Επιπλέον η µέθοδος “EAP” εστιάζει στο προσδιορισµό τριών ειδών αρχιτεκτονικής 

(δεδοµένων, εφαρµογών και τεχνολογικής αρχιτεκτονικής) οι οποίες είναι κατάλληλες 

για την υποστήριξη της συνολικής ΕΑ. Στην εικόνα 16 παρουσιάζονται η δοµή και τα 

επτά βήµατα της µεθόδου “EAP” που απαιτούνται για τον καθορισµό των 

αρχιτεκτονικών αυτών και του πλάνου µετάβασης. 
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Εικόνα 16:Τα εφτά βήµατα της µεθόδου “EAP” του Steven Spewak 

Πηγή στα Αγγλικά: Chief Information Officers Council, Federal Enterprise Architecture 
Framework,Version 1.1, September 1999. 

 

     Το πρώτο επίπεδο καλύπτει θέµατα που αφορούν το είδος της µεθοδολογίας η 

οποία θα χρησιµοποιηθεί, ποιοι θα εµπλακούν σ’ αυτήν, τι είδους εργαλεία θα 

χρειαστούν για την παραγωγή ενός γενικού πλάνου εργασίας (work plan) της 

µεθόδου “EAP” και τονίζει την αναγκαιότητα της υποστήριξης του πλάνου αυτού από 

τα υψηλά διοικητικά κλιµάκια ώστε να υλοποιηθούν τα υπόλοιπα βήµατα. Το δεύτερο 

επίπεδο αποτελεί µια περιγραφή της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής. Συγκεκριµένα 

παρέχει µια βάση γνώσης των επιχειρησιακών λειτουργιών και πληροφοριών που 

υποστηρίζουν τις διαδικασίες της επιχείρησης (business modeling) και προσδιορίζει 

τα υπάρχοντα συστήµατα εφαρµογών και τεχνολογία (current system and 

technology). Το τρίτο επίπεδο παρουσιάζει το όραµα της µελλοντικής κατάστασης 

ενώ τα βελάκια προσδιορίζουν την ροή της διαδικασίας µετάβασης. Η διαδικασία 

µετάβασης περιέχει τον καθορισµό τριών ειδών αρχιτεκτονικών. Την αρχιτεκτονική 

δεδοµένων η οποία ορίζει τα κύρια είδη δεδοµένων που χρειάζεται η επιχείρηση, την 

αρχιτεκτονική εφαρµογών (application architecture) η οποία ορίζει τα κύρια είδη 

εφαρµογών που θα διαχειρίζονται τα δεδοµένα και την αρχιτεκτονική τεχνολογιών 

(technology architecture) η οποία ορίζει τις τεχνολογικές πλατφόρµες που 

χρειάζονται για την υποστήριξη των εφαρµογών. Το τέταρτο επίπεδο περιέχει σχέδια 

για την υλοποίηση της µετάβασης στην µελλοντική κατάσταση 

(implementation/migration plans) όπως προγράµµατα και συγκεκριµένες ακολουθίες, 

αναλύσεις κόστους οφέλους και ένα σαφές και ξεκάθαρο µονοπάτι µετάβασης. 
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     Ενσωµατώνοντας την δοµή του πλαισίου “FEAF” στις τρεις πρώτες γραµµές και 

στις στήλες του πλαισίου ΕΑ του Zachman προκύπτει το πλαίσιο της εικόνας 17. Το 

τέταρτο επίπεδο του πλαισίου “FAEF” περιέχει τις τρεις αρχιτεκτονικές που πρέπει να 

σχεδιαστούν (δεδοµένων, εφαρµογών και τεχνολογίας) οι οποίες αποτελούν τις τρεις 

στήλες του συγκεκριµένου πλαισίου. Ενώ οι γραµµές του Επενδυτή (Planner) και του 

Ιδιοκτήτη (Owner) εστιάζουν στον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση της 

αρχιτεκτονικής λειτουργιών (business architecture). 

  

 

Εικόνα 17: Μήτρα πλαισίου FEAF  
Πηγή: Chief Information Officers Council, Federal Enterprise Architecture Framework,Version 
1.1, September 1999. 
 

     Οι κανόνες και οι παραδοχές οι οποίες αναφέρθηκαν στην ανάλυση του πλαισίου 

Zachman ισχύουν και εδώ. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί στην περίπτωση της 

οµοσπονδιακής αρχιτεκτονικής είναι ότι η αναφορά του Zachman στο όρο “sliver” και 

η συσχέτιση του µε ένα µέρος οποιουδήποτε κελιού η µε το σύνολο διαφόρων κελιών 

(οριζοντίως ή καθέτως) παρέχει ένα τρόπο συσχέτισης της τµηµατοποίησης 

(segmentation) της οµοσπονδιακής αρχιτεκτονικής µε κατανοητά µέρη – τµήµατα 

χωρίς να χάνεται ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της. Ο βαθµός  λεπτοµέρειας ενός 

κελιού εξαρτάται από τον τύπο της ανάλυσης τον οποίο ορίζει η εκάστοτε 

οµοσπονδιακή υπηρεσία. 

 

5.5  Μοντέλα Αναφοράς Πλαισίου FEAF 

 

     Το αρχιτεκτονικό πλαίσιο FEAF χρησιµοποιεί πέντε µοντέλα αναφοράς τα οποία 

αναπτύχθηκαν από το “OMB” και το “FEA Program Management Office” και σε 

συνεργασία µε το “CIO Council” και το “General Service Administration” (GSA). Ο 
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σκοπός της δηµιουργίας των µοντέλων αυτών σύµφωνα µε το “Federal Enterprise 

Architecture and E-Government: Issues for Information Technology Management” 

είναι η παροχή ενός κοινού πλαισίου και µιας κοινής γλώσσας µεταξύ των τµηµάτων 

και των υπηρεσιών της αµερικανικής κυβέρνησης ώστε να καθιερωθεί η επικοινωνία 

και η δηµιουργική συνεργασία µεταξύ τους σε θέµατα ΕΑ και να αποφευχθούν τυχόν 

παρεξηγήσεις και φαινόµενα ασυνεννοησίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο τεχνολογικές 

λύσεις οι οποίες προέρχονται από µια υπηρεσία θα µπορούν να εφαρµόζονται 

συλλογικά και στις υπόλοιπες υπηρεσίες και τµήµατα. Τα µοντέλα αναφοράς 

σύµφωνα µε το “Federal Enterprise Architecture and E-Government: Issues for 

Information Technology Management” είναι τα εξής: 

• Μοντέλο Αναφοράς Αποδοτικότητας (Performance Reference Model). 

Αποτελεί ένα πλαίσιο για την µέτρηση του αποτελέσµατος των επενδύσεων 

σε ΠΤ και την γενικότερη συµβολή της ΕΑ. Οι διαδικασίες στις οποίες δίνει 

έµφαση το πλαίσιο αυτό καθορίζονται από συγκεκριµένα νοµοθετικά πλαίσια 

(E-Government Act of 2002, Clinger-Cohen Act 1996, Government 

Performance and Results Act (GPRA) 1993) 

• Επιχειρησιακό Μοντέλο Αναφοράς (Business Reference Model). Αποτελεί ένα 

πλαίσιο για την περιγραφή των επιχειρησιακών λειτουργιών της 

οµοσπονδιακής κυβέρνησης των Η.Π.Α. ανεξάρτητο από την εκάστοτε 

υπηρεσία που τις εκτελεί. Ο επιχειρησιακός αυτός προσανατολισµός του 

πλαισίου αντικατοπτρίζει την εστίαση του FEAF στην επιχειρησιακή φύση 

(business-focused) της ΕΑ έναντι των ΠΤ 

• Μοντέλο Αναφοράς Τµηµάτων Υπηρεσιών (Service Component Reference 

Model). Αποτελεί ένα πλαίσιο για τον εντοπισµό συστηµάτων και υπηρεσιών 

ΠΤ (εφαρµογές Η/Υ) οι οποίες χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη 

επιχειρησιακών στόχων ή στόχων αποδοτικότητας. Στόχος του πλαισίου 

αυτού είναι η δηµιουργία θεµελιωδών τεχνολογιών για την 

επαναχρησιµοποίηση τους σε όλα τα τµήµατα και τις υπηρεσίες 

• Μοντέλο Αναφοράς ∆εδοµένων (Data Reference Model). Αποτελεί ένα 

πλαίσιο το οποίο, σε συνολικό επίπεδο, περιγράφει τα δεδοµένα και τις 

πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη των κυβερνητικών 

προγραµµάτων και των επιχειρησιακών λειτουργιών και δίνει έµφαση στον 

καταµερισµό των πληροφοριών και στην επαναχρησιµοποίηση των 

δεδοµένων από τις εφαρµογές του Μοντέλου Αναφοράς Υπηρεσιών 

• Τεχνικό Μοντέλο Αναφοράς (Technical Reference Model). Αποτελεί ένα 

πλαίσιο για την περιγραφή των προτύπων, των προδιαγραφών και των 

τεχνολογιών που απαιτούνται για την υποστήριξη και την δηµιουργία 
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συστηµάτων και υπηρεσιών ΠΤ. Έµφαση δίνεται σε θέµατα 

διαλειτουργικότητας και ασφάλειας.  

 

     Μια γραφική αναπαράσταση των σχέσεων µεταξύ των µοντέλων αναφοράς του 

πλαισίου FEAF παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 18: Γραφική αναπαράσταση των µοντέλων αναφοράς του FEAF 
Πηγή: “Federal Enterprise Architecture and E-Government: Issues for Information Technology 
Management” 
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5.6  Κριτικές και συµπεράσµατα πλαισίου FEAF 

 

     Το πλαίσιο FEAF είναι σύµφωνα µε τον Sessions (2007) πιο ολοκληρωµένο 

συγκριτικά µε το TOGAF και το πλαίσιο Zachman. Παρέχει µια αναλυτική ταξινόµηση, 

όπως το πλαίσιο Zachman, καθώς και µια αρχιτεκτονική διαδικασία όπως το πλαίσιο 

TOGAF. Εποµένως το πλαίσιο FEAF µπορεί να θεωρηθεί µια µεθοδολογία για την 

ανάπτυξη µιας ΕΑ  ή το αποτέλεσµα της εφαρµογής αυτής της µεθοδολογίας σε µια 

συγκεκριµένη επιχείρηση, την οµοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. 

 

      Το CIOC (1999) αναφέρει τα παρακάτω στοιχεία σχετικά µε την συµβολή της 

οµοσπονδιακής ΕΑ και του πλαισίου FEAF στην βελτίωση του υπάρχοντος 

επιχειρησιακού σχεδιασµού: 

• Με την οµοσπονδιακή ΕΑ να διευθύνει τις επενδυτικές αποφάσεις 

επιτυγχάνεται συστηµατικός αποκλεισµός του ακατάλληλου σχεδιασµού και 

της λανθασµένης ανάπτυξης συστηµάτων καθώς και του συνεπαγόµενου 

κόστους 

• Το πλαίσιο FEAF αποσαφηνίζει, για την οµοσπονδιακή κοινότητα, πολλούς 

ασαφείς όρους οι οποίοι προϋπήρχαν χωρίς να είναι κατανοητοί και 

καθιερώνει τη σηµασία ποικίλων ορολογιών που σχετίζονται µε την 

οµοσπονδιακή ΕΑ. Εποµένως λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας µεταξύ 

των υπηρεσιών για θέµατα και έννοιες αρχιτεκτονικής  

• Το πλαίσιο FEAF υποστηρίζει την δηµιουργία οµοσπονδιακών τµηµάτων και 

παρέχει ένα σαφές και ξεκάθαρο λεξιλόγιο εννοιών για την επικοινωνία την 

επικοινωνία τόσο µεταξύ των τµηµάτων όσο και στο εσωτερικό τους 

• Το πλαίσιο FEAF, µε το σαφές λεξιλόγιο των αρχιτεκτονικών εννοιών, παρέχει 

σηµαντική βοήθεια στα οµοσπονδιακά τµήµατα ώστε να αναπτύξουν 

αρχιτεκτονικές περιγραφές, µια δοµή για την αποθήκευση τους µε σκοπό την 

επαναχρησιµοποίηση τους και ένα µηχανισµό ο οποίος θα παρέχει 

υποστήριξη για καλύτερο σχεδιασµό των επενδύσεων σε ΠΤ 

• Το πλαίσιο αυτό συµβάλει στην ταχύτατη ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των 

τµηµάτων καθώς επίσης και στην άµεση υλοποίηση των επενδύσεων που 

προκύπτουν από την εφαρµογή της αρχιτεκτονικής. 
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6. Συνοπτική Παρουσίαση Υπολοίπων Πλαισίων & 

Συγκριτική Αξιολόγηση Πλαισίων TOGAF, ZACHMAN, 

FEAF 

     Όπως αναφέραµε στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει µια πληθώρα αρχιτεκτονικών 

πλαισίων στην βιοµηχανία, εκτός από τα τρία που αναλύθηκαν εκτενώς στα τρία 

προηγούµενα κεφάλαια. Στο κεφάλαιο αυτό θα επιλέξουµε τα σηµαντικότερα και 

περισσότερο διαδεδοµένα, από τα υπόλοιπα, πλαίσια ΕΑ και θα κάνουµε µια απλή 

περιγραφή της δοµής και της φιλοσοφίας τους. Στη συνέχεια µε την χρήση 

συγκεκριµένων κριτηρίων τα οποία θα αναλυθούν και µε την ανάλυση τριών 

επιστηµονικών άρθρων θα προσπαθήσουµε να πραγµατοποιήσουµε µια σύγκριση 

των τριών πλαισίων ΕΑ (TOGAF, ZACHMAN, FEAF). 

 

6.1  Αρχιτεκτονικό πλαίσιο Υπουργείου Άµυνας των Η.Π.Α. 
(Department of Defence Architecture Framework˙ DoDAF) 

     Σύµφωνα µε την τελευταία έκδοση του πλαισίου DoDAF (DoDAF V2-Volume 1, 

2009) το αρχιτεκτονικό πλαίσιο του Υπουργείου Άµυνας των Η.Π.Α. έχει τις ρίζες του 

στο αρχιτεκτονικό πλαίσιο “Command, Control, Communications, Computers, and 

Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR) Architecture Framework V1” 

το οποίο δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 1996, σε απάντηση του νόµου “Clinger-

Cohen Act”, και αντικατέστησε το “Technical Architecture for Information 

Management (TAFIM)”. Η πρώτη έκδοση του πλαισίου DoDAF (DoDAD V1) 

δηµοσιεύθηκε στις 30 Αυγούστου του 2003 µε βασικό στόχο να διευρύνει τους τοµείς 

εφαρµογής του πλαισίου C4ISR. Η επόµενη έκδοση “DoDAF V1.5” δηµοσιεύτηκε στις 

23 Απριλίου του 2007 και παρέχει καθοδήγηση για την ενσωµάτωση δίκτυο-

κεντρικών (net-centric) εννοιών στις αρχιτεκτονικές περιγραφές. Η τελευταία έκδοση 

του πλαισίου “DoDAF V2” εκδόθηκε στις 28 Μαΐου του 2009 διευρύνει τις γνώσεις 

σχετικά µε την δίκτυο-κεντρικότητα (net-centricity) των αρχιτεκτονικών πληροφοριών, 

υποστηρίζει δίκτυο-κεντρικές στρατηγικές και περιγράφει “sevice-oriented” λύσεις για 

την δηµιουργία ενός δίκτυο-κεντρικού περιβάλλοντος. 

  

     Το αρχιτεκτονικό πλαίσιο DoDAF, σύµφωνα µε την DoD (2009), αποτελεί µια 

δοµή για την οργάνωση αρχιτεκτονικών αρχών, εννοιών και ορολογιών -σχετικών µε 

λειτουργίες και λύσεις- σε ουσιαστικά και συγκεκριµένα πρότυπα για την εκπλήρωση 

συγκεκριµένων στόχων του Υπουργείου Άµυνας των Η.Π.Α. Επίσης παρέχει οδηγίες, 
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αρχές και κατευθύνσεις για την µετάδοση των επιχειρησιακών αναγκών και 

δυνατοτήτων καθώς και των απαιτήσεων για την εκπλήρωση της αποστολής στα 

ανώτατα στελέχη, στους αρχιτέκτονες, στους αναλυτές και στους υπεύθυνους για την 

ανάπτυξη των κατάλληλων υπηρεσιών, εφαρµογών και υποδοµών οι οποίες 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των οµάδων ενδιαφερόµενων.  

 

     Το πλαίσιο DoDAF V 2.0 εστιάζει στα δεδοµένα, µοντέλα και όψεις και τα θεωρεί 

απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών. Η απεικόνιση των 

αρχιτεκτονικών δεδοµένων πραγµατοποιείται µε την χρήση µοντέλων (αναλυτική 

παρουσίαση των µοντέλων υπάρχει στην προηγούµενη έκδοση του πλαισίου DoDAF 

V2). Τα µοντέλα αυτά (τα οποία µπορεί να είναι έγγραφα, λογιστικά φύλλα, πίνακες η 

άλλες γραφικές αναπαραστάσεις) λειτουργούν ως πρότυπα για την συλλογή, 

οργάνωση και παρουσίαση των αρχιτεκτονικών δεδοµένων σε µια απλούστερη και 

περισσότερο κατανοητή µορφή. Μια συλλογή από µοντέλα συνθέτουν µια όψη 

(view). Εναλλακτικά η όψη αποτελεί µια απεικόνιση ενός συνόλου συσχετιζόµενων 

πληροφοριών µε την χρήση µοντέλων. Κάθε µια από τις όψεις εκφράζει διαφορετικές 

πτυχές της αρχιτεκτονικής. Οργανωµένες συλλογές από όψεις (οι οποίες συχνά 

απεικονίζουν διαδικασίες, συστήµατα, υπηρεσίες κ.α.) συνθέτουν τις οπτικές γωνίες 

(viewpoints). Γενικά, τα αρχιτεκτονικά δεδοµένα και οι πληροφορίες που προκύπτουν 

από αυτά µπορούν να συγκεντρωθούν, οργανωθούν και να αποθηκευθούν µε την 

χρήση ποικίλων εργαλείων. Η δηµιουργία των διαφόρων όψεων, χρησιµοποιώντας 

τα αρχιτεκτονικά αυτά εργαλεία, αποτελεί τον χαρακτηριστικότερο τρόπο µε τον 

οποίο ένας επιχειρησιακός αρχιτέκτονα αρχικάς απεικονίζει σηµαντικά αρχιτεκτονικά 

δεδοµένα.  

 

     Η τελευταία έκδοση του πλαισίου DoDAF αποτελείται από τρεις τόµους και ένα 

ηλεκτρονικό περιοδικό. Το περιεχόµενο των τόµων και του ηλεκτρονικού περιοδικού 

περιγράφονται παρακάτω. 

