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Περίληψη 

Την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει σημαντικές εξελίξεις στο παγκόσμιο 

οικονομικό γίγνεσθαι, με τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να γίνουν ολοένα και 

περισσότερο ανταγωνιστικές. Η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων 

έχει παίξει σημαντικό ρόλο και έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι ακόμα και για την 

σωστή λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη 

για το επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών με επιστημονικό τρόπο 

προκειμένου αυτές να μείνουν ζωντανές στην αγορά, αλλά και να εξασφαλίσουν ένα 

υγιές μέλλον. Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά των ανασχεδιασμό των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, μια έννοια η οποία δεν είναι πολύ γνωστή στην 

Ελλάδα, αλλά ευρέως διαδεδομένη στις αναπτυγμένες χώρες τις δύσης. Αρχικά 

γίνεται μια προσπάθεια να προσεγγιστούν οι έννοιες του ανασχεδιασμού των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Επίσης αναλύονται τα πλεονεκτήματα, τα 

μειονεκτήματα, αλλά και οι στόχοι του ανασχεδιασμού. Ακόμα γίνεται μια 

προσέγγιση των κριτηρίων και των μεθοδολογιών εφαρμογής της αναδιοργάνωσης, 

και της σχέση της με τα πληροφοριακά συστήματα. Στη παρούσα διπλωματική 

εργασία επιλέχτηκαν τρεις γλώσσες μοντελοποίησης οι οποίες αναλύονται και 

συγκρίνονται. Επίσης αναφέρονται οι λόγοι επιλογής των συγκεκριμένων γλωσσών 

μοντελοποίησης που αναλύθηκαν.  Στο τέλος γίνεται μια αναφορά με τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία της κάθε γλώσσας και πια είναι η καταλληλότερη για τον 

ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών. Ακόμα σύμφωνα με όλα τα 

επιστημονικά άρθρα που εξετάστηκαν για την υλοποίηση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, προτείνεται η επιλογή της γλώσσας που είναι η 

καταλληλότερη για τη μοντελοποίηση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας. 
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Πρόλογος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο μεταπτυχιακό τμήμα της 

εφαρμοσμένης πληροφορικής στη κατεύθυνση της επιχειρηματικής πληροφορικής 

του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη του 

ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών, η σχέση τους με τα πληροφοριακά 

συστήματα, και η ανάλυση και η σύγκριση των πιο ισχυρών γλωσσών 

μοντελοποίησης των διαδικασιών. Στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται οι ορισμοί, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ανασχεδιασμού και οι στόχοι του. Ακόμα 

αναλύονται τα κριτήρια, η μεθοδολογία εφαρμογής μιας αναδιοργάνωσης, και η 

διάρκεια εφαρμογής της. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίδεται έμφαση στη σχέση των 

πληροφοριακών συστημάτων με τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, και εισάγεται ένας νέος ορισμός που περιλαμβάνει και τον 

ανασχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων. Το τρίτο κεφάλαιο μιλάει για τις 

γλώσσες μοντελοποίησης των επιχειρήσεων. Δίδεται έμφαση σε τρεις γλώσσες που 

αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια, και εξηγούνται οι λόγοι επιλογής τους. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η δομή της πρώτης γλώσσας που είναι η GRAPES BM. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η γλώσσα μοντελοποίησης ARIS, και στο έκτο η 

γλώσσα IDEF3. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται η σύγκριση των τριών γλωσσών στα 

κρίσιμα σημεία και στο τελευταίο εξάγονται τα συμπεράσματα για την 

αποτελεσματικότητα της κάθε μιας.   
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Εισαγωγή 
 

Ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR) ξεκίνησε ως μια ιδέα 

προκειμένου να βοηθήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν 

ριζικά τον τρόπο που διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους. Σκοπός είναι να βελτιωθεί  η 

εξυπηρέτηση των πελατών και να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ένα βασικό στοιχείο 

που οδηγεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στον ανασχεδιασμό, είναι η  

συνεχής ανάπτυξη και η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. 

Μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και όχι μόνο, γίνονται όλο και πιο δεκτικές στη χρήση 

αυτών των τεχνολογιών και των καινοτομιών προκειμένου να ωφεληθούν 

μακροπρόθεσμα. Ο τεράστιος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και την απελευθέρωση του εμπορίου έχει επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στην αγορά. Η καινοτομία, η μείωση του κόστους λειτουργίας 

των εταιριών και η αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, έχουν γίνει 

επιτακτική ανάγκη προκειμένου να γίνουν βιώσιμες και αναπτυξιακές δημόσιες και 

ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη κατασκευή λογισμικών 

τα οποία θα επιτυγχάνουν αυτά τα αποτελέσματα. Παράγοντες όπως η τιμή, η 

ποιότητα, η διαθεσιμότητα των προϊόντων, η εξυπηρέτηση των πελατών και η 

ταχύτητα παράδοσης, μπορούν να βελτιωθούν άμεσα με την είσοδο του BPR.  Όλες  

αυτές οι αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, 

κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, όπου  

γίνεται ριζικός ανασχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων αλλά και στη 

χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Το BPR είναι η θεμελιώδης και ριζική  

επανασχεδίαση των επιχειρησιακών διαδικασιών ώστε να επιτευχθούν δραματικές   

αλλαγές στα κρίσιμα σημεία που καθορίζουν την απόδοση της επιχείρησης,  όπως  το 

λειτουργικό της κόστος, η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, η εξυπηρέτηση των 

πελατών και η ταχύτητα. Έτσι μιλάμε για ένα δομημένο σύνολο εργασιών 

σχεδιασμένο για να δίνει ένα συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα για το πελάτη ή 

γενικότερα για την αγορά. Η διαδικασία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται 

μία εργασία. Κάθε διαδικασία αποτελείται από διάφορους πόρους που είναι το 

ανθρώπινο εργατικό δυναμικό, τα δεδομένα, τα πληροφοριακά συστήματα, και άλλα 

στοιχεία που μπορούν να δώσουν αξία στην εταιρία. 
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Στόχος της διπλωματικής εργασίας 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφει και αναλύει τον ανασχεδιασμό των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Σκοπός είναι οι αναγνώστες της να κατανοήσουν τις 

βασικές έννοιες και τις μεθοδολογίες εφαρμογής του BPR, αλλά και με πιο τρόπο η 

διαδικασία αυτή συνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα. Ακόμα έχει ως στόχο να 

αναδείξει τις σημαντικότερες και δημοφιλέστερες γλώσσες μοντελοποίησης, όπου με 

τα αντίστοιχα εργαλεία τους επιτυγχάνεται η αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αναλύεται η δομή λειτουργίας της κάθε μιας γλώσσας, 

περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους και γίνεται μια 

σύγκριση σε κάποιους τομείς. Ακόμα αναδεικνύεται η καταλληλότερη γλώσσα που 

μπορεί να διαφέρει αναλόγως τον τομέα. Τέλος δίνεται μια κατεύθυνση επιλογής 

γλώσσας σε κάποιον που θέλει να υλοποιήσει έναν ανασχεδιασμό σε μια επιχείρηση, 

όπου είναι και ένας από τους στόχους της εργασίας.  
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Κεφάλαιο 1: Ανασχεδιασμός  Επιχειρηματικών Διαδικασιών     

1.1 BPR Ορισμός και περιγραφή 

 

Ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Reengineering  

- BPR), είναι η θεμελιώδης και ριζική επανασχεδίαση των διαδικασιών μέσα στην 

επιχείρηση που εκτελούνται, προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πελατών, 

η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά και η μείωση του 

κόστους (Ahmed Α. κ.ά., 2010). Έτσι γίνεται μια σειρά εργασιών από άτομο σε 

άτομο, και από τμήμα σε τμήμα, και έχει ως σκοπό να επιτευχθούν τα παραπάνω τρία 

σημεία. Ένας άλλος ορισμός είναι ότι το BPR μπορεί να ορισθεί ως η χρήση των 

επιστημονικών μεθόδων, των μοντέλων, και των εργαλείων για την ριζική  

αναδιοργάνωση της επιχείρησης που θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην 

απόδοση και τις επιδόσεις της (http://www.urenio.org/tools/gr/BPR.pdf). Η 

διαδικασία της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (Business Process Reengineering - 