• Ο πρώτος τόµος παρέχει γενική καθοδήγηση για την ανάπτυξη, χρήση και 

διοίκηση των αρχιτεκτονικών του Υπουργείου Άµυνας. Σχεδιάστηκε για να 

βοηθήσει τους χρήστες χωρίς τεχνικές γνώσεις να κατανοήσουν τον ρόλο της 

αρχιτεκτονικής στις διαδικασίες υποστήριξης αποφάσεων. Παρέχει µια 

µεθοδολογία έξι βηµάτων η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

ανάπτυξη αρχιτεκτονικών σε όλα τα επίπεδα του Υπουργείου και ένα 

Εννοιολογικό Μοντέλο ∆εδοµένων (Conceptual Data Model, CDM) για την 

οργάνωση των δεδοµένων που συλλέγονται κατά την αρχιτεκτονική 

διαδικασία 
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Εικόνα 19: ∆ιαδικασία Αρχιτεκτονικής Ανάπτυξης  
Πηγή: Department of Defense, "Department of Defense Architecture Framework Version 1.0 - Vol 1 
Definition & Guideline and Vol 2 Product Descriptions," 2003, http://www.aitcnet.org/dodfw. 

 

• Ο δεύτερος τόµος περιγράφει την δηµιουργία αρχιτεκτονικών, τα 

χαρακτηριστικά των δεδοµένων, τις προδιαγραφές για την ανταλλαγή των 

δεδοµένων και παραδείγµατα της χρήσης τους για την δηµιουργία όψεων. 

Επίσης περιλαµβάνει Service Oriented αρχιτεκτονικές για την υποστήριξη των 

δίκτυο-κεντρικών λειτουργιών. Ακόµη παρέχει ένα λογικό µοντέλο δεδοµένων 

(Logical Data Model, LDM) το οποίο βασίζεται στο CDM και προσδιορίζει τα 

αρχιτεκτονικά µοντέλα 

• Ο τρίτος τόµος σχετίζει τη δοµή του CDM µε τους συνδυασµούς του LDM 

καθώς επίσης µαζί µε επιχειρησιακούς κανόνες οι οποίοι περιγράφονται στον 

δεύτερο τόµο ώστε να εισάγει ένα Σύστηµα Φυσικής Ανταλλαγής (Physical 

Exchange System, PES) το οποίο παρέχει τα πρότυπα που απαιτούνται για 

την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των χρηστών και της κοινότητας 

ενδιαφέροντος (Community Of Interest, COI) 

• DoDAF Journal (https://www.us.army.mil/suite/page/454707) το οποίο είναι ο 

δικτυακός τόπος όπου παρέχεται υποστήριξη σε θέµατα του πλαισίου και 

παραδείγµατα εφαρµογών και από τους τρεις τόµους του πλαισίου.  
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6.2  Η προσέγγιση του Gartner 

     Όπως αναφέραµε και στην ιστορική αναδροµή στο δεύτερο κεφάλαιο η εταιρία 

Gartner, Inc. δηµιουργήθηκε το 2005 και εξαγόρασε την Meta Group µια εταιρία που 

είχε να επιδείξει σηµαντική έρευνα σε θέµατα ΕΑ µέχρι εκείνη την χρονική στιγµή. Ο 

Gartner υποστηρίζει ένα µοντέλο διαδικασιών µέσω των οποίων αναπτύσσεται µια 

ΕΑ και βασικός του στόχος είναι να προσδιορίσει επακριβώς τις δραστηριότητες που 

συνδέονται µε την έναρξη και την εφαρµογή ενός προγράµµατος ΕΑ (Bittler και 

Kreizmann, 2005). Το αποτέλεσµα της προσέγγισης αυτής είναι ένα µη γραµµικό και 

επαναληπτικό µοντέλο το οποίο εστιάζει σε διαδικασίες για την ανάπτυξη, εξέλιξη και 

διατήρηση ΕΑ καθώς και στην διοίκηση, οργάνωση και διαχείριση υπο-διαδικασιών. 

Το µοντέλο αυτό αντιπροσωπεύει την σύνθεση των καλύτερων µεθόδων ΕΑ που 

έχουν εφαρµοστεί από τις πιο πετυχηµένες επιχειρήσεις καθώς και πως αυτές 

εφαρµόστηκαν και διατηρήθηκαν από τις επιχειρήσεις αυτές.  

 

     Το αρχιτεκτονικό πλαίσιο του Gartner καθορίζει ένα εταιρικό πλαίσιο (business 

context) το οποίο αποτελείται από την εταιρική στρατηγική και τις τάσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος τα οποία παρέχουν το συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης των 

ΕΑ (Bittler και Kreizmann, 2005). Επιπλέον υποστηρίζει την ανάπτυξη τουλάχιστον 

τριών ανεξάρτητων προοπτικών από τις οποίες εξετάζει την ΕΑ: 

• την επιχειρησιακή προοπτική (business viewpoint) η οποία αντιπροσωπεύει 

τις διαδικασίες και την οργάνωση της επιχείρησης 

• την πληροφορική προοπτική (information viewpoint) η οποία αντιπροσωπεύει 

τις πληροφορίες που διατρέχουν την επιχείρηση και 

• την τεχνολογική προοπτική (technology viewpoint) η οποία αντιπροσωπεύει 

το υλικό (hardware) και λογισµικό (software) που στηρίζουν την επιχείρηση. 

 

    Η αναφορά που κάνει ο Sessions (2007) για την προσέγγιση των ΕΑ από τον 

Gartner αποτελεί µια σύνοψη όλων των παραπάνω. Συγκεκριµένα αναφέρει ότι η ΕΑ 

αφορά την στρατηγική και όχι τον σχεδιασµό. Τα δύο πιο σηµαντικά σηµεία στην 

προσέγγιση του Gartner είναι το “ποιος είναι ο προορισµός του οργανισµού ή της 

επιχείρησης” και το “πως θα φτάσει εκεί”. Κάθε δραστηριότητα που δεν σχετίζεται µε 

αυτά τα δυο ερωτήµατα δεν έχει θέση στην ΕΑ. 

 



 66

6.3  Αρχιτεκτονικό πλαίσιο Υπουργείου Οικονοµικών Η.Π.Α. 
(Treasury Enterprise Architecture Framework (TEAF)) 

     Το Υπουργείο Οικονοµικών των Η.Π.Α. αποτελείται από υπηρεσίες και γραφεία τα 

οποία µπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστές επιχειρήσεις ή οργανισµοί. Το ίδιο το 

Υπουργείο Οικονοµικών είναι επίσης µια επιχείρηση µε συγκεκριµένες διαδικασίες 

και συντονίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών και γραφείων του. Το αρχιτεκτονικό 

πλαίσιο TEAF (2000), σχεδιάστηκε για να βοηθήσει την ανάπτυξη ΕΑ τόσο στις 

υπηρεσίες όσο και  στο ίδιο το Υπουργείο. Αποσκοπεί στην καθιέρωση µιας κοινής 

δοµής ΕΑ και ονοµατολογίας, κατάλληλων πρακτικών εφαρµογών καθώς και να 

θεσµοποιήσει την διοίκηση των ΕΑ µέσα στο Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτό θα έχει 

ως συνέπεια την ενοποίηση και την καλύτερη διάθεση πληροφοριών µεταξύ των 

τµηµάτων και την εκπλήρωση των κοινών απαιτήσεων τους.  

 

     Οι κατευθύνσεις του πλαισίου προέρχονται από το Στρατηγικό Σχέδιο ΠΤ του 

Υπουργείου καθώς και από νοµοθετικά πλαίσια συµπεριλαµβανοµένου του “ Clinger-

Cohen Act” και της Εγκυκλίου Α-130 του “OMB”. Οι κατευθύνσεις που παρέχει το 

TEAF αφορούν 

• Την δηµιουργία µιας στρατηγικής ΕΑ 

• Τον καθορισµό ενός σχεδίου ανάπτυξης 

• Τον καθορισµό των ρόλων και των υπευθυνοτήτων των συµµετεχόντων 

• Την διαχείριση επενδύσεων 

• Την δηµιουργία αρχείου αρχιτεκτονικής για την επαναχρησιµοποίηση του και 

• Τη δηµιουργία συγκεκριµένων παραδοτέων έργου. 

 

     Για την απλοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης και χρήσης µιας ΕΑ το πλαίσιο 

TEAF διαιρείται σε τµήµατα έτσι ώστε κάθε τµήµα να χρησιµοποιηθεί ή να 

επεξεργαστεί σε διαφορετικά έργα. Τα τµήµατα αυτά είναι: 

• Όψεις (views) 

• Προοπτικές (perspectives) 

• Παραδοτέα έργων (work products) 

 

     Η οργάνωση και οι σχέσεις µεταξύ των τµηµάτων αυτών απεικονίζεται µε την 

βοήθεια της µήτρας του πλαισίου TEAF. Όπως παρατηρούµε από την εικόνα 20, η 

µήτρα αποτελείται από τέσσερις αρχιτεκτονικές όψεις (λειτουργική, πληροφορική, 

οργανωτική, υποδοµής) η οποίες αποτελούν τις στήλες της µήτρας. Επιπλέον 

αποτελείται από τέσσερις προοπτικές (προγραµµατιστής, ιδιοκτήτης, σχεδιαστής, 

κατασκευαστής) οι οποίες αποτελούν τις σειρές της µήτρας. Μια όψη επιτρέπει σε 
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ένα χρήστη να εξετάσει ένα ή περισσότερα τµήµατα της ΕΑ τα οποία σχετίζονται µε 

µια συγκεκριµένη περιοχή ενδιαφέροντος (δηλαδή την όψη). Για παράδειγµα η όψη 

πληροφοριών (information view) αντιπροσωπεύει όλες τις λειτουργίες, τους 

οργανισµούς, την τεχνολογία, κ.α. τα οποία χρησιµοποιούν µια συγκεκριµένη 

πληροφορία. Οι προοπτικές γενικά αποτελούν µια οµάδα από παραδοτέα τα οποία 

αφορούν µια συγκεκριµένη οµάδα ενδιαφερόµενων. Το πλαίσιο TEAF έχει υιοθετήσει 

προοπτικές οι οποίες προέρχονται από το πλαίσιο Zachman. Τα παραδοτέα έργου 

αποτελούν έγγραφα, διαγράµµατα, µοντέλα ή άλλου είδους παρουσιάσεις 

πληροφοριών, που ενσωµατώνονται σε µια ΕΑ ή προκύπτουν από αυτή.  
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Εικόνα 20: Μήτρα TEAF 
Πηγή: Treasury Enterprise Architecture Framework, Version 1, 2000 

 

6.4  Μοντέλο “4+1” όψεων για την Αρχιτεκτονική Λογισµικού (“4+1” 
View Model of Software Architecture) 

     Το αρχιτεκτονικό αυτό µοντέλο όψεων αναπτύχθηκε από τον Philippe Kruchten 

καθηγητή Σχεδίασης Λογισµικού (Software Engineering) στο πανεπιστήµιο 

“University of British Columbia” το οποίο βρίσκεται στο Βανκούβερ του Καναδά. Ο 

Kruchten (2000) αναφέρει ότι το µοντέλο του χρησιµοποιείται για την περιγραφή 

συστηµάτων βασισµένα σε λογισµικό. Το πλαίσιο αυτό αρχιτεκτονικής χρησιµοποιεί 

πέντε όψεις για την ανάλυση των απαιτήσεων των οµάδων ενδιαφερόµενων της 

αρχιτεκτονικής όπως τελικοί χρήστες, σχεδιαστές συστηµάτων, διαχειριστές έργων 

κ.α. Κάθε µια από τις πέντε όψεις περιγράφεται  µε την χρήση γραφικών 
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αναπαραστάσεων για την κατανόηση τους και σχεδιάζεται χρησιµοποιώντας ένα 

αρχιτεκτονικό σενάριο µε επαναληπτικές διαδικασίες. 

 

     Οι πέντε όψεις τις οποίες προτείνει ο Kruchten (2000) είναι οι εξής: 

• Η λογική όψη (logical view) η οποία αφορά τις λειτουργικές απαιτήσεις του 

συστήµατος (τι υπηρεσίες θα παρέχει το σύστηµα στους χρήστες του) 

• Η όψη διαδικασιών (process view)  λαµβάνει υπόψη µη λειτουργικές 

απαιτήσεις όπως αποδοτικότητα, διαθεσιµότητα και αξιοπιστία και  διαχωρίζει 

το λογισµικό σε ανεξάρτητα τµήµατα (software tasks) τα οποία 

αντιπροσωπεύουν εκτελέσιµες διαδικασίες µε τις µεταξύ τους διασυνδέσεις. 

Σύµφωνα µε τον Kruchten (2000) η όψη διαδικασιών µπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα σύνολο ανεξάρτητων δικτύων από προγράµµατα επικοινωνίας (τα οποία 

ονοµάζει διαδικασίες), κατανεµηµένα κατά µήκος ενός συνόλου 

υπολογιστικών πόρων οι οποίο είναι συνδεδεµένοι µέσω τοπικών δικτύων 

(LAN) ή µέσω δικτύων ευρείας περιοχής (WAN). 

• Η όψη κατασκευής (development view) εστιάζει στην οργάνωση των 

λειτουργικών τµηµάτων λογισµικού (software module). Το λογισµικό είναι 

οργανωµένο σε µικρά κοµµάτια (βιβλιοθήκες λογισµικού ή υποσυστήµατα) τα 

οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους κατασκευαστές.  

• Η φυσική όψη (physical view) αποτελεί ουσιαστικά την κατανοµή του 

λογισµικού στους υπολογιστικούς πόρους του συστήµατος. ∆ιάφορα στοιχεία 

τα οποία αναφέραµε  νωρίτερα όπως τα δίκτυα, διαδικασίες, τµήµατα 

λογισµικού (tasks) και άλλα αντικείµενα τοποθετούνται πάνω στους 

διάφορους κόµβους του συστήµατος. 

• Τα σενάρια (scenarios) αποτελούν περιπτώσεις χρήσεων (use cases) µέσα 

από τις οποίες εξετάζεται ο σχεδιασµός της αρχιτεκτονικής (η οποία 

περιγράφθηκε παραπάνω) και η λειτουργικότητα της. Με την βοήθεια των 

σεναρίων εντοπίζονται και καταγράφονται οι σηµαντικότερες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής. 

 

     Μέσα από την ανάλυση των πέντε αυτών όψεων του πλαισίου “4+1 View Model” 

ο Kruchten προτείνει µια προσέγγιση κατά την οποία αφού παραχθεί ένα πρωτότυπο 

σχέδιο αρχιτεκτονικής, µέσα από µια σειρά επαναλήψεων το σχέδιο αυτό 

επανεξετάζεται, αξιολογείται, αναλύεται και βελτιστοποιείται. Στην εικόνα που 

ακολουθεί παρουσιάζεται η οργάνωση των τεσσάρων όψεων του πλαισίου και των 

εξεταζόµενων σεναρίων. 
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Εικόνα 21: Το πλαίσιο “4+1” View Model of Software Architecture 

Πηγή: Architectural Blueprints—The “4+1” View Model of Software Architecture, 2000 

 

6.5  Ανεπτυγµένο Πλαίσιο Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών (Extended 
Enterprise Architecture Framework (E2AF)) 

     Το πλαίσιο Ε2AF έχει αναπτυχθεί από το Institute For Enterprise Architecture 

Development (IFEAD). Ο Schekkerman (2005) περιγράφει το γενικό πλαίσιο, τις 

αρχές και τους κανόνες (που διαµορφώνουν το ύφος) και τα αίτια που συνθέτουν την 

φιλοσοφία του IFEAD για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος ΕΑ. Σύµφωνα µε την 

φιλοσοφία, τις αρχές και τους κανόνες του IFEAD έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

µέθοδοι και προσεγγίσεις (οι οποίες ενσωµατώνονται στο αρχιτεκτονικό πλαίσιο 

E2AF) για την καθοδήγηση του επιχειρησιακού αρχιτέκτονα ώστε να 

πραγµατοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες. Σκοπός του πλαισίου σύµφωνα µε τον 

Schekkerman (2005) είναι να προάγει την συνεργασία και την επικοινωνία µεταξύ 

των οµάδων ενδιαφερόµενων που συµµετέχουν σε ένα πρόγραµµα ΕΑ. Επιπλέον το 

πλαίσιο Ε2ΑF χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως ένα επικοινωνιακό πλαίσιο 

“Communication Framework” το οποίο περιγράφει τα ζητήµατα και τις σχέσεις που 

προκύπτουν µεταξύ των οµάδων ενδιαφερόµενων. Στην εικόνα 22 παρουσιάζεται η 

δοµή του πλαισίου E2AF. 
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   Εικόνα 22:Πλαίσιο E2AF (Ανεπτυγµένο Πλαίσιο Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών) 

Πηγή : Extended Enterprise Architecture Framework Essentials Guide, Jaap Schekkerman, 2005 

 

      Αυτό που στην ουσία επιτυγχάνεται µε τη δοµή αυτή είναι ο διαχωρισµός των 

ενδιαφερόντων/αρµοδιοτήτων των οµάδων ενδιαφερόµενων σε έξι επίπεδα 

(contextual, environment, conceptual, logical, physical, transformational) και η 

ταξινόµηση τους µε βάση τέσσερις τοµείς της επιχείρησης ή του οργανισµού 

(business, information, information-systems, technology-infrastructure. 

 

6.6  Συγκριτική Αξιολόγηση πλαισίων Επιχειρησιακών 
Αρχιτεκτονικών 

     Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουµε την συγκριτική αξιολόγηση των τριών 

βασικότερων πλαισίων ΕΑ (πλαίσιο Zachman, TOGAF, FEAF) όπως αυτή 

παρουσιάζεται σε τρία επιστηµονικά άρθρα. Τα επιστηµονικά αυτά άρθρα είναι τα 

εξής: 

• Tang A., Han J., Chen P., (2004) 

• Urbaczewski L., Mrdalj S., (2006) 

• Sessions R., (2007) 
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6.6.1 Σύγκριση µε βάση τους Στόχους, τα ∆εδοµένα Εισόδου και τα 

Προϊόντα των αρχιτεκτονικών πλαισίων  

 

     Στο άρθρο αυτό των Tang A., Han J., και Chen P., (2004) εξετάζονται έξι 

αρχιτεκτονικά πλαίσια (πλαίσιο Zachman, TOGAF, FEAF, 4+1 View, RM-ODP και 

DoDAF) για τον σχεδιασµό πολύπλοκων συστηµάτων. Σύµφωνα µε τους Tang, Han 

και Chen (2004) τα αρχιτεκτονικά πλαίσια είναι µέθοδοι οι οποίες χρησιµοποιούνται 

κατά την δηµιουργία αρχιτεκτονικών µοντέλων και προτύπων.  Η ανάλυση των 

πλαισίων βασίζεται σε τρεις παράγοντες οι οποίοι διέπουν την λειτουργία τους. Τις 

εισροές ή δεδοµένα εισόδου (inputs) οι οποίες αντιπροσωπεύουν πληροφορίες οι 

οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά την δηµιουργία αρχιτεκτονικών µοντέλων. Τα 

προϊόντα (outputs) τα οποία αντιπροσωπεύουν αποτελέσµατα αρχιτεκτονικών 

δραστηριοτήτων και παραδοτέα. Και τους στόχους (goals) οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι 

από το βιοµηχανικό κλάδο, το µέγεθος της επιχείρησης και την αρχιτεκτονική της. 

 

     Οι σηµαντικότερες εισροές, δεδοµένα εισόδου για ένα αρχιτεκτονικό πλαίσιο, 

όπως αυτές παρουσιάζονται από τους Tang A, Han και Chen (2004), είναι οι εξής: 

• Επιχειρησιακά κίνητρα (Business Drivers) όπως επιχειρησιακοί στόχοι, 

κατευθύνσεις, αρχές, στρατηγικές και προτεραιότητες. Η κατηγορία αυτή των 

εισροών χαρακτηρίζεται ως επιχειρησιακοί οδηγοί (business drivers) 

• Τεχνολογικά δεδοµένα εισόδου (Technology Inputs) τα οποία 

αντιπροσωπεύουν την στρατηγική κατεύθυνση της αρχιτεκτονικής και 

περιλαµβάνουν τις τεχνολογικές πλατφόρµες, τις µελλοντικές αρχιτεκτονικές, 

τα ανερχόµενα τεχνολογικά πρότυπα και την δια-λειτουργικότητα των 

συστηµάτων 

• Επιχειρησιακές απαιτήσεις (Business Requirements) οι οποίες αποτελούνται 

από τις απαιτήσεις των χρηστών, τις λειτουργικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις 

σε δεδοµένα και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τα επιχειρησιακά συστήµατα 

• Πληροφοριακά συστήµατα (Information System Environment) και 

πληροφορίες σχετικές µε αυτά όπως ο προϋπολογισµός τους, οι τεχνολογικοί 

περιορισµοί, οι ικανότητες τους, οι πόροι και δοµή τους 

• Υπάρχουσα αρχιτεκτονική (Current Architecture), υπάρχοντα πρότυπα και 

υποδοµή 

• Μη λειτουργικές απαιτήσεις (Non Functional Requirements), ή αλλιώς 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποιότητα υπηρεσιών, στις οποίες 

περιλαµβάνονται απαιτήσεις όπως διαθεσιµότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια, δια-

λειτουργικότητα και επιδεξιότητα. 
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     Τα προϊόντα ενός αρχιτεκτονικού πλαισίου αντικατοπτρίζουν τους στόχους τους 

οποίους πρέπει να πετύχει το πλαίσιο (Tang A., Han J., Chen P., 2004) και 

χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

• Επιχειρησιακό πρότυπο (business model) το οποίο περιγράφει επιχειρησιακά 

µοντέλα, απαιτήσεις, διαδικασίες, ρόλους και πολιτικές. 

• Πρότυπο συστήµατος (system model) το οποίο µοντελοποιεί σηµαντικά 

συστατικά του συστήµατος. Για το σχεδιασµό ενός αρχιτεκτονικού προτύπου 

συστηµάτων λαµβάνονται υπόψη και οι µελλοντικές επεκτάσεις του. 

• Πρότυπο πληροφοριών (Information Model) το οποίο περιέχει πρότυπα 

δεδοµένων, την µετατροπή δεδοµένων και την διασύνδεση δεδοµένων 

• Υπολογιστικό πρότυπο (Computation Model) το οποίο περιλαµβάνει την 

λειτουργική περιγραφή του συστήµατος, την ροή των διαδικασιών του, τα 

συστατικά λογισµικού του συστήµατος καθώς και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

τους 

• Πρότυπο διαµόρφωσης λογισµικού (Software Configuration Model) το οποίο 

περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίον διαµορφώνεται, αποθηκεύεται και 

διανέµεται το λογισµικό 

• Πρότυπο επεξεργασίας λογισµικού (Software Processing Model) το οποίο 

περιγράφει πως λειτουργεί το λογισµικό και τις διασυνδέσεις που υπάρχουν 

µεταξύ των συστατικών του 

• Πρότυπο υλοποίησης (Implementation Model) το οποίο περιγράφει την 

φυσική δοµή του συστήµατος το περιβάλλον λειτουργίας του, την δικτύωση 

του  αλλά και τις διαδικασίες εγκατάστασης παραµετροποίησης και διοίκησης 

των προτύπων αυτών 

• Πλατφόρµες λογισµικού (λειτουργικά συστήµατα), υλικού και δικτύωσης 

(πρωτόκολλα)  

• Σχεδίαση µη λειτουργικών απαιτήσεων (Non-functional Requirements Design) 

κατά την οποία δηµιουργούνται πρότυπα για την δοµή του συστήµατος 

• Σχεδίαση της εξέλιξης του συστήµατος (Transitional Design) η οποία περιέχει 

σχέδια και πλάνα για την εξέλιξη του συστήµατος 

• Επεξήγηση σχεδίασης (Design Rationale) η οποία περιέχει την τεκµηρίωση 

για τις αποφάσεις και της επιλογές που έγιναν κατά την διάρκεια του 

σχεδιασµού του συστήµατος, ο οποίος βασίστηκε στην ανάλυση των 

δεδοµένων εισόδου. 

     Η τρίτη κατηγορία στην οποία βασίζεται η ανάλυση των Tang, Han και Chen 

(2004) είναι οι στόχοι των αρχιτεκτονικών πλαισίων και αποτελείται από τις εξής 

υποκατηγορίες 
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• Ορισµός και κατανόηση της αρχιτεκτονικής (Architecture Definition and 

Understanding). Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται η χρήση πρότυπων 

όρων, αρχών και κατευθυντήριων γραµµών για την σωστή εφαρµογή του 

πλαισίου και για την κατανόηση των αρχιτεκτονικών πληροφοριών από τις 

οµάδες ενδιαφερόµενων 

• Αρχιτεκτονική διαδικασία (Architecture Process) η οποία περιλαµβάνει µια 

καλά ορισµένη διαδικασία για την κατασκευή της αρχιτεκτονικής 

• Υποστήριξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης (Architecture Evolution Support) µε 

την οποία καθίστανται διαδικασίες και µηχανισµοί για την υποστήριξη της 

εξέλιξης του συστήµατος 

• Αρχιτεκτονική ανάλυση (Architecture Analysis) η οποία παρέχει ένα σύνολο 

από προοπτικές µε βάσει τις οποίες συλλέγονται και αναλύονται πληροφορίες 

στις οποίες στηρίζονται αποφάσεις οι οποίες αφορούν την αρχιτεκτονική του 

συστήµατος 

• Αρχιτεκτονικά πρότυπα (Architecture Models) µε τα οποία τεκµηριώνεται και 

προσδιορίζεται ο σχεδιασµός, η διαχείριση, η κατανόηση και η εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται µε την ανάπτυξη του συστήµατος 

• Εναλλακτικά σχέδια (Design Tradeoffs) τα οποία παρέχουν την δυνατότητα 

επιλογής του καταλληλότερου σχεδίου από µια σειρά επιλογών, µετά από την 

επίλυση πολυδιάστατων και συγκρουόµενων απαιτήσεων 

• Επεξήγηση σχεδίασης (Design Rationale) µε την οποία τεκµηριώνονται οι 

λόγοι για τους οποίους ελήφθησαν συγκεκριµένες αποφάσεις που αφορούν 

την σχεδίαση του συστήµατος 

• Τυποποίηση (Standardization) µε την οποία εξασφαλίζεται η ανάπτυξη 

αρχιτεκτονικών προτύπων  

• Αρχιτεκτονική βάση γνώσης (Architecture Knowledge Base) η οποία παρέχει 

µια απεικόνιση των αρχιτεκτονικών σχεδίων και ένα αρχείο για την 

αποθήκευση και την µελλοντική τους χρήση 

• Ικανότητα αρχιτεκτονικής επαλήθευσης (Architecture Verifiability) η οποία 

παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την επανεξέταση, τον έλεγχο και την 

επαλήθευση του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού 

     Οι στόχοι αυτοί παρέχουν ένα αντικειµενικό οδηγό για την επιλογή και χρήση του 

καταλληλότερου αρχιτεκτονικού πλαισίου. Ο πίνακας 2 παρέχει µια σύνοψη και µια 

σύγκριση των τριών αρχιτεκτονικών πλαισίων µε κριτήρια τις τρεις κατηγορίες 

παραγόντων που αναλύσαµε παραπάνω. Εάν ένα πλαίσιο υποστηρίζει εξ ολοκλήρου 

µια από τις υποκατηγορίες τότε αναφέρεται ως “ΝΑΙ”. Εάν ένα πλαίσιο δεν 
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υποστηρίζει µια υποκατηγορία τότε αναφέρεται ως “OΧΙ”. Στην περίπτωση όπου ένα 

πλαίσιο υποστηρίζει µερικώς µια υποκατηγορία τότε αναφέρεται ως “MΕΡΙΚΩΣ”.  

 

 Πλαίσιο 

Zachman 
TOGAF FEAF 

Στόχοι    

Ορισµός και κατανόηση της αρχιτεκτονικής ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αρχιτεκτονική διαδικασία ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υποστήριξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αρχιτεκτονική ανάλυση ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αρχιτεκτονικά πρότυπα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εναλλακτικά σχέδια ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΕΡΙΚΩΣ 

Τεκµηρίωση-Αποσαφήνιση σχεδίασης ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

Τυποποίηση ΟΧΙ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

Αρχιτεκτονική βάση γνώσης ΟΧΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ικανότητα ελέγχου ορθότητας της αρχιτεκτονικής  ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

∆εδοµένα Εισόδου    

Επιχειρησιακά κίνητρα ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τεχνολογικά δεδοµένα εισόδου ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Επιχειρησιακές απαιτήσεις ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πληροφοριακά συστήµατα ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπάρχουσα αρχιτεκτονική ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μη λειτουργικές απαιτήσεις ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

Προϊόντα    

Επιχειρησιακό πρότυπο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πρότυπο συστήµατος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πρότυπο πληροφοριών ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπολογιστικό πρότυπο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πρότυπο διαµόρφωσης λογισµικού ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Πρότυπο επεξεργασίας λογισµικού ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πρότυπο υλοποίησης ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

Πλατφόρµες λογισµικού ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σχεδίαση µη λειτουργικών απαιτήσεων ΜΕΡΙΚΩΣ ΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ 

Σχεδίαση της εξέλιξης του συστήµατος ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Επεξήγηση σχεδίασης ΟΧΙ  ΜΕΡΙΚΩΣ ΟΧΙ 

Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας αρχιτεκτονικών πλαισίων 
Πηγή στα Αγγλικά: Tang, A., Han, J., Chen, P. (2004). A Comparative Analysis of Architecture 
Frameworks. In: Proceedings of the 11th Asia-Pacific Software Engineering Conference. 
IEEE Computer Society, Los Alamitos  
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    Όπως γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω πίνακα οι βασικότεροι στόχοι του 

πλαισίου Zachman είναι η αρχιτεκτονική ανάλυση και η δηµιουργία προτύπων-

µοντέλων. Τα κελιά του πλαισίου περιέχουν περιγραφικές αναπαραστάσεις οι οποίες 

αποτελούν τα προϊόντα των αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων. Συνοπτικά σύµφωνα 

µε τους Tang, Han και Chen (2004) ο Zachman  παρέχει έναν ακριβή τρόπο για την 

δηµιουργία επιχειρησιακών µοντέλων και την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών συστηµάτων. 

Παρόλα αυτά όµως δεν ορίζει εναλλακτικούς αρχιτεκτονικούς σχεδιασµούς ενώ και 

αυτοί που υπάρχουν δεν συνοδεύονται από επαρκή τεκµηρίωση. Επιπλέον δεν 

παρέχεται υποστήριξη για τις µη λειτουργικές απαιτήσεις καθώς και για την εξέλιξη 

της αρχιτεκτονικής. Συνεπώς το πλαίσιο Zachman χαρακτηρίζεται από την ελλιπή του 

περιγραφή και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η περαιτέρω ανάλυση των 

δυνατοτήτων του [Tang, A., Han, J., Chen, P. (2004)]. 

 

     Το πλαίσιο FEAF υποστηρίζει τους περισσότερους από τους στόχους και τα 

προϊόντα που περιγράφθηκαν στο κεφάλαιο αυτό και αποτελεί κυρίως ένα πλαίσιο 

για αρχιτεκτονικό προγραµµατισµό. Επιπλέον χρησιµοποιεί αρχιτεκτονικά και 

επιχειρησιακά κίνητρα ως δεδοµένα εισόδου για υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικό 

προγραµµατισµό ενώ υποστηρίζει και την αρχιτεκτονική εξέλιξη. Εκτός από την 

ασφάλεια του συστήµατος το πλαίσιο FEAF δεν υποστηρίζει άλλες µη λειτουργικές 

απαιτήσεις  ενώ και η τεκµηρίωση-αποσαφήνιση του σχεδιασµού δεν είναι επαρκής. 

Αντιµετωπίζει τα ζητήµατα της ΕΑ ως θέµατα αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, εξέλιξης, 

και δια-λειτουργικότητας συστηµάτων (Tang A., Han J και Chen P., 2004).  

 

     Το πλαίσιο TOGAF πληροί όλα τα κριτήρια του πίνακα 2 εκτός από τα 

εναλλακτικά σχέδια στην κατηγορία των στόχων γεγονός το οποίο το καθιστά ως το 

καταλληλότερο πλαίσιο από τα τρία που αναλύονται . Στόχος του πλαισίου TOGAF 

είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση 

µιας ΕΑ. Η MAA αποτελεί µια αναλυτική µέθοδο µε την οποία µπορεί να αναπτυχθεί 

µια αρχιτεκτονική τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο συστήµατος 

(Tang A., Han J., Chen P., 2004). 

 

     Στο ίδιο άρθρο οι Tang A., Han J. και Chen P. αναφέρουν ότι υπάρχουν δύο 

βασικές ανεπάρκειες στα αρχιτεκτονικά πλαίσια. Η πρώτη έγκειται στο γεγονός ότι το 

επίπεδο λεπτοµερειών το οποίο απαιτείται για την ανάπτυξη ενός αρχιτεκτονικού 

µοντέλου δεν προσδιορίζεται από κανένα πλαίσιο. Ενώ η δεύτερη στο γεγονός ότι η 

τεκµηρίωση και η αποσαφήνιση της αρχιτεκτονικής δεν αποτελεί υποχρεωτικό τµήµα 
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των αρχιτεκτονικών µοντέλων µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει δυνατότητα ελέγχου 

της ορθότητας των µοντέλων αυτών 

 

6.6.2 Σύγκριση µε βάση τις όψεις, τις περιοχές εστίασης και τον κύκλο 

ζωής της ανάπτυξης συστηµάτων (System Development Life Cycle) 

 

      Οι Urbaczewski και Mrdalj (2006) ορίζουν το πλαίσιο ΕΑ ως ένα εργαλείο το 

οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών οι οποίες 

συµβάλουν ώστε να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για µια επιχείρηση ενώ 

παράλληλα παρέχει τα µέσα για την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, την 

οργάνωση και την παρουσίαση τους. Επιπλέον ορίζουν δύο βασικές επιδιώξεις µιας 

ΕΑ οι οποίες είναι  

• Ο καθορισµός των παραδοτέων που πρέπει να περιλαµβάνει µια 

αρχιτεκτονική δραστηριότητα 

• Η περιγραφή της µεθόδου µέσω της οποίας παράγονται τα παραδοτέα αυτά. 

 

     Στην προσπάθεια τους να συµβάλουν στην ευκολότερη επιλογή του κατάλληλου 

αρχιτεκτονικού πλαισίου ώστε να µειωθεί το ρίσκο αποτυχίας της κατασκευής ενός 

πληροφοριακού συστήµατος, προτείνουν µια µεθοδολογία σύγκρισης πέντε 

αρχιτεκτονικών πλαισίων (πλαίσιο Zachman, DoDAF, FEAF, TEAF και TOGAF) η 

οποία βασίζεται στις οπτικές των συστηµάτων (views) στις περιοχές εστίασης τους 

(abstractions) και στον βαθµό στον οποίο αυτά καλύπτουν τον κύκλο ζωής της 

ανάπτυξης συστηµάτων. Με την επιλογή των κριτηρίων αυτών διευκολύνεται η 

συγκριτική ανάλυση των πλαισίων διότι αποµονώνονται πολλά προβλήµατα τα οποία 

προκύπτουν από την φύση των πλαισίων και τα οποία δυσκολεύουν το έργο αυτό 

της σύγκρισης. Μερικά από τα προβλήµατα αυτά περιγράφονται ως εξής: 

• Πολλά από τα πλαίσια έχουν συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογής και εποµένως 

εφαρµόζονται µόνο σε αυτό  

• Υπάρχουν πλαίσια τα οποία εφαρµόζονται µε συγκεκριµένη µεθοδολογία 

ανάπτυξης  όπως αντικειµενοστραφή ή κατανεµηµένα συστήµατα 

• Ορισµένα πλαίσια προσανατολίζονται σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα ενώ 

άλλα για την ανάπτυξη συστηµάτων ΠΤ. 

     Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε την σύγκριση των πλαισίων µε βάση 

τον βαθµό στον οποίο αντιπροσωπεύουν κάθε οπτική της επιχείρησης.  
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Πλαίσια Προγραµµατιστής Ιδιοκτήτης Σχεδιαστής Κατασκευασ

τής 

Εξειδικευµένοι 

κατασκευαστές 

Χρήστης 

Zachman Πεδίο δράσης της 

επιχείρησης 

Μοντέλο 

Επιχείρησης 

Μοντέλο 

Συστηµάτων 

Τεχνολογικό 

Μοντέλο 

Λεπτοµερείς 

Αναπαραστάσεις 

Λειτουργία 

της 

Επιχείρησης 

TOGAF - Όψη 

Αρχιτεκτονικής 

Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών 

Όψη Τεχνικής 

Αρχιτεκτονικής 

- - - 

FEAF Στόχοι 

Όψη 

Προγραµµατιστή 

Μοντέλο 

Επιχείρησης 

Μοντέλο 

Πληροφοριακών 

Συστηµάτων 

Τεχνολογικά 

Μοντέλα 

Λεπτοµερείς 

Προδιαγραφές 

- 

Πίνακας 3: Συγκριτικός πίνακας µε βάση τις οπτικές των πλαισίων 
Πηγή στα Αγγλικά: Urbaczewski, L. & Mrdalj, S. (2006): A Comparison of Enterprise 
Architecture frameworks. Issues in Information Systems, Vol. VII, No. 2. 

 

     Το πλαίσιο Zachman σύµφωνα µε τους Urbaczewski και Mrdalj (2006) είναι το 

πληρέστερο πλαίσιο όσο αφορά τις οπτικές και τις περιοχές εστίασης που 

χρησιµοποιεί, µε αποτέλεσµα οι όροι που χρησιµοποιεί ο Zachman για την 

περιγραφή τους να χρησιµοποιούνται και για τα υπόλοιπα πλαίσια. Η περιγραφή που 

παραθέτουµε στο κεφάλαιο 4.1 για τις προοπτικές του πλαισίου Zachman συµβάλει 

σηµαντικά στην κατανόηση του παραπάνω πίνακα.  Ακολούθως ο πίνακας 4 περιέχει 

την σύγκριση µε βάση τις περιοχές εστίασης των πλαισίων (abstractions).  