BPR) περιλαμβάνει αλλαγές τόσο στις δομές, όσο και στις διαδικασίες του 

επιχειρησιακού  περιβάλλοντος. Όλες οι ανθρώπινες, οργανωτικές και τεχνολογικές 

διαστάσεις που χαρακτηρίζουν μία επιχείρηση, μπορούν να αλλάξουν μέσα από τη 

διαδικασία του ανασχεδιασμού (BPR) (Zigiaris S., 2000). Η τεχνολογία των 

πληροφοριακών συστημάτων (Information Technology), παίζει σημαντικό ρόλο στην 

αναδιοργάνωση της επιχείρησης. Καταρχήν επιτρέπει σε αυτή να διεκπεραιώνει τις 

διαδικασίες της σε διαφορετικές τοποθεσίες δίνοντας τη δυνατότητα προσαρμογής 

στις παραγωγικές διαδικασίες, επιτρέποντας την ταχύτερη παράδοση προϊόντων και 

υπηρεσιών στους πελάτες, και συμβάλλοντας σε ταχύτερες συναλλαγές χωρίς τη 

χρήση χαρτιού. Γενικότερα, το BPR επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που εκτελούνται οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες ώστε αυτές να γίνουν αποδοτικότερες (Sidikat Α. κ.ά., 

2008). Το BPR είναι μια οργανωτική αλλαγή στην οποία αναλύονται οι 

επιχειρηματικές διεργασίες, απλοποιούνται, και σχεδιάζονται από την αρχή. Ο 

επανασχεδιασμός περιλαμβάνει τη ριζική ανασκόπηση της ροής του έργου και των 

επιχειρηματικών διεργασιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών με στόχο τη δραστική μείωση του κόστους της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και την αύξηση του επιπέδου ποιότητας και εξυπηρέτησης (Hammer 

& Champy, 1993). Η λύση αυτή προσφέρει πολλές εργασίες σε μια εκτέλεση 

διαδικασιών με φυσιολογική σειρά, ταυτόχρονα, παράλληλη εκτέλεση, εκτέλεση 
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στον κατάλληλο τόπο, διαφοροποίηση πελατειακών αναγκών, ένα σημείο επαφής, και 

εισαγωγή τεχνολογίας. Με τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, οι 

επιχειρήσεις εστιάζουν στον πελάτη και συμπιέζουν τις διαδικασίες και έτσι υπάρχει 

ευελιξία. Ακόμα η ταχύτητα των εργασιών, η ποιότητα, η παραγωγικότητα, και η 

αποδοτικότητα είναι μεγέθη τα οποία βελτιώνονται με τη χρήση κάποιου εργαλείου 

BPR. Γενικότερα, το BPR μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ιδιωτικές εταιρίες αλλά 

και σε δημόσιους οργανισμούς. Είναι πολύ σημαντικό οι εταιρίες και οι οργανισμοί 

να έχουν την ισχυρή δέσμευση της διοίκησης σε νέους τρόπους εργασίας, στην 

αναζήτηση της καινοτομίας, αλλά και μια καλή υποδομή στην πληροφοριακή 

τεχνολογία (Cook G., Dyer J., 2003) & (Ahadi H.R., 2006). Το BPR θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί σε εταιρίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως υψηλά λειτουργικά 

έξοδα, χαμηλή παρεχόμενη ποιότητα στους πελάτες και υψηλά επίπεδα 

‘συμφόρησης’ σε περιόδους αιχμής. Κάποιες επιχειρήσεις επιλέγουν να βελτιώσουν 

την υπάρχουσα διαδικασία, ενώ κάποιες άλλες επιλέγουν να κάνουν τον ριζικό 

επανασχεδιασμό της διαδικασίας. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι διαφορές της 

βελτίωσης και του επανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 

Πίνακας 1.1 Η βελτίωση και ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών (Πηγή: Zigiaris S., 

2000 ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Βαθμός Αλλαγής Αυξητικός  Ριζικός 

Σημείο Έναρξης Υπάρχουσες Διαδικασίες Καινούργιο Πλάνο 

Συχνότητα Αλλαγής Μια φορά / Συνεχής Μια φορά 

Χρονικές Απαιτήσεις Μικρό Χρονικό Διάστημα Μεγάλο Χρονικό Διάστημα 

Συμμετοχή Bottom Up Top Down 

Ενδεικτικός Σκοπός Περιορισμένος– Εντός 
Λειτουργιών 

Ευρύς – Διασταύρωση 
Λειτουργιών 

Ρίσκο Μέτριο Υψηλό 

Κύριο Μέσο Διευκόλυνσης Στατιστικός Έλεγχος Τεχνολογία Πληροφορικής 

 

1.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης του BPR 

 

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της τεχνικής BPR σε μια επιχείρηση είναι τα 

ακόλουθα 

(http://www.tobiaskiefer.de/Finnland/Dokumentation_Organization_Markets.pdf):  
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 Ανακατάταξη εργασιών και διαδικασιών ώστε να προκύψουν λιγότερες, να   

εκτελούνται με φυσική σειρά, ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν   

λιγότερων εργαζομένων.  

 Αναδιοργάνωση στη δομή της επιχείρησης (από κάθετη σε διατμηματική) και 

αναβάθμιση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού.  

 Οι εργασίες και οι διαδικασίες γίνονται πιο ευέλικτες ανάλογα με τις ανάγκες 

της κάθε περίπτωσης της επιχείρησης και των πελατών (συνδυασμός 

επικεντρωμένων και περιφερειακών λειτουργιών).  

Οι παραπάνω αλλαγές επιφέρουν α) τη μείωση του κόστους στην λειτουργία της  

επιχείρησης, β) καλύτερη ποιότητα (όσον αφορά την τιμή, την ετοιμότητα, την   

παράδοση και τη προσφορά των σχετικών υπηρεσιών) στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες, γ) τη καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών. 

Τα μειονεκτήματα του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι 

(http://www.tobiaskiefer.de/Finnland/Dokumentation_Organization_Markets.pdf):  

 Αντίσταση των εργαζομένων της επιχείρησης στις επερχόμενες αλλαγές 

 Η επιτυχία από την αποτυχία του ανασχεδιασμού δεν απέχουν πολύ και 

μπορεί να συμβεί εάν η στρατηγική και οι στόχοι δεν είναι σαφής.  

 Πιθανές απολύσεις προσωπικού 

 

1.3 Στόχοι του BPR 

 

Κατά την εφαρμογή της τεχνικής BPR σε μία επιχείρηση, η ομάδα του 

ανασχεδιασμού επικεντρώνει τις προσπάθειες της προκειμένου να επιτευχθούν οι 

παρακάτω στόχοι (http://www.alagse.com/pm/p14.php) & (Ahadi H.R., 2006) & 

(http://www.mdcegypt.com/Pages/Management%20Approaches/Business%20Process

%20Reengineering/Business%20Process%20Reengineering/Business%20Process%20

Reengineering.asp):  

1. Επιχείρηση φιλική προς τον πελάτη (πελατοκεντρική), ώστε να αποκτήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

2. Αποτελεσματικά προϊόντα και υπηρεσίες 

http://www.alagse.com/pm/p14.php
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3. Αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης 

4. Εξάλειψη δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας  

5. Συμπίεση εργασιών με υψηλό κόστος  

6. Αύξηση της ταχύτητας των επιχειρηματικών διαδικασιών 

 

1.4 Κριτήρια εφαρμογής του BPR 

 

Το σημαντικότερο κριτήριο για την εφαρμογή του BPR είναι η στρατηγική της  

επιχείρησης και ο στόχος της να προσφέρει πελατοκεντρικές υπηρεσίες (Greasley A., 

2000). Ακόμα επιχειρήσεις με υψηλά λειτουργικά κόστη και με μειωμένη 

αποδοτικότητα αλλά και όσες εισάγουν νέα πληροφοριακά συστήματα, για 

παράδειγμα κάποιο ERP, επιβάλετε για τη σωστή τους λειτουργία να προχωρήσουν 

σε ανασχεδιασμό. Ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις είναι οργανωμένες γύρω 

από τα τμήματα τους είναι σχεδόν ο ίδιος (Sidikat Α. κ.ά., 2008). Ένα άλλο κριτήριο 