Πλαίσια Τι Πως Που Ποιος Πότε Γιατί 

Zachamn ∆εδοµένα Λειτουργία ∆ίκτυο Άνθρωποι Χρόνος Κίνητρα 

TOGAF - Καθοδήγηση λήψης 

αποφάσεων 

- Καθοδήγηση 

πόρων ΠΤ 

- - 

FEAF Αρχιτεκτονική 

∆εδοµένων 

Τι = Οντότητες 

Αρχιτεκτονική Εφαρµογών 

∆ραστηριότητες = Πως 

Αρχιτεκτονική 

Τεχνολογιών 

Περιοχές = Που 

- - - 

Πίνακας 4: Συγκριτικός πίνακας µε βάση τις περιοχές εστίασης των πλαισίων 
Πηγή στα Αγγλικά: Urbaczewski, L. & Mrdalj, S. (2006): A Comparison of Enterprise 
Architecture frameworks. Issues in Information Systems, Vol. VII, No. 2. 
 

 

     Το πλαίσιο FEAF σύµφωνα µε τους Urbaczewski και Mrdalj (2006) παρέχει 

καθοδήγηση και προσανατολίζεται στις ΕΑ ενώ ανταποκρίνεται και στις τρεις πρώτες 

στήλες του πλαισίου Zachman καθώς και στην µέθοδο προγραµµατισµού ΕΑ του 

Spewak (1992). Επιπλέον οι γραµµές της µήτρας του πλαισίου FEAF (εικόνα 17) 

ανταποκρίνονται στο πλαίσιο Zachman όµως δεν παρέχουν καθοδήγηση για την 

ανάπτυξη των περιεχοµένων κάθε κελιού. Όσο αφορά το πλαίσιο TOGAF είναι το πιο 

περιεκτικό και λεπτοµερές πλαίσιο όσο αφορά την πραγµατική διαδικασία της 
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ανάπτυξης µιας ΕΑ όµως δεν παρέχει ανάλογες λεπτοµέρειες σε θέµατα 

προγραµµατισµού και διατήρησης της ΕΑ (Urbaczewski L, Mrdalj S., 2006). Επίσης 

παρέχει υποστήριξη για την λήψη αποφάσεων, την διαχείριση πόρων ΠΤ, τη 

δηµιουργία αρχιτεκτονικών αρχών και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση 

ανοιχτών συστηµάτων. 

 

     Όπως αναφέραµε σε προηγούµενη παράγραφο το τρίτο κριτήριο σύγκρισης το 

οποίο χρησιµοποιούν οι  Urbaczewski και Mrdalj (2006) είναι ο βαθµός στον οποίο 

καλύπτουν τα πλαίσια τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης συστηµάτων (SDLC). Όπως 

είναι γνωστό οι πέντε φάσεις του κύκλου ζωής της ανάπτυξης συστηµάτων είναι ο 

προγραµµατισµός (planning), η ανάλυση (analysis), ο σχεδιασµός (design), η 

υλοποίηση (implementation), και η διατήρηση (maintenance). Ο πινάκας 5 

παρουσιάζει συνοπτικά ποια στάδια του “SDLC” καλύπτονται από κάθε πλαίσιο και 

ποια όχι. 

 

     SDLC Phase/ 

Framework 

Planning Analysis Design Implementation Maintenance 

Zachman Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι 

FEAF Ναι Ναι Ναι Ναι Λεπτοµερής 

όψη 

υπεργολάβου 

TOGAF  • Αρχές οι οποίες υποστηρίζουν την λήψη 

αποφάσεων που αφορούν το σύνολο της 

επιχείρησης 

• Παρέχει καθοδήγηση για την διαχείριση πόρων 

ΠΤ 

• Υποστηρίζει αρχιτεκτονικές αρχές για τον 

σχεδιασµό και την υλοποίηση 

 

Πίνακας 5: Σύγκριση µε βάση τα στάδια του “SDLC” 
Πηγή στα Αγγλικά: Urbaczewski, L. & Mrdalj, S. (2006): A Comparison of Enterprise 
Architecture frameworks. Issues in Information Systems, Vol. VII, No. 2. 
 

 

     Σε γενικές γραµµές κανένα από τα πλαίσια δεν προσδιορίζει τον τρόπο µε τον 

οποίο θα αναπτυχθεί το σύστηµα και προσανατολίζονται περισσότερο στον 

προγραµµατισµό και την ανάλυση εξασφαλίζοντας ότι θα καλυφθούν όλες οι όψεις 

του συστήµατος καθώς και στην παροχή καθοδήγησης µε αποτέλεσµα να είναι 

ελλιπή σε ζητήµατα διατήρησης ενός πληροφοριακού συστήµατος [Urbaczewski L, 

Mrdalj S. (2006)]. 
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6.6.3 Σύγκριση µε βάση δώδεκα κριτήρια του Robert Sessions 

     Στο άρθρο του ο Sessions (2007) αξιολογεί τέσσερα αρχιτεκτονικά πλαίσια τα 

οποία ο ίδιος θεωρεί ως τα σηµαντικότερα. Τα πλαίσια αυτά είναι το πλαίσιο 

Zachman, το TOGAF, το FEAF και το πλαίσιο Gartner. Συγκεκριµένα βαθµολογεί 

κάθε πλαίσιο από το ένα µέχρι το πέντε ανάλογα µε το πόσο πληροί το κάθε 

κριτήριο. Η ερµηνεία του κάθε βαθµού είναι εξής: 

• 1 : Το πλαίσιο παρέχει πολύ φτωχή συνεισφορά στο συγκεκριµένο τοµέα 

• 2 : Το πλαίσιο παρέχει ανεπαρκή συνεισφορά στο συγκεκριµένο τοµέα 

• 3 : Το πλαίσιο παρέχει αποδεκτή συνεισφορά στο συγκεκριµένο τοµέα 

• 4 : Τα πλαίσιο παρέχει πολύ καλή υποστήριξη στο συγκεκριµένο τοµέα 

 

     Τα κριτήρια που χρησιµοποιεί ο Sessions (2007) είναι τα εξής: 

• Πληρότητα ταξινόµησης (taxonomy completeness) η οποία αναφέρεται στο 

βαθµό αποτελεσµατικής ταξινόµησης των αρχιτεκτονικών αντικειµένων 

• Πληρότητα διαδικασιών (process completeness) η οποία αναφέρεται στο 

βαθµό στον οποίο το πλαίσιο καθοδηγεί έναν επιχειρησιακό αρχιτέκτονα σε 

µια βήµα προς βήµα διαδικασία για την δηµιουργία µιας ΕΑ 

• Καθοδήγηση για την δηµιουργία µοντέλων αναφοράς (reference model 

guidance) η οποία αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο συµβάλει το πλαίσιο 

ώστε να δηµιουργηθούν µοντέλα αναφοράς 

• Πρακτική καθοδήγηση (practice guidance) η οποία αναφέρεται στο βαθµό 

στον οποίο το πλαίσιο βοηθά ώστε να αφοµοιωθεί η νοοτροπία της ΕΑ από 

έναν οργανισµό και στην ανάπτυξη µιας κουλτούρας µέσα στην οποία θα 

υιοθετηθεί η νοοτροπία αυτή 

• Μοντέλο ωριµότητας (maturity model) το οποίο αναφέρεται στο βαθµό 

καθοδήγησης που παρέχει το πλαίσιο ώστε να εκτιµηθεί η 

αποτελεσµατικότητα και η ωριµότητα µε την οποία χρησιµοποιούν την ΕΑ 

διαφορετικοί οργανισµοί µέσα στην ίδια επιχείρηση 

• Εστίαση στην επιχείρηση (business focus) η οποία αναφέρεται στο αν το 

πλαίσιο εστιάζει στην χρήση της τεχνολογίας για την επίτευξη επιχειρηµατικής 

αξίας η οποία εκφράζεται ως µείωση των εξόδων ή ως αύξηση των εισόδων 

• ∆ιοικητική καθοδήγηση (governance guidance) η οποία αναφέρεται στη 

συµβολή του πλαισίου στην κατανόηση και στη δηµιουργία ενός µοντέλου 

διοίκησης της ΕΑ 
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• Καθοδήγηση διαµερισµού (partitioning guidance) η οποία αναφέρεται στη 

συµβολή του πλαισίου στον αποτελεσµατικό διαµερισµό της επιχείρησης σε 

αυτόνοµα τµήµατα µε τον οποίο επιτυγχάνεται η διαχείριση της 

πολυπλοκότητας 

• Καθοδηγητικός κατάλογος (prescriptive catalog) ο οποίος αναφέρεται στο 

βαθµό συµβολής του πλαισίου στην δηµιουργία ενός καταλόγου από 

αρχιτεκτονικά προτερήµατα τα οποία µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν 

• Ουδετερότητα προµηθευτών (vendor neutrality) αναφέρεται στην πιθανότητες 

που υπάρχουν να αναγκαστεί να παραµείνει σταθερή µια επιχείρηση σε µια 

συγκεκριµένη συµβουλευτική εταιρία µε την εφαρµογή ενός πλαισίου. Μια 

υψηλή βαθµολογία εδώ υποδηλώνει µικρές πιθανότητες 

• ∆ιαθεσιµότητα πληροφοριών (information availability) η οποία αναφέρεται 

στην ποσότητα και στην ποιότητα των ελεύθερων και ανέξοδων πληροφοριών 

οι οποίες µπορούν να βρεθούν και είναι σχετικές µε ένα πλαίσιο 

• Time to value. Η έννοια αυτή αναφέρεται στην ποσότητα του χρόνου που 

απαιτείται για το πέρασµα από την θεωρία στην πράξη και την υλοποίηση του 

πλαισίου για την εύρεση λύσεων και την παραγωγή επιχειρηµατικής αξίας 

 

     Τα κριτήρια και η βαθµολογία των πλαισίων σύµφωνα µε τον Sessions (2007) 

συνοψίζονται στον Πίνακα 6. Μια σηµαντική παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε 

µε βάση την βαθµολογία του Sessions είναι ότι κανένα από τα τρία πλαίσια δεν 

φαίνεται να πληροί όλα τα κριτήρια. Κάθε ένα έχει τα δυνατά και τα αδύνατα του 

σηµεία. Για τον λόγο αυτό ο Sessions (2007) προτείνει µια µεθοδολογία για την 

επιλογή του καταλληλότερου για την επιχείρηση πλαισίου η οποία προβλέπει 

• Την αφαίρεση των κριτηρίων τα οποία κρίνονται ως ασήµαντα για την 

επιχείρηση  

• Την πρόσθεση οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου το οποίο θεωρείται ότι 

εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης 

• Και την αλλαγή οποιουδήποτε βαθµού ο οποίος όπως αναφέραµε βασίζεται 

στην υποκειµενική κρίση του συγγραφέα 
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 Βαθµολογίες 

Κριτήρια Zachman TOGAF FEAF 

Πληρότητα ταξινόµησης 4 2 2 

Πληρότητα διαδικασιών 1 4 2 

Καθοδήγηση για τη 

δηµιουργία µοντέλων 

αναφοράς 

1 3 4 

Πρακτική καθοδήγηση 1 2 2 

Μοντέλο ωριµότητας 1 1 3 

Εστίαση στην 

επιχείρηση 

1 2 1 

∆ιοικητική καθοδήγηση 1 2 3 

Καθοδήγηση 

διαµερισµού 

1 2 4 

Καθοδηγητικός 

κατάλογος 

1 2 4 

Ουδετερότητα 

προµηθευτών 

2 4 3 

∆ιαθεσιµότητα 

πληροφοριών 

2 4 2 

Time to value 1 3 1 

Πίνακας 6: Κριτήρια και βαθµολογία για κάθε πλαίσιο 
Πηγή στα Αγγλικά: “A Comparison of the Top Four Enterprise-Architecture Methodologies”, 
Sessions R., (2007). 

 

6.7  Συµπεράσµατα 

     Ο ρόλος των αρχιτεκτονικών πλαισίων είναι σηµαντικός για διάφορους λόγους. 

Σύµφωνα µε τους Nightingale και Rhodes (2004), τα πλαίσια χρησιµεύουν ώστε να 

κωδικοποιήσουν τις καλύτερες πρακτικές για την αρχιτεκτονική περιγραφή των 

επιχειρήσεων. Μπορούν επίσης να διευκολύνουν τη συγκριτική αξιολόγηση των 

εναλλακτικών αρχιτεκτονικών και να συµβάλουν στην αποτελεσµατική συνεργασία 

των οµάδων ενδιαφερόµενων µε την παρουσίαση των βασικών αρχιτεκτονικών 

σχεδίων µε έναν τυποποιηµένο τρόπο. Τα πλαίσια και τα πρότυπα εξασφαλίζουν ότι 

οι οµάδες ενδιαφερόµενων λαµβάνουν τις αρχιτεκτονικές πληροφορίες µε το 

επιθυµητό σχήµα. Μπορούν επίσης να συµβάλουν στην επιχειρηµατική 

διαλειτουργικότητα ενισχύοντας τη λειτουργικότητα των κρίσιµων στοιχείων της 

επιχείρησης τα οποία περιγράφονται µε έναν κοινώς αποδεκτό τρόπο (Nightingale 

και Rhodes, 2004). 
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     Τα πλαίσια ΕΑ που παρουσιάστηκαν διαφέρουν στον τρόπο µε τον οποίο 

προσεγγίζουν την εφαρµογή των ΕΑ και στο επίπεδο λεπτοµέρειάς τους. Μερικά 

έχουν την µορφή προτεινόµενων οδηγιών, ενώ άλλα διαθέτουν συγκεκριµένες 

µεθοδολογίες και κανόνες που ακολουθούν. Η πλειοψηφία των πλαισίων όµως, 

σύµφωνα µε τους Urbaczewski και Mrdalj (2006), χαρακτηρίζεται από την έλλειψη 

εξειδικευµένων όρων και την γενικότητα, µε αποτέλεσµα οι ΕΑ που αναπτύσσονται 

µε την εφαρµογή ενός αρχιτεκτονικού πλαισίου να χαρακτηρίζονται από ελλιπείς 

διαδικασίες και ανεπαρκή τεκµηρίωση. Αυτό που στην ουσία επιφέρουν τα 

περισσότερα αρχιτεκτονικά πλαίσια είναι η µοντελοποίηση µιας επιχείρησης σε 

ανεξάρτητες δοµές µε διακριτά µεταξύ τους όρια (Khoury 2007). Αυτό µε την σειρά 

του οδηγεί σε ένα µοντέλο ΕΑ το οποίο παρέχει µια ασύνδετη δοµή της επιχείρησης 

χωρίς καµία ευελιξία για µελλοντικό επανασχεδιασµό της. 

 

     Από την εξέταση των αρχιτεκτονικών πλαισίων γίνεται σαφές ότι κανένα δεν 

µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Εντούτοις περισσότερη επιστηµονική 

έρευνα απαιτείται η οποία θα παρέχει τα κριτήρια στα οποία θα βασίζεται η επιλογή 

του κατάλληλου πλαισίου αρχιτεκτονικής για κάθε περίπτωση (Op’t Land κ.α., 2009). 

Τέλος όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο περισσότερες τάσεις και απόψεις 

για θέµατα ΕΑ χαρακτηρίζονται από την ελλιπή επιστηµονική τεκµηρίωση. Εποµένως 

µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη προσέγγιση για ζητήµατα ΕΑ θα προσέφερε 

σηµαντικές βελτιώσεις και στην διαµόρφωση των αρχιτεκτονικών πλαισίων. 
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7. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Επιχειρησιακών 

Αρχιτεκτονικών 

     Ο αριθµός και η ποικιλία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και των φορέων 

πιστοποίησης ΕΑ αυξάνονται διαρκώς ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης 

δηµοτικότητας και εφαρµογής των αρχών ΕΑ σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. Οι 

περισσότερες πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση την κατάρτιση ενός 

επιχειρησιακού αρχιτέκτονα καθώς και την πιστοποίηση των γνώσεων και 

ικανοτήτων του προέρχονται από µη ακαδηµαϊκούς φορείς µε αποτέλεσµα το 

περιεχόµενο των προγραµµάτων αυτών να ποικίλει και πολλές φορές να 

αµφισβητείται από την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Παρόλα αυτά υπάρχει και ένας 

αριθµός εκπαιδευτικών ιδρυµάτων τα οποία έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, στη µορφή µεταπτυχιακών τίτλων και σειράς µαθηµάτων 

µε την ολοκλήρωση των οποίων παρέχεται και ο αντίστοιχος µεταπτυχιακός τίτλος ή 

τίτλος πιστοποίησης.  

 

     Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια προσπάθεια για την παρουσίαση των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων τα οποία διδάσκονται παγκοσµίως και στοχεύει να 

δώσει µια συνοπτική περιγραφή των δεξιοτήτων και των γνώσεων που µπορεί κανείς 

να αποκοµίσει από τα εκπαιδευτικά αυτά προγράµµατα. Τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που υπάρχουν µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. 

Πρώτον στα προγράµµατα τα οποία υποστηρίζονται από εταιρίες οι οποίες 

διαχειρίζονται εµπορικά και υποστηρίζουν συγκεκριµένο πλαίσιο ΕΑ και έχουν τη 

µορφή σεµιναρίων µε την ολοκλήρωση των οποίων παρέχεται και η ανάλογη 

πιστοποίηση. ∆εύτερον στα προγράµµατα τα οποία υποστηρίζονται και 

οργανώνονται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα και έχουν συνήθως την µορφή 

προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών.  

 

7.1  Προγράµµατα πιστοποίησης για τη χρήση και εφαρµογή του 
πλαισίου TOGAF 

     Σύµφωνα µε το TOG (The Open Group), το οποίο είναι ο φορέας ο οποίος έχει 

δηµιουργήσει το αρχιτεκτονικό αυτό πλαίσιο, κάθε εταιρία ή οργανισµός ο οποίος 

θέλει να αναπτύξει µια ΕΑ µπορεί να χρησιµοποιήσει ελεύθερα το κείµενο 

τεκµηρίωσης του πλαισίου TOGAF. Για την καλύτερη όµως εφαρµογή του πλαισίου 

και των µεθόδων του το TOG προτείνει την εφαρµογή του πλαισίου από άτοµα τα 
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οποία έχουν πιστοποιηµένες γνώσεις και δεξιότητες σύµφωνα µε το TOG. Για τον 

σκοπό αυτό παρέχουν δύο κατηγορίες πιστοποιητικών στους ενδιαφερόµενους. Οι 

κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:  

1. TOGAF 9 Foundation µε σκοπό να παρέχει επικύρωση ότι ο υποψήφιος έχει 

αποκτήσει τις γνώσεις όσον αφορά την ορολογία και τις βασικές έννοιες του 

πλαισίου TOGAF 9 και κατανοεί τις βασικές αρχές των ΕΑ και του TOGAF. 

2. TOGAF 9 Certified (έχοντας λάβει την πιστοποίηση TOGAF 9 Foundation) µε 

σκοπό να παρέχει την επικύρωση ότι ο υποψήφιος εκτός από τη γνώση και 

την κατανόηση, είναι σε θέση να αναλύσει και να εφαρµόσει το πλαίσιο 

TOGAF. 

     Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι µονάδες εκµάθησης (learning units) 

που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία πιστοποιητικού. 