για την εφαρμογή του BPR είναι όταν τα τμήματα μιας επιχείρησης είναι 

διασκορπισμένα σε διαφορετικές περιοχές, κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά, είναι 

λογικό να υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Μέσω του ανασχεδιασμού των 

διαδικασιών σε συνδυασμό με τα πληροφοριακά συστήματα, το πρόβλημα αυτό 

λύνεται και το προσωπικό εργάζεται μαζί ενώ στη πραγματικότητα βρίσκεται είναι 

απομακρυσμένο. Επόμενο κριτήριο κατά το οποίο μια επιχείρηση μπορεί να προβεί 

στην αναδιοργάνωση, είναι όταν εντοπίσει πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με 

υποβαθμισμένο και αποδυναμωμένο προσωπικό. Εδώ έρχεται και πάλι ο 

ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών όπου προσφέρει τα κατάλληλα 

μέσα και εργαλεία για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι γνωστό ότι 

η τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα παρέχουν τα εργαλεία για τη σωστή 

και γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών (http://www.adi.pt/docs/innoregio_bpr-

en.pdf). Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο για την εφαρμογή του BPR, είναι σε 

επιχειρήσεις στις οποίες το ανθρώπινο δυναμικό της σπαταλάει πολύτιμο χρόνο σε μη 

παραγωγικές εργασίες. Και εδώ ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών 

σε συνδυασμό με τα πληροφοριακά συστήματα μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά 

για την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων. Γενικότερα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι 

οποίες παίζουν σπουδαίο ρόλο όχι μόνο για την ανάπτυξη, αλλά και για την 
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βιωσιμότητα της επιχείρησης. Πρόσφατα όταν ανακοινώθηκε η πιθανή συγχώνευση 

δυο μεγάλων ελληνικών τραπεζών (ALPHA BANK και EUROBANK), ο πρόεδρος 

της μιας, μίλησε για τις τεράστιες δαπάνες που έχουν από τη χρήση χαρτιού και πως 

πρωταρχικός στόχος είναι να τις μειώσουν μέσω της χρήσης των πληροφορικών 

συστημάτων.  

Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει το BPR σε μία επιχείρηση είναι (Al-Mashari M. 

κ.ά., 1999):  

 Αλλαγή της οργάνωσης 

 Αλλαγή του τρόπου διοίκησης 

 Αλλαγή στην υποδομή της τεχνολογίας (εισαγωγή IT) 

 Αλλαγή στο σχεδιασμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

 Αλλαγή στην κουλτούρα του προσωπικού 

 Αλλαγή στην επικοινωνία του προσωπικού 

 Πιθανή μείωση προσωπικού 

 Αλλαγή στο σύστημα ανταμοιβής του προσωπικού 

 Ανακατανομή θέσεων εργασίας και ευθυνών 

 Αλλαγή των αναγκών κατάρτισης 

 Αλλαγή τρόπου ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 

Το BPR επιφέρει αξιοσημείωτες βελτιώσεις και αλλαγές στην αποτελεσματικότητα 

και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων μέσω κάποιων μοντέλων. Τα μοντέλα αυτά 

μπορεί να είναι φυσικά, μαθηματικά, μοντέλα υπολογιστών, ή δομικά και αναλυτικά 

μοντέλα. Οι χρήστες των μοντέλων έχουν ως στόχο να προβλέψουν την απόδοση της 

ανασχεδιασμένης επιχείρησης. Ο ανασχεδιασμός, η αναβάθμιση του εξοπλισμού και 

ο συγχρονισμός είναι τα τρία κύρια κλειδιά του BPR πάνω στα οποία πρέπει να 

επικεντρωθεί η επιχείρηση ώστε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και τους 

στόχους που έχει θέσει. Τέτοιοι ιδεώδεις στόχοι απαιτούν την ολική αναθεώρηση του 

τρόπου που διεξάγονται οι λειτουργίες στις επιχειρήσεις και το προσεκτικό 

ανασχεδιασμό. Επίσης, είναι απαραίτητη η χρήση των κατάλληλων πληροφοριακών 

συστημάτων για την ενίσχυση των λειτουργιών και τη μεταφορά από την 

παραδοσιακή οργανωτική δομή (κάθετη δομή) στη διατμηματική δομή (οργάνωση 

δικτυακού τύπου) (O’Neill P. κ.ά., 1999). Η διαφορά της κάθετης οργανωτικής δομής 
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με τη διατμηματική είναι στην διαφορετική οργάνωση της επιχείρησης. Για 

παράδειγμα με τη κάθετη οργανωτική δομή ένα πελάτης θα απασχολήσει πολλούς 

υπαλλήλους προκειμένου να διεκπεραιώσει τη δουλειά του. Στο παρακάτω πίνακα 

φαίνονται τα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης πριν και μετά από τον ανασχεδιασμό 

των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Πίνακας 1.4.1 Η επιχείρηση πριν και μετά από τον ανασχεδιασμό (Πηγή: 

http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/201001/1264142009eglc1vx3.pdf

) 

Χαρακτηριστικά Επιχείρηση πριν τον 

ανασχεδιασμό 

Επιχείρηση μετά τον 

ανασχεδιασμό 

Δομή 

οργανισμού 

Η λειτουργία είναι το κεντρικό 

επίπεδο δομής 

Η διαδικασία είναι το 

κεντρικό επίπεδο δομής 

Μηχανισμός 

λειτουργίας 

Η λειτουργία είναι κεντρικό 

σημείο αναφοράς 

Ύπαρξη ορίων λειτουργίας 

Οι διαδικασίες δεν είναι 

συνεχόμενες 

Η λειτουργία βελτιστοποιείται 

μερικώς 

Η διαδικασία βρίσκεται στο 

επίκεντρο 

Διαδικασίες συμμόρφωσης 

και προσαρμογής 

Βελτιστοποίηση της 

επιχείρησης συνολικά 

Προσωπικό Σύμφωνα με τη λειτουργία ο 

εργαζόμενος είναι στο επίκεντρο 

και η προσοχή στον πελάτη 

είναι περιοσμένη 

Σύμφωνα με τη διαδικασία η 

ομάδα είναι στο επίκεντρο και 

η προσοχή στο πελάτη είναι 

μεγάλη 

Τεχνολογία Είναι ξεχωριστό μέρος της 

λειτουργίας 

Είναι ενσωματωμένη με τις 

διαδικασίες 

Επικοινωνία Κάθετη δομή Οριζόντια δομή 

 

1.5 Μεθοδολογία εφαρμογής του BPR   

 

Το BPR είναι μια διαδικασία που έχει ως σκοπό τον ανασχεδιασμό των επιχειρήσεων 

εστιάζοντας στις διαδικασίες τους και επιφέροντας σημαντικές βελτιώσεις σε σχετικά 

μικρό χρονικό διάστημα. Η τεχνική αυτή βασίζεται στο  συντονισμό των μεθόδων για 
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γρήγορες αλλαγές, αναβάθμιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων, καθώς και για χρήση 

των πληροφοριακών συστημάτων (Greasley Α., 2000). Για τη σωστή και επιτυχημένη 

εφαρμογή του BPR σε μια επιχείρηση πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες (Al-

Mashari Μ., Zairi Μ., 1999) & (Mayer RJ., Dewitte PS., 1999):   

 Επιλογή των στρατηγικών διαδικασιών (που προσθέτουν αξία στο προϊόν/ 

υπηρεσία) για ανασχεδιασμό.  

 Απλοποίηση των νέων διαδικασιών - μείωση των βημάτων - αναβάθμιση  

δυνατοτήτων - (δημιουργία μοντέλων). 

  Οργάνωση ομάδων εργασίας για κάθε διαδικασία και ανάθεση αρμοδιοτήτων 

για το συντονισμό της διαδικασίας.  

 Οργάνωση της ροής εργασίας για μεταφορά και έλεγχο εγγράφων.  

 Ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων για κάθε διαδικασία.  

 Αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων     

(Intranets, Extranets, Workflow Management).  

 Εκπαίδευση της κάθε ομάδας εργασίας για την αποδοτικότερη διαχείριση και 

λειτουργία της αντίστοιχης νέας διαδικασίας.  

 Καθιέρωση της νέας (ανασχεδιασμένης) διαδικασίας στην οργανωτική δομή 

της επιχείρησης και ανάπτυξη ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου.  

 Αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού.  