 

TOGAF 9 Foundation TOGAF 9 Certified 

Οι βασικές έννοιες της ΕΑ και του 

πλαισίου TOGAF 

Πώς εφαρµόζονται οι φάσεις της MAA 

στην ανάπτυξη µιας ΕΑ 

Οι σηµαντικότερες έννοιες του TOGAF 9 Πώς ασκείται η διαχείριση-διοίκηση της 

αρχιτεκτονικής στην ανάπτυξη µιας ΕΑ 

Η βασική ορολογία του TOGAF 9 Πώς εφαρµόζεται το πλαίσιο 

αρχιτεκτονικού περιεχοµένου TOGAF 

Ο κύκλος της MAA, οι στόχοι κάθε φάσης 

του και πώς αυτή υιοθετείται και 

προσαρµόζεται σε µια ΕΑ 

Πώς εφαρµόζεται η έννοια των building 

blocks 

Η έννοια της επιχειρησιακής 

αλληλουχίας, ο σκοπός της και τα 

τµήµατα της. 

Πώς εφαρµόζεται η τεχνική διαχείρισης 

οµάδων ενδιαφερόµενων (Stakeholder 

Management Technique) 

Πώς κάθε µια από τις φάσεις MAA 

συµβάλλει στην επιτυχία της 

επιχειρηµατικής αρχιτεκτονικής 

Πώς εφαρµόζονται τα µετα-µοντέλα του 

TOGAF  

Οδηγίες και οι τεχνικές της MAA Πώς εφαρµόζονται οι συνιστώµενες κατα 

TOGAF τεχνικές κατά την ανάπτυξη µιας 

ΕΑ 

Πώς η διαχείριση της αρχιτεκτονικής 

συµβάλλει στον κύκλο ανάπτυξης 

αρχιτεκτονικής 

Το τεχνικό πρότυπο αναφοράς TOGAF 

και πώς αυτό προσαρµόζεται για να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες της επιχείρησης 

η του οργανισµού 
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Οι έννοιες των όψεων και των απόψεων 

και ο ρόλος τους στην επικοινωνία µε 

τους συµµέτοχους 

Το ενοποιηµένο µοντέλο αναφοράς 

πληροφορικής υποδοµής 

Οι έννοιες view και viewpoint και η 

σύνδεση τους µε τις οµάδες 

ενδιαφερόµενων (stakeholders) 

Το περιεχόµενο των βασικών 

παραδοτέων του κύκλου MAA 

Η έννοια των building blocks Πώς µια επιχειρηµατική αρχιτεκτονική 

µπορεί να διαχωριστεί ώστε να 

ικανοποιήσει τις συγκεκριµένες ανάγκες 

µιας επιχείρησης 

Τα βασικά παραδοτέα του κύκλου MAA Ο σκοπός του αρχείου αρχιτεκτονικής 

Τα πρότυπα αναφοράς TOGAF Πώς εφαρµόζεται η επανάληψη και τα 

διαφορετικά επίπεδα αρχιτεκτονικής µε 

την χρήση της MAA 

 Πώς εφαρµόζεται η MAA για ζητήµατα 

ασφάλειας 

 Πώς προσαρµόζεται η MAA σε 

αρχιτεκτονικές τύπου SOA  

 Ο ρόλος των µοντέλων εξέλιξης της 

αρχιτεκτονικής στην ανάπτυξη µιας ΕΑ 

 Ο σκοπός του πλαισίου αρχιτεκτονικών 

δεξιοτήτων και πώς αυτό εφαρµόζεται 

µέσα σε µια επιχείρηση η οργανισµό 

Πίνακας 7: Μονάδες εκµάθησης των πιστοποιητικών TOGAF. 

 

     Ο κάθε υποψήφιος µπορεί να επιλέξει πώς θα προετοιµαστεί για τις εξετάσεις 

πιστοποίησης TOGAF 9. Αν δηλαδή θα προετοιµαστεί µόνος του ή θα 

παρακολουθήσει ένα κύκλο µαθηµάτων. Στην ιστοσελίδα του TOG 

(http://www.opengroup.org/togaf/) παρατίθενται µια σειρά από εξουσιοδοτηµένα 

κέντρα τα οποία παρέχουν κύκλους µαθηµάτων για την προετοιµασία των εξετάσεων 

που αφορούν τις κατηγορίες πιστοποιητικών. 

 

7.2   Προγράµµατα πιστοποίησης για την χρήση του πλαισίου 
Zachman 

          Τα προγράµµατα πιστοποίησης του πλαισίου Zachman παρέχουν την 

δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο να αποκτήσει πιστοποιηµένη γνώση σχετικά µε την 

κατανόηση και την εφαρµογή του συγκεκριµένου πλαισίου. Χωρίζονται σε τρία 
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επίπεδα µε το τρίτο επίπεδο να παρέχει πιστοποιηµένη δυνατότητα στον υποψήφιο 

να διδάξει τα χαρακτηριστικά του πλαισίου. Για την απόκτηση των πιστοποιητικών 

του πλαισίου Zachman ο κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθήσει 

µια σειρά σεµιναρίων. Για το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης (Zachman Certified™ - 

Enterprise Architect) το περιεχόµενο των σεµιναρίων αυτών αναλύεται στην 

ιστοσελίδα του οργανισµού Zachman International 

(http://zachmanframeworkassociates.com/index.php/) ο οποίος διαχειρίζεται τα 

πνευµατικά δικαιώµατα του πλαισίου Zachman. Συνοπτικά περιλαµβάνει ένα κύκλο 

τριών σεµιναρίων: 

• MasterClass: Framework Foundations. Σκοπός των µαθηµάτων του 

σεµιναρίου αυτού διάρκειας δύο ηµερών είναι να κατανοήσει υποψήφιος την 

έννοια της ΕΑ καθώς και τον τρόπο εφαρµογής σε επιχειρήσεις και 

οργανισµούς. Αποτελεί µια θεωρητική προσέγγιση και οι σηµαντικότερες 

ενότητες του σεµιναρίου αυτού είναι οι εξής: 

o Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις από το περιβάλλον 

τους 

o Εισαγωγή στην ΕΑ όπως αυτή προκύπτει από το πλαίσιο Zachman 

o ∆ιαφορές µεταξύ αρχιτεκτονικής και δοµηµένων συστηµάτων 

o Ανάλυση συστηµάτων της επιχείρησης και η ταχύτατα 

αναπτυσσόµενη χρήση τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις 

o Ανάλυση της φύσης της αρχιτεκτονικής εργασίας. Πως επιµερίζεται η 

αρχιτεκτονική εργασία ώστε να παραχθούν άµεσα αποτελέσµατα ενώ 

ταυτόχρονα διατηρείται το µακροπρόθεσµο επιχειρησιακό πλάνο 

o Ανάπτυξη τεσσάρων µετα – πλαισίων (MetaFrameworks) τα οποία 

περιέχουν περιγραφικές αναπαραστάσεις από τέσσερις αντίστοιχους 

τοµείς της επιχείρησης. Τα πλαίσια αυτά είναι “Product Framework”, 

“Enterprise Framework”, “Profession Framework ή I/S Framework” και 

το “Zachman Framework”. 

o Μέθοδοι ταξινόµησης των επιχειρησιακών εννοιών στο σωστό πλαίσιο 

και στο σωστό κελί του πλαισίου. Αποτελεί την βάση για την 

δηµιουργία µοντέλων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην 

αρχιτεκτονική εργασία. 

o Μείωση του χρόνου εµφάνισης των αποτελεσµάτων µιας ΕΑ από την 

στιγµή που αυτή ζητηθεί από µια επιχείρηση. Αναλύονται µέθοδοι 

δηµιουργίας βάσης δεδοµένων µε εξατοµικευµένα αρχιτεκτονικά 

πακέτα και εφαρµογές για την ανάπτυξη ΕΑ. 
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o Μέθοδοι για την ανάλυση των σχέσεων µεταξύ των τριών µετα – 

πλαισίων (Product Framework, Enterprise Framework, Profession 

Framework ή I/S Framework), τα οποία αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές περιοχές µιας επιχείρησης, µε την χρήση του πλαισίου 

Zachman. 

o Συµπεράσµατα και προτάσεις. 

• MasterClass: Implementation Strategy Examples: Αυτή η σειρά µαθηµάτων 

ερευνά θέµατα στρατηγικής που αφορούν την εφαρµογή της ΕΑ και 

απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το MasterClass: Framework 

Foundations. Ασχολείται µε το πώς µπορούν να συνδυαστούν δύο προφανώς 

αντιτιθέµενοι όροι - η άµεση ανάγκη να παραδοθεί µια λύση αρχιτεκτονικής 

εγκαίρως και στα πλαίσια του προϋπολογισµού, και οι µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται παραδείγµατα 

από τον επιχειρηµατικό κόσµο και γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του τι 

πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Με την ολοκλήρωση 

του σεµιναρίου ο συµµετέχων θα έχει αποκτήσει θεωρητική και εµπειρική 

γνώση για την χρήση του πλαισίου Zachman και την επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής για την εφαρµογή του σε µια επιχείρηση η οργανισµό. 

• Enterprise Modeling Workshop Pragmatics: Προϋπόθεση για την 

παρακολούθηση αποτελεί η ολοκλήρωση των δύο προηγουµένων 

σεµιναρίων. Αντικείµενο του σεµιναρίου αυτού διάρκειας τριών ηµερών είναι η 

παροχή εφαρµοσµένης γνώσης. Το πώς εφαρµόζεται στην πράξη το 

θεωρητικό κοµµάτι που διδάχθηκε στα προηγούµενα δύο σεµινάρια. Το 

θεωρητικό µέρος είναι σηµαντικό για την κατανόηση των εννοιών της ΕΑ και 

του πλαισίου Zachman παρόλα αυτά όµως καταλυτικό ρόλο στην κατανόηση 

τους παίζει η σωστή τους εφαρµογή. Με την ολοκλήρωση του σεµιναρίου 

αυτού ο συµµετέχων έχει την δυνατότητα µέσα από το πλαίσιο Zachman να 

χρησιµοποιεί την ΕΑ για την επίλυση διοικητικών και διαχειριστικών 

ζητηµάτων µιας επιχείρησης ή οργανισµού. 

 

     Με την ολοκλήρωση και των τριών αυτών σεµιναρίων ο υποψήφιος πρέπει να 

επιτύχει στις εξετάσεις που ορίζει η Zachman International και ακολούθως θα 

λάβει την πιστοποίηση από τον οργανισµό του Επιχειρησιακού Αρχιτέκτονα 

 

     Το δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης του οργανισµού Zachman International µε 

τίτλο “Zachman Certified™ - Enterprise Architect Professional” πιστοποιεί στην 

ουσία ότι ο υποψήφιος µπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του 
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επαγγέλµατος του επιχειρησιακού αρχιτέκτονα. Ο συµµετέχων έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες (που έχουν 

σχέση µε την ανάπτυξη ΕΑ µε την χρήση του πλαισίου Zachman) αυτήν για την 

οποία θα παρουσιάσει τις ιδέες του και την µεθοδολογία του και αφού αξιολογηθεί 

επαρκώς θα λάβει την πιστοποίηση. Επιπλέον οποιοσδήποτε έχει λάβει το 

δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης έχει την δυνατότητα να λάβει πιστοποίηση για την 

διδασκαλία των αρχών του συγκεκριµένου πλαισίου. 

 

7.3  Προγράµµατα πιστοποίησης για την χρήση του πλαισίου FEAF 
και DoDAF 

     Το ινστιτούτο πιστοποίησης Οµοσπονδιακών ΕΑ FEAC (Federated Enterprise 

Architecture Certification), σε συνεργασία µε το California State University και το 

National University, αποτελεί το σηµαντικότερο φορέα πιστοποίησης επιχειρησιακών 

αρχιτεκτόνων στις ΗΠΑ. Οι τίτλοι πιστοποίησης αφορούν το πλαίσιο FEAF και το 

πλαίσιο DoDAF και µέσω της συνεργασίας αυτής µε τα πανεπιστήµια προσδίδεται 

ένας ακαδηµαϊκός χαρακτήρας στους τίτλους πιστοποίησης. Απευθύνονται κυρίως σε 

άτοµα που εργάζονται ή επιθυµούν να εργασθούν σε τµήµατα ΠΤ των δηµοσίων 

υπηρεσιών των Η.Π.Α., όπου κυρίως εφαρµόζονται τα πλαίσια, καθώς και σε άτοµα 

τα οποία επιθυµούν να εφαρµόσουν τις αρχές των ΕΑ στον ιδιωτικό τοµέα. Με την 

ολοκλήρωση των προγραµµάτων αυτών παρέχεται η δυνατότητα στον επιτυχόντα να 

συνεχίσει σε κάποιο πρόγραµµα σπουδών, µε αντίστοιχο περιεχόµενο, στα 

συνεργαζόµενα µε το ινστιτούτο πανεπιστήµια.  

 

     Τα προγράµµατα πιστοποίησης του ινστιτούτου FEAC αποτελούνται από πέντε 

ενότητες. Οι τίτλοι και το περιεχόµενο των ενοτήτων για το πρόγραµµα πιστοποίησης 

του πλαισίου FEAF συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Αναλυτικά στοιχεία για τα 

προγράµµατα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ινστιτούτου FEAC 

(http://www.feacinstitute.org). 

 

Τίτλος Ενότητας Περιεχόµενο 

Βασικές Έννοιες (Concepts) Κατανόηση αρχών, κανόνων, ορισµών  

και µεθοδολογίας των ΕΑ - Ανάπτυξη ΕΑ. 

- Case Studies και επιτυχηµένες 

περιπτώσεις εφαρµογής.   

Σχεδιασµός (Planning) Προετοιµασία – Προγραµµατισµός - 

Απαιτήσεις για την επιχείρηση - Μελέτη 
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περίπτωσης πάνω στην οποία θα 

δουλέψει ο υποψήφιος - Μέθοδος 

διαχείρισης και διοίκησης του 

προγράµµατος ΕΑ. 

Εφαρµογή (Implementation) Στρατηγικές εφαρµογής ΕΑ - 

Επικοινωνιακές στρατηγικές για τις 

οµάδες ενδιαφερόµενων - ∆ηµιουργία 

απτών αποτελεσµάτων - ∆ιατήρηση 

προγράµµατος ΕΑ. 

Ενοποίηση – Ολοκλήρωση (Integration) ∆ηµιουργία µοντέλων που περιγράφουν 

την λειτουργία της επιχείρησης - 

Εναρµόνιση της επιχείρησης µε τις ΠΤ 

Πρακτική (Practicum) Εξετάσεις πιστοποίησης - Παρουσίαση 

εργασίας – Παράδοση διατριβής η οποία 

αφορά την εργασία 

Πίνακας 8: Περιεχόµενο προγράµµατος πιστοποίησης πλαισίου FEAF 

 

     Αντίστοιχα το περιεχόµενο και οι τίτλοι των ενοτήτων για το πλαίσιο DoDAF 

συνοψίζονται στον πίνακα 9. 

 

Τίτλος Ενότητας Περιεχόµενο 

Βασικές έννοιες πλαισίου (Framework 

Basics) 

Φιλοσοφία πλαισίου – Σύνοψη των έξι 

σταδίων  

Προγραµµατισµός ανάπτυξης της ΕΑ 

(Planning for Architecture Development 

and Use) 

Ανάλυση των έξι σταδίων του πλαισίου – 

Θέµατα διαχείρισης και διατήρησης της 

αρχιτεκτονικής 

Ανάπτυξη παραδοτέων (Core and 

Support Product Development) 

Σύνοψη των όψεων και δηµιουργία 

µοντέλων για την αναπαράσταση τους 

Ανάλυση και Μοντελοποίηση πλαισίου 

(Advanced DoDAF Modeling and 

Analysis) 

Ανάλυση σχέσεων µεταξύ των µοντέλων  

Πρακτική (Practicum/Workshop) Εξετάσεις πιστοποίησης – Παρουσίαση 

ατοµικών και οµαδικών εργασιών – 

Παράδοση διατριβής 

Πίνακας 9: Περιεχόµενο προγράµµατος πιστοποίησης πλαισίου DoDAF. 
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     Η διάρκεια των προγραµµάτων πιστοποίησης είναι δέκα εβδοµάδες και κάθε 

ενότητα διαρκεί δύο εβδοµάδες. Το κόστος είναι 10.000 δολάρια ΗΠΑ για τους 

εργαζόµενους σε δηµόσια υπηρεσία των ΗΠΑ και 11.000 για τους υπόλοιπους. Οι 

υποψήφιοι σύµφωνα µε το ινστιτούτο θα πρέπει να είναι σε θέση να 

παρακολουθήσουν διαλέξεις πανεπιστηµιακού επιπέδου ενώ επιθυµητή είναι η 

γνώση επιχειρησιακών θεµάτων, σχεδιασµού προγραµµάτων, σχεδιασµού ΠΤ και ο 

συνδυαστικός τρόπος σκέψης. 

     Όπως γίνεται αντιληπτό τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που παρουσιάσαµε µέχρι 

τώρα παρέχουν συγκεκριµένη γνώση η οποία σχετίζεται κυρίως µε το πλαίσιο για το 

οποίο δίνεται πιστοποίηση. Εποµένως ο συµµετέχων αποκτά εξειδικευµένη γνώση 

της θεωρίας, των αρχών και των κανόνων του πλαισίου καθώς και µεθόδους για την 

εφαρµογή του. Στην συνέχεια παραθέτουµε ορισµένα ολοκληρωµένα προγράµµατα 

σπουδών που παρέχονται από πανεπιστήµια που εδρεύουν στην Αυστραλία καθώς 

και στην Αγγλία.  

 

7.4  Ολοκληρωµένα προγράµµατα σπουδών από Πανεπιστήµια 

     Μετά από έρευνα µέσω του διαδικτύου χρησιµοποιώντας σε µηχανές αναζήτησης 

τους όρους “master enterprise architecture”, “enterprise architecture university” 

καθώς και σε συνδυασµό µε τις καταλήξεις των ιστοσελίδων των πανεπιστηµίων 

τόσο στην Ευρώπη όσο και σε άλλες ηπείρους, βρέθηκαν συνολικά τρία 

πανεπιστήµια τα οποία παρέχουν ολοκληρωµένους κύκλους σπουδών στο πεδίο των 

ΕΑ καθώς και µερικά άλλα τα οποία παρέχουν κύκλους σεµιναρίων µικρής διάρκειας 

µε θέµα τις ΕΑ. Αρκετά πανεπιστήµια είναι συµβεβληµένα µε τους οργανισµούς που 

διαχειρίζονται τα πλαίσια (TOGAF, ZACHMAN, FEAF, DoDAF) και παρέχουν 

σεµινάρια και διαλέξεις για την προετοιµασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις 

πιστοποίησης. Στα πανεπιστήµια αυτά δεν θα αναφερθούµε διότι το περιεχόµενο των 

σεµιναρίων είναι ίδιο µε αυτό που αναλύσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια. Τα 

υπόλοιπα τρία πανεπιστήµια είναι τα εξής 

• The Royal Melbourne Institute of Technology στη Μελβούρνη της Αυστραλίας 

(http://www.rmit.edu.au/browse;ID=qhdcmylf8t03) 

• Griffith University στην Αυστραλία µε τµήµατα σε διάφορες πόλεις 

(http://www.griffith.edu.au) 

• Brunel University του Λονδίνου (http://www.brunel.ac.uk) 

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόµενο και οι στόχοι των 

προγραµµάτων σπουδών των παραπάνω πανεπιστηµίων. 
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7.4.1 The Royal Melbourne Institute of Technology 

     Ο τίτλος του προγράµµατος είναι “Master of Technology (Enterprise Architecture)” 

και έχει την µορφή µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. Η διάρκεια του είναι τρία 

εξάµηνα (full time) και έξι εξάµηνα (part time). Οι στόχοι του προγράµµατος είναι να 

παρέχει στους φοιτητές εφόδια ώστε να είναι σε θέση να: 

• Επιτύχουν τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασµό των τεχνολογικών πόρων 

µιας επιχείρησης µε σκοπό την εναρµόνιση τους µε το γενικότερο 

επιχειρησιακό πλάνο για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων 

• Χρησιµοποιούν τις αρχές της ΕΑ για τον παραπάνω σκοπό 

• Μπορούν να προωθήσουν και να πείσουν τα κατάλληλα άτοµα για την 

αναγκαιότητα της εφαρµογής µιας ΕΑ σε µια επιχείρηση ή οργανισµό 

• Αναπτύξουν και να διατηρήσουν µια ΕΑ σε µια επιχείρηση λαµβάνοντας 

υπόψη το στρατηγικό σχεδιασµό της και τους διαθέσιµους τεχνολογικούς 

πόρους και  

• Κατανοήσουν τις αρχές διοίκησης και διαχείρισης ενός πλάνου ΕΑ για την 

πετυχηµένη ανάπτυξη και εφαρµογή του σε µια επιχείρηση. 

 

     Ο κύκλος σπουδών περιέχει µαθήµατα που προέρχονται τόσο από την επιστήµη 

της πληροφορικής όπως προγραµµατισµός, βάσεις δεδοµένων, αρχές σχεδίασης 

λογισµικού , τεχνολογίες και υπηρεσίες παγκόσµιου ιστού καθώς και µαθήµατα µε 

στόχο την κατανόηση του τρόπου εφαρµογής των ΠΤ στις σηµερινές επιχειρήσεις µε 

σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση τους και την επίτευξη των στόχων τους. Επιπλέον ο 

κύκλος σπουδών περιλαµβάνει και διαλέξεις που καλύπτουν το θεωρητικό µέρος των 

ΕΑ (αρχές, κανόνες, ορισµοί, πρότυπα, πλαίσια, στόχοι κ.α.) καθώς και το πρακτικό 

µέρος αναλύοντας µεθόδους ανάπτυξης και εφαρµογής µέσα από οµαδικές και 

ατοµικές εργασίες. Εποµένως γίνεται αντιληπτό ότι ο σκοπός του συγκεκριµένου 

προγράµµατος δεν είναι να αποκτήσει ο συµµετέχων εξειδικευµένη γνώση σχετικά µε 

κάποιο πλαίσιο η µεθοδολογία. Αντιθέτως γίνεται προσπάθεια παροχής 

ολοκληρωµένης και επιστηµονικά τεκµηριωµένης γνώσης στο ευρύτερο πεδίο των 

ΠΤ µε γνώµονα τις ΕΑ.  

 

7.4.2 Griffith University 

     Ο τίτλος του προγράµµατος σπουδών το οποίο αφορά τις ΕΑ του πανεπιστηµίου 

Griffith University είναι “Master of Enterprise Architecture” και παρέχει εκπαίδευση 

µεταπτυχιακού επιπέδου για τις αρχές και την πρακτική εφαρµογή των ΕΑ 

συνδυάζοντας επιστηµονικούς τοµείς όπως: η διοίκηση των επιχειρήσεων, η 
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διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και οι ΠΤ. Για το λόγο αυτό απευθύνεται σε άτοµα µε 

επιστηµονικό και επαγγελµατικό υπόβαθρο στους παραπάνω τοµείς. 

 

     Στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα  γίνεται αξιολόγηση της επιστηµονικής 

κατάρτισης και της επαγγελµατικής εµπειρίας κάθε σπουδαστή και αναλόγως 

προσαρµόζεται ο κύκλος σπουδών, δίνοντας µε αυτό τον τρόπο αυξηµένη βαρύτητα 

στους τοµείς στους οποίους ο σπουδαστής παρουσιάζει ελλείψεις. Σκοπός του 

ευέλικτου αυτού εκπαιδευτικού συστήµατος είναι η δηµιουργία ολοκληρωµένων και 

πλήρως καταρτισµένων επιχειρησιακών αρχιτεκτόνων ανεξάρτητα από την 

προγενέστερη επιστηµονική και επαγγελµατική εξειδίκευση τους. 

 

     Το πρόγραµµα αυτό σπουδών αποτελείται από τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο το 

οποίο διαρκεί δύο εξάµηνα αποτελείται από δέκα µαθήµατα τα οποία όπως έχουµε 

αναφέρει είναι προσαρµοσµένα στην προηγούµενη γνώση και εργασιακή εµπειρία 

του φοιτητή. Οι στόχοι του προγράµµατος στο στάδιο αυτό είναι οι εξής: 

• Να κατανοήσει ο φοιτητής τους τρόπους διαχείρισης των τεχνολογικών 

πόρων σε έναν οργανισµό και να επινοεί εναλλακτικές µεθόδους 

• Να κατανοήσει ο φοιτητής τα υπάρχοντα πλαίσια ΕΑ και τις γλώσσες 

µοντελοποίησης ώστε να µπορεί παρουσιάζει τα παραδοτέα της 

αρχιτεκτονικής διαδικασίας µε τρόπο σαφή και κατανοητό από τις οµάδες 

ενδιαφερόµενων 

• Η κατανόηση της διαδικασίας µετάβασης από την υπάρχουσα κατάσταση 

στην επιθυµητή και των µεθόδων διαχείρισης των απαιτούµενων αλλαγών 

• Η ανάλυση των µεθόδων δηµιουργίας ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων µε 

τις οµάδες ενδιαφερόµενων µε σκοπό την δηµιουργία ισχυρών υποστηρικτών 

του σχεδίου ΕΑ, καθώς και µε την οµάδα έργου για την σωστή και 

εποικοδοµητική επικοινωνία.  

 

     Με την ολοκλήρωση του κύκλου αυτού των µαθηµάτων και µε την προϋπόθεση 

ότι έχει συγκεντρωθεί η απαιτούµενη βαθµολογία µπορεί ο φοιτητής να συνεχίσει στο 

δεύτερο στάδιο µε τίτλο “Master of Enterprise Architecture with Honours”. Στο στάδιο 

αυτό ο φοιτητής πρέπει να διεξάγει µια λεπτοµερής ανάλυση ενός σύνθετου 

προβλήµατος για κάθε µια σε σύνολο τεσσάρων θεµατικών ενοτήτων σχετικές µε τις 

ΤΠ µε σκοπό να προτείνει και να εφαρµόσει µια αποδοτική λύση. Με τον τρόπο αυτό 

δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εφαρµόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που 

απέκτησαν από το προηγούµενο στάδιο, µετά από κατάλληλη έρευνα της θεµατικής 

ενότητας που έχει επιλεγεί. Η θεµατικές ενότητες καθορίζονται σε συνεργασία µε τον 
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επιβλέποντα καθηγητή ενώ ο φοιτητής παρουσιάζει τις ιδέες του και την µεθοδολογία 

του µε τη µορφή διατριβής. Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε όσους εργάζονται 

στους τοµείς της ΠΤ και των πληροφοριακών συστηµάτων και επιθυµούν να 

επεκτείνουν την µελέτη τους σ’ αυτούς τους τοµείς. 

 

     Το τρίτο και τελευταίο στάδιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος έχει τίτλο “Master 

of Enterprise Architecture with Advanced Studies” και αποτελεί το στην ουσία την 

πρακτική εφαρµογή, κάτω από πραγµατικές συνθήκες εργασίας, όσων έχουν 

διδαχθεί µέχρι τώρα στο πρώτο στάδιο αλλά και της γνώσης που αποκτήθηκε µέσα 

από την ατοµική έρευνα στο δεύτερο στάδιο. Ο υποψήφιος τοποθετείται σε ένα έργο 

(project) µέσα σε πραγµατικό περιβάλλον εργασίας του δίνεται η δυνατότητα να 

αναπτύξει τα χαρακτηριστικά και δεξιότητες που απαιτεί η θέση µε την καθοδήγηση 

ενός ακαδηµαϊκού συµβούλου και ενός επαγγελµατικού συνεργάτη. Παρέχονται οι 

συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας µέσα στο οποίο ο φοιτητής καλείται να 

εφαρµόσει στην πράξη τις λύσεις που πρότεινε βασιζόµενος στη θεωρία και την 

έρευνα καθώς και να εξετάσει την βιωσιµότητα τους. Οι στόχοι στο στάδιο αυτό είναι  

• Βελτίωση της ικανότητας του φοιτητή να εργάζεται αποτελεσµατικά ως µέλος 

µιας οµάδας έργου ΕΑ 

• Η εξάσκηση και η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων καθώς και των 

δεξιοτήτων στη διαχείριση έργων ΕΑ  

• Η βελτίωση των δεξιοτήτων και της ικανότητας στην επίλυση προβληµάτων, 

στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την ιεράρχηση καθηκόντων 

• Η απόκτηση επαγγελµατικής κουλτούρας και συνείδησης. 

 

     Από το περιεχόµενο και την δοµή του εκπαιδευτικού αυτού προγράµµατος 

συµπεραίνουµε ότι δίνεται έµφαση στην πρακτική εφαρµογή της θεωρίας και της 

έρευνας η οποία έχει συντελεστεί ώστε να αποκτήσει ο συµµετέχων χρήσιµες 

εµπειρίες από τον εργασιακό χώρο και να γίνουν ολοκληρωµένοι επαγγελµατίες στο 

χώρο των ΕΑ και των ΠΤ  γενικότερα 

 

7.4.3 Brunel University 

     Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα σπουδών του πανεπιστηµίου Brunel University έχει 

τίτλο “Enterprise Systems Architecture”. Από τον τίτλο µπορεί να γίνει αντιληπτό ότι 

δεν εστιάζει αποκλειστικά στις ΕΑ αλλά στις γενικές αρχές της αρχιτεκτονικής των 

συστηµάτων. Παρόλα αυτά αρκετά χαρακτηριστικά του περιεχοµένου σπουδών και 

των στόχων του προγράµµατος ταυτίζονται αρκετά µε τις αρχές των ΕΑ. Οι στόχοι 

του προγράµµατος σύµφωνα µε τους συντελεστές του είναι να αναπτυχθούν οι 
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πρακτικές δεξιότητες και η κριτική γνώση σε θέµατα αρχιτεκτονικής επιχειρησιακών 

συστηµάτων. Συγκεκριµένα σε ζητήµατα όπως 

• Η δηµιουργία προτύπων-µοντέλων των σηµαντικότερων επιχειρησιακών 

συστηµάτων ως βάση για την δηµιουργία αρχιτεκτονικής 

• Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής διαδικασίας και της ανάπτυξης συστηµάτων 

λογισµικού σε ένα επιχειρησιακό πλαίσιο 

• Η κατανόηση των µεθόδων της ενσωµάτωσης κατανεµηµένων συστηµάτων 

λογισµικού σε ένα επιχειρησιακό πλαίσιο 

• Η κατανόηση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων τα οποία είναι απαραίτητα για 

την αποτελεσµατική ανάπτυξη επιχειρησιακών συστηµάτων 

• Η απόκτηση επαρκής θεωρητικής καθώς και πρακτικής γνώσης σε θέµατα 

ανάπτυξης και εξέλιξης των επιχειρησιακών συστηµάτων. 

     Για τον σκοπό αυτό το περιεχόµενο του κύκλου σπουδών καλύπτει τα εξής πεδία: 

• Professional Development and Research. Στόχος του πεδίου αυτού είναι να 

παρέχει τα εφόδια τα οποία είναι απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες για την 

επιτυχία τόσο σε ακαδηµαϊκό επίπεδο όσο και σε επαγγελµατικό. 

• Επιχειρησιακή µοντελοποίηση (Business Modelling) για την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την µοντελοποίηση διαδικασιών και 

συµπεριφορών µε την χρήση της UML(Unified Modeling Language). 

• Επικοινωνία και σχεδίαση στο παγκόσµιο ιστό (Web Communication and 

Design) για την κατανόηση του σηµαντικού ρόλου των πολυµεσικών 

εφαρµογών. ∆ίνεται έµφαση στις νέες τεχνολογίες Web 2.0 και XML. 

• Σχεδιασµός και αρχιτεκτονική λογισµικού (Software Design and Architecture) 

το οποίο περιλαµβάνει θέµατα αρχιτεκτονικού σχεδιασµού συστηµάτων στα 

πλαίσια της ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων 

• Αρχιτεκτονική προσανατολισµένη σε υπηρεσίες (Service Oriented 

Architecture). Στο πεδίο αυτό εξετάζονται ζητήµατα service-oriented 

προσεγγίσεων και τεχνολογιών  

• “Semantic Integration Frameworks”, όπου στόχος είναι η κατανόηση της 

θεωρίας, των εννοιών, των προτύπων και των πλαισίων  της τεχνολογίας 

Semantic Web και η εφαρµογή τους στην αρχιτεκτονική των συστηµάτων 

• “Systems Project Management” όπου αναλύονται ζητήµατα διαχείρισης 

έργων πληροφοριακών συστηµάτων  

• “Enterprise Software Implementation and Testing”. Το πεδίο αυτό έχει ως 

στόχο να αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη λογισµικού για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 
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     Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου µαθηµάτων στα παραπάνω πεδία ο 

φοιτητής έχει την δυνατότητα να συνεχίσει µε κάποιο διδακτορικό στον τοµέα των 

πληροφοριακών συστηµάτων και της πληροφορικής  εναλλακτικά µπορούν να 

κάνουν πρακτική εξάσκηση σε συνεργαζόµενες µε το πανεπιστήµιο επιχειρήσεις. 

Επιπρόσθετα οι διακριθέντες φοιτητές έχουν την δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν 

την διατριβή τους σε συνεργασία µε επιχειρήσεις. Εποµένως και στο συγκεκριµένο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα δίνεται έµφαση στη πρακτική εφαρµογή των γνώσεων ενός 

φοιτητή και στην µετάβαση του από το ακαδηµαϊκό περιβάλλον στο επαγγελµατικό.  

 

7.5  Συµπεράσµατα 

     Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο πεδίο των ΕΑ όπως είναι λογικό δεν 

περιορίζονται µόνο σε αυτά που παρουσιάσαµε παραπάνω. Μπορεί κανείς να βρει 

αρκετές εταιρίες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα ΠΤ οι οποίες 

διοργανώνουν σεµινάρια διάρκειας συνήθως δύο ή τριών ηµερών. Το περιεχόµενο 

τους συνήθως αφορά ορισµένες βασικές έννοιες των ΕΑ καθώς και την συνοπτική 

παρουσίαση κάποιου πλαίσιο ή µεθοδολογίας ΕΑ µε επικρατέστερα τα πλαίσια 

TOGAF, FEAF, ZACHMAN, DoDAF και εισηγητές άτοµα τα οποία προέρχονται από 

εταιρίες συµβεβληµένες µε τις εταιρίες διαχείρισης των εµπορικών δικαιωµάτων των 

παραπάνω πλαισίων. Τα σεµινάρια αυτά είναι ευρέως διαδεδοµένα στις Η.Π.Α. και 

σε αρκετά µικρότερο βαθµό στην Ευρώπη. Σηµαντικές πληροφορίες για τους 

οργανισµούς και εταιρίες οι οποίες διοργανώνουν σεµινάρια για επιχειρησιακούς 

αρχιτέκτονες παγκοσµίως µπορεί κανείς να αντλήσει στην ιστοσελίδα του IFEAD 

(Institute For Enterprise Architecture Development). Ο οργανισµός αυτός συµβάλει 

στην διάδοση  και στην εξέλιξη της γνώσης του πεδίου των ΕΑ και ιδρυτής του είναι ο 

Jaap Schekkerman, ειδικός σε θέµατα στρατηγικής ΠΤ και ΕΑ. 
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8. Μελέτη περίπτωσης µε την χρήση του πλαισίου TOGAF 

     Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε την µελέτη περίπτωσης των Chaczko κ 

συν (2010) οι οποίοι µε την χρήση της ΜΑΑ του πλαισίου EA TOGAF προτείνουν ένα 

αρχιτεκτονικό µοντέλο για την κατασκευή ενός πληροφοριακού συστήµατος για την 

καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των νοσοκοµείων το οποίο ονοµάζουν Smart 

Hospital Management System (SHS). Ο αυξανόµενος αριθµός των λιστών αναµονής, 

η αυξανόµενη πίεση στους ιατρικούς επαγγελµατίες και η υπευθυνότητα για την 

ιατρική αµέλεια είναι µόνο µερικά από τα κίνητρα για να την κατασκευή ενός 

προτύπου στρατηγικής ολοκλήρωσης των διαφόρων συστηµάτων υποδοµής ενός 

νοσοκοµείου (Chaczko κ συν., 2010) .Το µοντέλο αυτό σκοπό έχει να συνδυάσει και 

να αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες εφαρµογές ώστε να βρεθεί µια ολοκληρωµένη, 

ενοποιηµένη και βιώσιµη λύση. Με την εφαρµογή των βηµάτων της ΜΑΑ γίνεται 

προσπάθεια ώστε να παραχθούν τα απαραίτητα παραδοτέα και περιγραφές που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός νοσοκοµείου. Όπως έχουµε αναφέρει στο τρίτο 

κεφάλαιο η Μέθοδος Αρχιτεκτονικής Ανάπτυξης αποτελείται από οχτώ φάσεις οι που 

επαναλαµβάνονται κυκλικά. Σε κάθε κύκλο επανάληψης η επιχείρηση εξετάζεται µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια και σε µεγαλύτερο βάθος  µε απώτερο στόχο τον σαφή ορισµό 

επιµέρους αρχιτεκτονικών διαδικασιών και παραδοτέων τα οποία προσθέτουν 

επιπλέον γνώση και εξειδίκευση στο πρόγραµµα της ΕΑ. 

 

8.1  ∆ηµιουργία Οράµατος Αρχιτεκτονικής  

 

     Στην φάση αυτή όπως έχουµε αναφέρει προσδιορίζεται το πεδίο και το εύρος 

εφαρµογής της ΕΑ. Σύµφωνα µε τους Chaczko κ συν. (2010) το αρχιτεκτονικό όραµα 

του SHS περιλαµβάνει την κατασκευή µιας πλατφόρµας-πλαισίου ΠΤ η οποία θα 

παρέχει τις εξής δυνατότητες: 

• Να ανταπεξέρχεται στις παρούσες αλλά και στις µελλοντικές επιχειρησιακές 

απαιτήσεις του νοσοκοµείου 

• Άµεση και εύκολη εφαρµογή σε οποιοδήποτε σηµείο µε ελάχιστες 

παραµετροποιήσεις 

• Αξιόπιστη εξυπηρέτηση ενός αστικού νοσοκοµείου µε την κάλυψη των 

υπαρχουσών αναγκών που προκύπτουν από 10.000 λογαριασµούς χρηστών 

και 200 ταυτόχρονους χρήστες. Καθώς επίσης και την κάλυψη του 
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µελλοντικού φόρτου εργασίας που προκύπτει από 100.000 λογαριασµούς του 

συστήµατος και 5.000 ταυτόχρονους χρήστες. 

• Παροχή 99,999% διαθεσιµότητας το οποίο µεταφράζεται σε πέντε λεπτά 

διακοπής της λειτουργίας του συστήµατος σε ένα έτος 

• Γρήγορη και αρκετά αποτελεσµατική ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί 

ταυτόχρονα πολλά νοσοκοµεία και οι κινητές µονάδες σε διαφορετικές 

περιοχές της χώρας 

• Να µην απαιτεί καµιά επιπλέον λειτουργική δαπάνη σε σύγκριση µε την 

τρέχουσα υποδοµή 

• Να παρέχει µια απλή διεπαφή χρήστη για όλες τις εφαρµογές του χρήστη 

• ∆υνατότητα ενσωµάτωσης των υπαρχουσών πακέτων λογισµικού Patient 

Management System (PMS) και Accounting and Payroll Package (APP) 

• ∆υνατότητα ευελιξίας στην επιλογή παροχών των εφαρµογών µε σκοπό την 

αποφυγή δέσµευσης µε κάποιον προµηθευτή. 

 

8.2  Εταιρική Αρχιτεκτονική  

 

     Στη φάση αυτή πραγµατοποιείται η πρώτη αρχιτεκτονική δραστηριότητα η οποία 

αποτελεί προαπαιτούµενο για τις αρχιτεκτονικές διαδικασίες σε οποιονδήποτε άλλον 

τοµέα (δεδοµένων, εφαρµογών, τεχνολογιών). Στόχος είναι να περιγραφεί η βασική 

αρχιτεκτονική της πλατφόρµας ΠΤ, η ανάλυση των κυριότερων οµάδων 

ενδιαφεροµένων και πως επηρεάζονται και συνδέονται µε αυτή και η επιλογή των 

κατάλληλων παραδοτέων. Η βασική αρχιτεκτονική της πλατφόρµας παρουσιάζεται 

στην εικόνα 23.  

• Administrator: Είναι ο διαχειριστής του HSIF (Hardware Software Intagrated 

Facility). Έχει πρόσβαση σε όλες τις εφαρµογές και τα µέρη του SHMS ενώ 

έχει πρόσβαση και στις διαδικασίες διατήρησης του συστήµατος 

• Standar User. Έχει περιορισµένη πρόσβαση στο σύστηµα µέσω της 

ενοποιηµένης διεπαφής ενώ ανάλογα µε το προφίλ του έχει πρόσβαση σε 

συγκεκριµένες λειτουργίες του PMS, APP και Enterprise Resource Planning 

(ERP) ενώ δεν του παρέχεται πρόσβαση σε καµία λειτουργία διατήρησης του 

HSIF 

• External System: Αντιπροσωπεύει τα εξωτερικά συστήµατα που συνδέονται 

µε εξειδικευµένες υπηρεσίες της πλατφόρµας. 
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Εικόνα 23: Το µοντέλο/πλαίσιο για την οριοθέτηση του SHS  
Πηγή: Chaczko Z κ συν., (2010). Middleware Integration Model for Smart Hospital System Using the 
Open Group Architecture Framework (TOGAF). Proceedings of the 14th international conference on 
Intelligent engineering systems, pages 215 – 220, Las Palmas of Gran Canaria. 
 
 

Στην συνέχεια παραθέτουµε τις αρχιτεκτονικές αναπαραστάσεις των δύο εφαρµογών 

“Accounting and Payroll Package (APP)” και “Patient Management System (PMS)”. 

 

  

 

Εικόνα 24: Συστατικά της εφαρµογής APP  
Πηγή: Chaczko Z κ συν., (2010). Middleware Integration Model for Smart Hospital System Using the 
Open Group Architecture Framework (TOGAF). Proceedings of the 14th international conference on 
Intelligent engineering systems, pages 215 – 220, Las Palmas of Gran Canaria. IEEE Press 
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Εικόνα 24: Συστατικά της εφαρµογής PΜS  
Πηγή: Chaczko Z κ συν., (2010). Middleware Integration Model for Smart Hospital System Using the 
Open Group Architecture Framework (TOGAF). Proceedings of the 14th international conference on 
Intelligent engineering systems, pages 215 – 220, Las Palmas of Gran Canaria. IEEE Press 
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8.3  Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστηµάτων (Information System 
Architecture) 

     Στόχος της σε αυτή τη φάση είναι να αναπτυχθούν οι αρχιτεκτονικές στόχου οι 

οποίες αφορούν τα δεδοµένα του συστήµατος και τις εφαρµογές. Η εικόνα που 

ακολουθεί αναπαριστά την θεωρητική όψη της ενοποιηµένης αρχιτεκτονικής του 

SHS.  

 

  

 

Εικόνα 25: Ενοποιηµένη Αρχιτεκτονική (Integration Architecture) 
Πηγή: Chaczko Z κ συν., (2010). Middleware Integration Model for Smart Hospital System Using the 
Open Group Architecture Framework (TOGAF). Proceedings of the 14th international conference on 
Intelligent engineering systems, pages 215 – 220, Las Palmas of Gran Canaria. IEEE Press 

 

     Η βάση δεδοµένων του SHS αποτελεί µια ένωση των βάσεων δεδοµένων των 

συστατικών όλων των εφαρµογών λογισµικού   που αναπτύσσονται στο SHS. 

Τα τµήµατα όλων των εφαρµογών (application components) που αναπτύσσονται στο 

SHS φιλοξενούνται σε εξυπηρετητές εφαρµογών (application servers) του SHS οι 

οποίοι είναι εφοδιασµένοι µε πράκτορες (agents). Κάθε πράκτορας γνωρίζει τα 
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συστατικά  των εφαρµογών του SHS τα οποία είναι διαθέσιµα στον εξυπηρετητή. Ο 

εξυπηρετητής διεπαφών (Interface server) φιλοξενεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες 

δικτύου του SHS. Οι υπηρεσίες δικτύου όλων των εφαρµογών που αναπτύσσονται 

στο SHS οµοίως ενώνονται και φιλοξενούνται στον εξυπηρετητή διεπαφών SHS. Ο 

εξυπηρετητής του SHS είναι µια κεντρική εφαρµογή εξυπηρετητή η οποία 

αλληλεπιδρά µε όλους τους πράκτορες του συστήµατος και οργανώνει της διαδικασία 

ενοποίησης των εφαρµογών (application integration process). Στην υπάρχουσα 

κατάσταση του συστήµατος οι δύο προς εξέταση εφαρµογές λειτουργούν ξεχωριστά 

χωρίς να µοιράζονται δεδοµένα µε αποτέλεσµα µερικά δεδοµένα να 

επαναλαµβάνονται στις βάσεις δεδοµένων των δύο εφαρµογών. Αυτό εγείρει 

ζητήµατα συγχώνευσης αυτών των οντοτήτων. Η αρχιτεκτονική οµάδα εξετάζει δύο 

λύσεις για αυτό το πρόβληµα: 

 

1. Επανεγγραφή των δεδοµένων. Αυτό απαιτεί χειροκίνητη καταγραφή των 

δεδοµένων στις δύο βάσεις δεδοµένων και τροποποίηση των επιχειρησιακών 

λειτουργιών που σχετίζονται µε τα δεδοµένα αυτά. Αυτή η προσέγγιση δεν 

προτείνεται διότι είναι υπερβολικά παρεµβατική για τις υπάρχουσες 

εφαρµογές και θέτουν ζητήµατα σταθερότητας των εφαρµογών αυτών. 

2. Ενοποίηση των δεδοµένων χρησιµοποιώντας µια ξεχωριστή βάση. Η 

προσέγγιση αυτή προβλέπει την δηµιουργία µιας ξεχωριστής αποθήκης 

δεδοµένων η οποία ονοµάζεται Υπηρεσία Ενοποίησης των ∆εδοµένων της 

Επιχείρησης (Enterprise Data Integration Service) η οποία θα περιέχει 

πληροφορίες για την τοπολογία των δεδοµένων καθώς και την τοποθεσία 

στην οποία βρίσκονται τα δεδοµένα (σε ποια υπάρχουσα βάση δεδοµένων). 

Το λογισµικό µιας υπηρεσίας η (business service component) θα ρωτά την 

Υπηρεσία Ενοποίησης των ∆εδοµένων της Επιχείρησης κατόπιν ενός 

αιτήµατος πελάτη (client request) µε σκοπό να εντοπίσει την τοποθεσία των 

απαιτούµενων πληροφοριών για την εξυπηρέτηση του αιτήµατος πελάτη. 

 

     Στην συνέχεια παραθέτουµε διάγραµµα στο οποίο περιγράφεται η αρχιτεκτονική 

εφαρµογών του SHS ενσωµατώνοντας και την αρχιτεκτονική δεδοµένων και 

πληροφοριών την οποία περιγράψαµε προηγουµένως. 
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Εικόνα 26: Αρχιτεκτονική ∆εδοµένων και εφαρµογών του SHS 
Πηγή: Chaczko Z κ συν., (2010). Middleware Integration Model for Smart Hospital System Using the 
Open Group Architecture Framework (TOGAF). Proceedings of the 14th international conference on 
Intelligent engineering systems, pages 215 – 220, Las Palmas of Gran Canaria. IEEE Press 

 

8.4  Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών (Technology architecture) 

 

     Στη φάση της τεχνολογικής αρχιτεκτονικής επιδιώκεται να αντιστοιχιστούν τα 

στοιχεία των εφαρµογών που ορίζονται κατά τη φάση Application Architecture σε ένα 

σύνολο τεχνολογικών συνιστωσών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το λογισµικό 

(software) και στοιχεία υλικού (hardware) τα οποία είναι διαθέσιµα στην αγορά ή 

έχουν ρυθµιστεί µέσα στην επιχείρηση σε τεχνολογικές πλατφόρµες. Στο διάγραµµα 

που ακολουθεί απεικονίζεται η αρχιτεκτονική λογισµικού και υλικού της πλατφόρµας 

λογισµικού του ενοποιηµένου πληροφοριακού συστήµατος. 
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Εικόνα 27: Αρχιτεκτονική Εφαρµογών Λογισµικού  
Πηγή: Chaczko Z κ συν., (2010). Middleware Integration Model for Smart Hospital System Using the 
Open Group Architecture Framework (TOGAF). Proceedings of the 14th international conference on 
Intelligent engineering systems, pages 215 – 220, Las Palmas of Gran Canaria. IEEE Press 

 

Στη συνέχεια οι Chaczko Z κ συν., (2010) παραθέτουν µερικές πληροφορίες για το 

παραπάνω διάγραµµα. 

1. Κριτήρια Αξιολόγησης. Η αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής τεχνολογιών 

βασίζεται σε έρευνα για διαθέσιµα περιβάλλοντα εκτέλεσης προγραµµάτων τα 

οποία εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις και συνυπολογίζοντας τα 

πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα, την σταθερότητα και τις κριτικές που 
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προκύπτουν από της τεκµηρίωση (documentation) η οποία συνοδεύει τα 

πακέτα αυτά. 

2. Μέθοδοι Αξιολόγησης. Η επιλογή των Internet Information Services (IIS) 7 και 

Java Boss Application Server 6.0 σχετίζεται µε το τι ταιριάζει περισσότερο σε 

ένα επιχειρησιακό περιβάλλον εκτέλεσης εφαρµογών λογισµικού γραµµένες 

σε Java ή C# ή C++. Το Internet Information Services (IIS) 7 σύµφωνα µε 

τους Chaczko Z κ συν., (2010) ήταν η προφανής επιλογή διότι η εφαρµογή 

PIMS είναι γραµµένη σε “.NET” η οποία απαιτεί περιβάλλων Microsoft 

Windows. Για την εφαρµογή APP ο Java Boss Application Server επιλέχθηκε 

ως εξυπηρετητής (server) διότι είναι σηµαντικά αναβαθµισµένος σε σχέση µε  

άλλες υπάρχουσες επιλογές στην αγορά (jetty/apache/tomcat).  

3. Οφέλη. Το κύριο όφελος που προκύπτει από την επιλογή των δύο παραπάνω 

περιβαλλόντων εκτέλεσης εφαρµογών και ενός διαύλου επιχειρησιακών 

υπηρεσιών (Enterprise Service Bus), ο οποίος επιτρέπει ιδανική σύνδεση των 

εφαρµογών µε την µορφής αιτήµατος/απόκρισης, προκύπτει από  

a. Τις µικρές τροποποιήσεις στις διασυνδέσεις που διαθέτουν οι 

υπάρχουσες εφαρµογές (Application Programming Interface) για την 

ενσωµάτωση τους στα περιβάλλοντα αυτά 

b. Τον σαφή διαχωρισµό του λογισµικού “middleware” γεγονός που 

βελτιώνει την απόδοση του συστήµατος (λογικές ουρές) και την 

ασφάλεια του (ξεχωριστή λειτουργική µονάδα single sign on και 

διασυνδέσεις πρωτοκόλλου https). 

4. Παγίδες. Η δυνατότητα προσθήκης περισσοτέρων ανεξάρτητων εφαρµογών 

διαδικτύου στο σύστηµα θα απαιτούσε µεγάλο όγκο ρυθµίσεων και 

παραµετροποιήσεων στην περίπτωση κατά την οποία ζητήµατα 

συγχρονισµού δεδοµένων δεν αντιµετωπίζονταν κατάλληλα. Εξαιτίας της 

εκτεταµένης χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου η απόδοση και η ποιότητα των 

υπηρεσιών µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά στο ενδεχόµενο µεταφοράς 

µεγάλων αρχείων µεταξύ των συστηµάτων. Η µετατροπή της µορφής των 

αρχείων µεταξύ δυο εφαρµογών ενδεχοµένως να είναι µια λύση.  

5. Τεχνολογικοί περιορισµοί. Η εκτέλεση της εφαρµογής APP σε περιβάλλον 

Java Boss το οποίο εκτελείται σε έναν UNIX/Linux server και η εκτέλεση του 

Internet Information Services σε ένα Windows Server και η σύνδεση αυτών 

των διαφορετικών περιβαλλόντων εκτέλεσης στον δίαυλο επιχειρησιακών 

υπηρεσιών µπορεί να προκαλέσει σοβαρό πρόβληµα στους τεχνικούς 

ανάπτυξης στην προσπάθεια τους για παράδειγµα να διατηρήσουν την 

συνοχή µεταξύ πληροφοριών και δεδοµένων που έχουν την µορφή 
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ηµεροµηνίας (τα διαχωριστικά ηµεροµηνίας στα windows έχουν την µορφή “/” 

ενώ των Linux “\”). Επίσης οι χρόνοι επεξεργασίας µπορεί να ποικίλουν σε 

µεγάλο βαθµό και να εξαρτώνται στην απόδοση στο εσωτερικό των 

υπαρχουσών εφαρµογών. 

6. Εργαλεία Μέσα.  

a. Η διαθεσιµότητα του πηγαίου κώδικα των υπαρχουσών εφαρµογών 

και άλλοι διαθέσιµοι πόροι για την κατασκευή ενός κατάλληλου 

διαύλου επιχειρησιακών υπηρεσιών ο οποίο ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των οµάδων ενδιαφεροµένων.  

b. Ο σαφής διαχωρισµός των τµηµάτων εφαρµογών, του συστήµατος µε 

τον χρήστη (middleware) βοηθά τους υπεύθυνους ανάπτυξης να 

ξεκινήσουν την διαδικασία ενοποίησης µέσω του διαύλου 

επιχειρησιακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

8.5  Ευκαιρίες και Λύσεις 

Οι ευκαιρίες οι οποίες προκύπτουν από την προσέγγιση  της ενοποίησης των 

εφαρµογών µπορούν να θεωρηθούν ως χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία 

αναλύονται παρακάτω: 

1. Απόδοση. Ο σαφής διαχωρισµός του ενδιάµεσου λογισµικού (middleware) το 

οποίο χρησιµοποιεί υψηλής απόδοσης υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση 

µηνυµάτων µεταξύ των εφαρµογών του συστήµατος το καθιστά σηµαντικό 

εργαλείο και µέσο για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Η χρήση υπηρεσιών 

διαδικτύου για τα υπόλοιπα “µηνύµατα” (ιδίως εσωτερικά) επηρεάζει αρνητικά 

την απόδοση του συστήµατος. Αυτό όµως µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 

a. Την χρήση εξυπηρετητών οι οποίοι διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα 

για τα δεδοµένα που απαιτούνται.  

b. Την αποθήκευση των προορισµών των υπηρεσιών 

c. Την ενσωµάτωση τεχνολογικών πόρων (λογισµικό, υλικό) µε βάση τις 

απαιτήσεις απόδοσης του συστήµατος 

d. Την χρήση τεχνολογιών επιχειρησιακής κλάσης. 

2. Ευχρηστία. Μια ξεχωριστή λειτουργική µονάδα για την παροχή διοικητικών 

υπηρεσιών του συστήµατος αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό ευχρηστίας. 

Επίσης µια ξεχωριστή λειτουργική µονάδα για την καταγραφή των οργάνων 

(Instrumentation Logger) αποτελεί ένα άλλο χαρακτηριστικό ευχρηστίας. Αυτή 

η µονάδα θα επιτρέπει στους διαχειριστές του συστήµατος να εντοπίζουν µε 

ευκολία τις συναλλαγές του συστήµατος µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων 
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(troubleshooting), την αποσφαλµάτωση (debugging) και την πραγµατοποίηση 

λογιστικών ελέγχων. 

3. Αξιοπιστία. Η αξιοπιστία κατά την εκτέλεση των εφαρµογών και την λειτουργία 

του συστήµατος εξασφαλίζεται µε την ύπαρξη λειτουργικής µονάδας η οποία 

αποστέλλει ειδοποιήσεις κάθε φορά που εντοπίζεται σφάλµα εκτέλεσης. 

Επίσης µε την ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες δεν γνωρίζουν τίποτα σχετικά 

µε τα χαρακτηριστικά του πελάτη (stateless services) επιτυγχάνεται ο 

επιµερισµός και η εξισορρόπηση του φόρτου των σηµαντικών εφαρµογών µε 

την χρήση εξειδικευµένων συσκευών. Η αξιοπιστία κατά την µη λειτουργία του 

συστήµατος (non-runtime) εξασφαλίζεται µε το σχεδιασµό όλων των 

συστατικών και λειτουργικών µονάδων ώστε να ανταποκρίνονται σε όλες τις 

καταστάσεις (ενεργοποίηση, σφάλµα, ανάκτηση, τερµατισµός). 

4. Ασφάλεια. Για την ασφάλεια του συνόλου του SHS αυτό θα εκτελείται µέσα σε 

ένα προστατευµένο περιβάλλον µε την χρήση εταιρικού τοίχους προστασίας. 

Το θέµα της ασφάλειας καλύπτεται µε την χρήση πέντε τεχνικών: 

a. Λειτουργική µονάδα “Single Sign On” η οποία εκτελείται στην πύλη 

ελέγχου της ταυτότητας του χρήστη 

b. Χρήση κρυπτογραφίας στα δεδοµένα εντός των επιχειρησιακών 

υπηρεσιών 

c. Τυχαία κατανοµή αριθµών από τον κοµιστή των µηνυµάτων προς τις 

ουρές δεδοµένων  

d. ∆ιπλό τοίχος προστασίας 

e. Καταγραφή των οργάνων του συστήµατος για τον εντοπισµό 

διαφόρων επιθέσεων, 

Σκοπός του µοντέλου αυτού ασφαλείας είναι να διατηρηθεί η εµπιστευτικότητα των 

χρηστών, η διασύνδεση των δεδοµένων, ο έλεγχος πρόσβασης από τους ιδιοκτήτες, 

η εξουσιοδότηση και η ασφαλής και ελεγχόµενη πρόσβαση. Αυτό έχει ως συνέπεια 

την ανάπτυξη µιας συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής όπως φαίνεται στην εικόνα 28. 
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Εικόνα 28: Πλαίσιο ασφαλείας SHS 
Πηγή: Chaczko Z κ συν., (2010). Middleware Integration Model for Smart Hospital System Using the 
Open Group Architecture Framework (TOGAF). Proceedings of the 14th international conference on 
Intelligent engineering systems, pages 215 – 220, Las Palmas of Gran Canaria. IEEE Press 

 

 

8.6  Πλάνο Μετάβασης 

Το πληροφοριακό σύστηµα SHS έχει ως στόχο να εξοµαλύνει τις ασυµβατότητες 

ακολουθώντας ένα πλάνο µετάβασης το οποίο αποσκοπεί στην διευθέτηση κοινών 

προκλήσεων και ζητηµάτων που προκύπτουν από την συνένωση των εφαρµογών. 

Οι προκλήσεις αυτές περιλαµβάνουν: 

• Προσαρµοστικότητα. Την χρήση γενικών συστατικών λογισµικού και 

υποδοµής ώστε να µπορούν να προσαρµοστούν σε µελλοντικές αλλαγές 

• Απλότητα. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί τον ελάχιστο αριθµό 

συστατικών τα οποία είναι σχεδιασµένα µε τον απλούστερο  ή λιγότερο 

περίπλοκο τρόπο 
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• Ευελιξία. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική µπορεί να δεχθεί τροποποιήσεις , 

βελτιώσεις και προσθήκες µε ποικίλους τρόπους παρέχοντας µε τον τρόπο 

αυτό ευελιξία ως προς την ανάπτυξη και την διατήρηση της 

• Σύνθεση. Η χρήση επιπέδων, συστατικών και άλλων τεχνικών βοηθούν στον 

σχηµατισµό µιας ευέλικτης εσωτερικής δοµής του συστήµατος, συµβάλλοντας 

στην συνολική δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης του 

• Συνοχή. Η χρήση µιας ορθής φιλοσοφίας πίσω από τον σχεδιασµό των 

χαρακτηριστικών και διασυνδέσεων των συστατικών καθώς και η βαρύτητα 

που δίνεται για την επίτευξη ισοµεγεθών συστατικών ενισχύουν την 

επαναχρησιµοποίηση του συστήµατος και την συνολική αισθητική της 

προτεινόµενης αρχιτεκτονικής 

• Orthogonality. Περιλαµβάνει τον σαφή προσδιορισµό των χαρακτηριστικών 

των διαφόρων συστατικών, χωρίς καµία επικάλυψη  ώστε να µην επηρεάζεται 

κάποιο συστατικό σε ενδεχόµενη τροποποίηση κάποιου άλλου  

 

Ένα πολύ σηµαντικό µέρος του πλάνου µετάβασης είναι η ανάλυση του κινδύνου και 

η διεύρυνση του στρατηγικού σχεδιασµού. Οι επικρατέστερες περιπτώσεις κινδύνων 

που εξετάζονται στην ανάλυση αυτή συµπεριλαµβάνουν: 

• Τη συµφόρηση του διαύλου υπηρεσιών 

• Την λανθασµένη αντιστοίχιση οντοτήτων στις βάσεις δεδοµένων και 

• Την ανεπαρκή καταγραφή, έλεγχο και παρακολούθηση των κινήσεων και 

συναλλαγών του συστήµατος για την αντιµετώπιση προβληµάτων 

 

8.7  ∆ιαχείριση Υλοποίησης/Εφαρµογής 

 

     Η διαχείριση της εφαρµογής ή της υλοποίησης του προγράµµατος ΕΑ είναι µόνο 

ένα µέρος της διαχείρισης της αρχιτεκτονικής η οποία καλύπτει τον έλεγχο όλων των 

ζητηµάτων της ανάπτυξης και της εξέλιξης της ΕΑ και των επί µέρους 

αρχιτεκτονικών. Η φάση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιµη διότι στο σηµείο αυτό 

διαµορφώνεται ένα Αρχιτεκτονικό Συµβόλαιο µεταξύ της εξεταζόµενης επιχείρησης 

και του υποστηρικτή της ΕΑ. Σκοπός της φάσης αυτής είναι να συµβάλει ώστε να 

εντοπιστούν κατάλληλες διαδικασίες και οργανωτικές δοµές έτσι ώστε τα 

επιχειρησιακά χαρακτηριστικά τα οποίο συνδέονται µε την διαχείριση της υλοποίησης 

να διαδοθούν, να γίνουν κατανοητά και να διαχειριστούν κατάλληλα. Οι ενέργειες οι 

οποίες περιλαµβάνονται στη φάση αυτή είναι οι εξής: 
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• Η υλοποίηση ενός συστήµατος µε ελέγχους κατά την δηµιουργία και 

παρακολούθησης όλων των αρχιτεκτονικών τµηµάτων και δραστηριοτήτων 

ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική εισαγωγή, υλοποίηση και εξέλιξη 

των αρχιτεκτονικών µέσα στον οργανισµό 

• Η υλοποίηση ενός συστήµατος ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή µε τα 

εσωτερικά και εξωτερικά πρότυπα και υποχρεώσεις 

• Η εγκατάσταση διαδικασιών οι οποίες στηρίζουν την αποτελεσµατική 

διαχείριση των παραπάνω διαδικασιών µε κατάλληλες παραµέτρους 

• Η ανάπτυξη πρακτικών ώστε ν εξασφαλίζεται η ενηµέρωση των οµάδων 

ενδιαφεροµένων τόσο του εσωτερικού όσο του εξωτερικού περιβάλλοντος του 

οργανισµού 

 

8.8  ∆ιαχείριση Αρχιτεκτονικών Αλλαγών 

 

     Σκοπός αυτής της φάσης είναι ο σχεδιασµός µιας διαδικασίας διαχείρισης 

αρχιτεκτονικών αλλαγών για την διαχείριση της νέας βάσης ΕΑ η οποία επιτεύχθηκε 

µε την ολοκλήρωση της προηγούµενης φάσης. Η διαδικασία αυτή θα παρέχει την 

συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση µεταβολών όπως τεχνολογικές εξελίξεις, 

αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον του οργανισµού µε απώτερο στόχο να 

καθορίζει εάν απαιτείται προσαρµογή της αρχιτεκτονικής στις εξελίξεις αυτές µε 

αποτέλεσµα την έναρξη κύκλου αρχιτεκτονικών αλλαγών. Μερικές από τις 

σηµαντικότερες διαδικασίες της φάσης αυτής είναι οι εξής: 

• Αίτηµα Αλλαγής (Change Request). Περιλαµβάνει τις πληροφορίες σχετικές 

µε  

o Την αιτιολόγηση της αλλαγής  

o Στοιχεία που πρέπει να τροποποιηθούν 

o Τη λεπτοµερή περιγραφή της αλλαγής  

o Την Εκτίµηση κόστους αλλαγής  

o Την προτεραιότητα υλοποίησης, 

o Τους περιορισµούς, επιπτώσεις, κίνδυνοι, 

o Αναβαθµίσεις εκδόσεων 

• Αξιολόγηση Αλλαγών (Change Evaluation). Περιλαµβάνει την αξιολόγηση του 

αιτήµατος αλλαγής η οποία βασίζεται µεταξύ άλλων στις επιπτώσεις που θα 

έχει στα συστατικά του συστήµατος, στις αλλαγές που περιλαµβάνει το 

αίτηµα, στην εργασία που απαιτείται και στις οικονοµικές επιπτώσεις 
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• Υλοποίηση Αλλαγών (Change Implementation). Το µέρος αυτό περιλαµβάνει 

τις αρχιτεκτονικές τροποποιήσεις που απαιτούνται, τις αλλαγές στον τοµέα 

των τεχνολογικών πόρων (εισαγωγή νέων συστατικών) και το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

 

8.9  Συµπεράσµατα 

 

     Στόχος της µελέτης περίπτωσης είναι να γίνει κατανοητός ο τρόπος εφαρµογής 

ενός προγράµµατος ΕΑ µε την χρήση του πλαισίου TOGAF. Συγκεκριµένα οι 

Chaczko Z κ συν., (2010) µε την χρήση της ΜΑΑ και µέσα από την έρευνα 

διαθέσιµων προτύπων / πλαισίων και τα σχεδίων αρχιτεκτονικής που συµβάλουν 

στην ενοποίηση εφαρµογών, προτείνουν ένα πλαίσιο το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια διασύνδεσης πακέτων λογισµικού. Με 

την εφαρµογή των φάσεων της ΜΑΑ αναλύουν το πρόβληµα της ενοποίησης και 

σχεδιάζουν τα κατάλληλα παραδοτέα. Όπως γίνεται αντιληπτό το εύρος της 

ανάλυσης ενός οργανισµού µε την χρήση του πλαισίου TOGAF είναι σαφώς 

µεγαλύτερο και τα αρχιτεκτονικά παραδοτέα που προκύπτουν µέσω της ανάλυσης 

αυτής πολλά περισσότερα. Στα πλαίσια όµως της εργασίας το συγκεκριµένο 

παράδειγµα δίνει µια συνοπτική εικόνα της διαδικασίας που ορίζει το πλαίσιο 

TOGAF. 
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9. Μελέτη περίπτωσης νοσοκοµειακής περίθαλψης µε τη 

χρήση του πλαισίου Zachman 

 

     Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια συµπλήρωσης των κελιών της µήτρας 

Zachman για την περίπτωση της νοσοκοµειακής περίθαλψης. Παρήχθησαν 

περιγραφικές αναπαραστάσεις για όλες τις µεταβλητές της οπτικής του επενδυτή 

(scope) καθώς και για τις µεταβλητές των δεδοµένων (data) και λειτουργιών 

(function) της οπτικής του ιδιοκτήτη (owner). 

 

9.1  Οπτική Επενδυτή (Scope) 

1. Σηµαντικά δεδοµένα και πληροφορίες για το Νοσοκοµείο 

a. Ασθενής 

b. Ιατρός 

c. Φάρµακα 

d. Εξέταση 

i. Αποτελέσµατα εξέτασης 

e. Παραπεµπτικό 

f. Εξιτήριο 

g. Φάκελος ασθενή 

2. Σηµαντικότερες διαδικασίες λειτουργίες 

a. Εισαγωγή 

b. Εξέταση 

c. Εξιτήριο 

d. Καθορισµός φαρµακευτικής αγωγής 

e. Έλεγχος αποθεµάτων φαρµακείου 

f. Παραγγελία υγειονοµικού υλικού 

3. Σηµαντικότερες τοποθεσίες 

a. Κλινικές 

b. Εργαστήρια 

c. Γραφείο κίνησης 

d. Φαρµακείο 

e. Εξωτερικά ιατρεία 

4. Σηµαντικότεροι οργανισµοί 

a. Προµηθευτές 
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b. Ασφαλιστικά ταµεία 

c. Υπουργείο υγείας 

5. Χρονικός προγραµµατισµός των σηµαντικότερων δραστηριοτήτων 

a. Εισαγωγή ασθενούς 

b. Εξέταση 

c. Εξιτήριο 

d. Παραγγελία υγειονοµικού υλικού 

6. Στόχοι 

a. Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου 

b. Τήρηση της νοµοθεσίας 

c. Σωστή οικονοµική διαχείριση  
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9.2  Οπτική του ιδιοκτήτη (owner) 

1. ∆ιάγραµµα κλάσεων για την απεικόνιση των σηµαντικότερων δεδοµένων και 

πληροφοριών καθώς και των συσχετίσεων τους 

 

∆ιάγραµµα 1: ∆ιάγραµµα κλάσεων σηµαντικότερων δεδοµένων και πληροφοριών 



 114

 

2. ∆ιαγράµµατα δραστηριοτήτων για την περιγραφή των σηµαντικότερων 

διαδικασιών και λειτουργιών ενός νοσοκοµείου 

 

∆ιάγραµµα 2: ∆ιάγραµµα δραστηριότητας επίσκεψης ασθενούς 
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∆ιάγραµµα 3: ∆ιάγραµµα δραστηριοτήτων για την έκδοση εξιτηρίου 
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∆ιάγραµµα 3. ∆ιαδικασία έκδοσης φαρµακευτικής αγωγής και την σύνταξης παραγγελιών 

φάρµακων 
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∆ιάγραµµα 4: Έλεγχος αποθεµάτων και παραγγελιών υγειονοµικού υλικού 
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10. Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Μελλοντική 

Έρευνα 

Στην παρούσα εργασία αναλύσαµε το πεδίο της ΕΑ καθώς και τις µεθόδους 

εφαρµογής της στις επιχειρήσεις και στους οργανισµούς. Όπως αναφέραµε και σε 

προηγούµενο κεφάλαιο από την µελέτη της βιβλιογραφίας γίνεται αντιληπτό ότι το 

πεδίο των ΕΑ είναι ακόµη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και αυτό διότι εντοπίσαµε 

πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικές µε το πεδίο. Πολλές από αυτές 

προέρχονται από εταιρίες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα ΠΤ και 

χαρακτηρίζονται από ελλιπή επιστηµονική τεκµηρίωση ενώ θα µπορούσε να τις 

χαρακτηρίσουµε ως προϊόντα διαδικασίας µάρκετινγκ των εταιριών αυτών. 

Χαρακτηριστικό του χαµηλού επιπέδου ωριµότητας του πεδίου των ΕΑ είναι και η 

πληθώρα ορισµών (τους οποίους παραθέτουµε στο δεύτερο κεφάλαιο)που 

συναντάµε στην βιβλιογραφία. Επιπλέον από την διαφορετικότητα των ορισµών είναι 

φανερό το ότι δεν υπάρχει µια κοινή θεµατολογία ή ακόµη µια θεωρία σχετική µε την 

αρχή των ΕΑ. 

 

Αφού αναλύσαµε τις βασικές αρχές και έννοιες του πεδίου των ΕΑ επικεντρωθήκαµε 

στην ανάλυση τριών αρχιτεκτονικών πλαισίων (Zachman, TOGAF, FEAF). Καθένα 

από τα πλαίσια αυτά αποτελεί µια διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας 

ανάπτυξης και εφαρµογής µιας ΕΑ, προτείνοντας διαφορετικά εργαλεία και 

µεθόδους. Το σηµαντικότερο συµπέρασµα από την ανάλυση αυτή είναι ότι δεν 

υπάρχει κάποιο πλαίσιο το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες περιπτώσεις. Κάθε 

πλαίσιο έχει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα και παρέχει έναν συγκεκριµένο τύπο 

παραδοτέων ενώ χαρακτηρίζεται και από ορισµένες ελλείψεις και αδυναµίες. 

Συγκεκριµένα: 

• Tο πλαίσιο που προτείνει ο Zachman αποτελεί ένα επαρκές σχήµα 

ταξινόµησης των περιγραφικών αναπαραστάσεων µιας επιχείρησης και 

λαµβάνει υπόψη όλες τις οµάδες ενδιαφερόµενων. Εποµένως µπορούµε να 

απεικονίσουµε επαρκώς την υπάρχουσα και την επιθυµητή κατάσταση µιας 

επιχείρησης από κάθε οπτική. Όµως δεν προτείνει κάποια συγκεκριµένη 

µεθοδολογία για την µετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη κατάσταση 

• Το πλαίσιο TOGAF προτείνει µια συγκεκριµένη µεθοδολογία ανάπτυξης 

(ΜΑΑ) µιας ΕΑ, τεχνικές και οδηγίες για την εφαρµογή της, τον σχεδιασµό 

συγκεκριµένων παραδοτέων και µοντέλων καθώς και  την αποθήκευση τους 

σε ένα αρχείο αρχιτεκτονικής για µελλοντική τους χρήση. Παρόλα αυτά 
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φαίνεται να µην παρέχει επαρκή τεκµηρίωση για τον σχεδιασµό των 

παραδοτέων και των εργαλείων που προτείνει όπως επίσης και µεθόδους 

διατήρησης και εξέλιξης της ΕΑ. 

• Το πλαίσιο FEAF θεωρείται από πολλούς το πιο ολοκληρωµένο πλαίσιο ΕΑ. 

Συνδυάζοντας τις τρεις πρώτες σειρές της µήτρας του πλαισίου Zachman και 

την µέθοδο Σχεδιασµού ΕΑ του Spewak (1992) προτείνει µια αρχιτεκτονική 

τεσσάρων επιπέδων καθένα από τα οποία εστιάζει σε διαφορετικά δεδοµένα 

και τοµείς της επιχείρησης. Σύµφωνα όµως µε τους Urbaczewski, L. & Mrdalj, 

S. (2006) δεν παρέχει επαρκή καθοδήγηση για την συµπλήρωση των κελιών 

της µήτρας και για τον σχεδιασµό της ΕΑ. 

 

     Όπως έχουµε αναφέρει στο έβδοµο κεφάλαιο η εκπαίδευση των στελεχών σε 

θέµατα ΕΑ στηρίζεται κυρίως σε σεµινάρια και σύντοµους κύκλους µαθηµάτων και 

διοργανώνονται από τις εταιρίες που υποστηρίζουν συγκεκριµένα πλαίσια ΕΑ. 

Εποµένως τα προγράµµατα αυτά είναι προσανατολισµένα στους κανόνες και τις 

µεθόδους που χρησιµοποιεί το κάθε πλαίσιο και δεν παρέχουν µια ολοκληρωµένη 

και αντικειµενική γνώση. Με βάση έρευνα που πραγµατοποιήσαµε µέσω του 

Παγκόσµιου Ιστού εντοπίσαµε µόνο τρία εκπαιδευτικά ιδρύµατα τα οποία παρέχουν 

ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα ΕΑ. 

 

     Με βάση τα παραπάνω συµπεράσµατα το βασικότερο θέµα το οποίο χρήζει 

περαιτέρω µελέτης είναι η δηµιουργία κοινής θεωρητικής προσέγγισης του πεδίου. 

Με το µεγαλύτερο µέρος των συγγραµµάτων να προέρχεται από πρακτικούς και 

επαγγελµατίες στο χώρο των ΠΤ το πεδίο χαρακτηρίζεται από την έλλειψη 

επιστηµονικής τεκµηρίωσης. Επιπλέον η µελέτη και η καθιέρωση µιας κοινής 

γλώσσας µοντελοποίησης για τον σχεδιασµό των διαδικασιών, των παραδοτέων και 

όλων των προϊόντων της αρχιτεκτονικής διαδικασίας θα βοηθούσε σηµαντικά στον 

συνδυασµό διαφορετικών προσεγγίσεων (πλαισίων) και την ευρύτερη αποδοχή του 

πεδίου. 
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Παράρτηµα Α: Εκπαιδευτικό Υλικό 

Το παράρτηµα αυτό περιλαµβάνει τις διαφάνειες µε το εκπαιδευτικό 

υλικό. 
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