 Ενδυνάμωση του προσωπικού και δημιουργία κουλτούρας ώστε όλοι να 

αισθάνονται υπεύθυνοι και υπόλογοι στους πελάτες και στους προϊστάμενους 

τους.  

 Συμμετοχή όλου του ανθρωπινού δυναμικού.  

 Κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Η δημιουργία μίας αποτελεσματικής νοοτροπίας για οργανωτικές αλλαγές.  

 Δεκτικότητα του προσωπικού για αλλαγή. 

 Δέσμευση και ισχυρή ηγεσία.  

 Διαχείριση του κινδύνου.  

 Επαρκής προσέγγιση και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας.  

 Ευθυγράμμιση στρατηγικής BPR με την εταιρική στρατηγική.  

 Αποτελεσματικός σχεδιασμός και χρήση τεχνικών διαχείρισης έργου.  

 Οι πόροι και ο προϋπολογισμός να είναι επαρκείς και σωστά κατανεμημένοι.  
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 Αποτελεσματική χρήση των συμβούλων. 

  Ευθυγράμμιση BPR με τα πληροφοριακά συστήματα.  

 Αποτελεσματικά πληροφοριακά συστήματα, σωστή ενσωμάτωση τους και 

επένδυση σε αυτά.  

 Αποτελεσματική χρήση των εργαλείων λογισμικού. 

Οι περισσότερες μεθοδολογίες έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά υπάρχουν   

και απλές διαφορές που συχνά παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ή στην 

αποτυχία ενός έργου αναδιοργάνωσης. Οι μεθοδολογίες BPR εφαρμόζονται αφού 

πρώτα εντοπισθεί το προβληματικό τμήμα της επιχείρησης που θα γίνει η 

αναδιοργάνωση. Για να μπορέσει μια επιχείρηση να εφαρμόσει τον επανασχεδιασμό 

των διαδικασιών πρέπει να επιλέξει τη σωστή μεθοδολογία, τη σωστή σειρά των 

διαδικασιών/βημάτων, και να δημιουργήσει αποδοτικά και εφικτά οράματα (Ahadi 

H.R., 2006). Το όραμα μιας εταιρίας είναι μια ολοκληρωμένη εικόνα για την 

μελλοντική της κατάσταση (αξίες, διαδικασίες, δομή, τεχνολογία, εργασίες και 

περιβάλλον). Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία που βοηθούν στη δημιουργία 

αποδοτικών οραμάτων. Καταρχάς ο κατάλληλος συνδυασμός εργατικού δυναμικού 

που θα δημιουργήσουν μια αποτελεσματική ομάδα. Ακόμα το να υπάρχουν σαφής 

στόχοι, και κατανόηση του σκοπού του έργου. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στο μέλλον και να εξετάζει το παρελθόν. Τέλος το όραμα θα πρέπει 

να βασίζεται σε ένα σύνολο αρχών καθοδήγησης (Zigiaris S., 2000).  

Οι φάσεις του έργου για την επιτυχημένη υλοποίηση του ανασχεδιασμού των 

επιχειρηματικών διαδικασιών είναι οι εξής (http://www.ies.aust.com/papers/BPR.html):  

1) Ξεκίνημα της οργανωτικής αλλαγής 

       Δραστηριότητες: 

      -Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του οργανισμού 

      -Επεξήγηση στον πελάτη για την ανάγκη αλλαγής 

      -Παρουσίαση της επιθυμητής κατάστασης 

2) Δημιουργία του ανασχεδιασμένου οργανισμού 

  Δραστηριότητες: 

-Καθιέρωση της νέας οργανωτικής δομής 
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-Δημιουργία ρόλων για την εκτέλεση του BPR 

-Επιλογή του προσωπικού που θα δημιουργήσει 

 

3) Εντοπισμός ευκαιριών BPR 

Δραστηριότητες: 

-Προσδιορισμός του πυρήνα / υψηλού επιπέδου διαδικασιών 

-Αναγνώριση πιθανών καταλυτικών αλλαγών 

-Μετρήσεις απόδοσης εντός της επιχείρησης 

-Επιλογή των διαδικασιών που πρέπει να αναδιοργανωθούν 

-Προτεραιότητα επιλεγμένων διαδικασιών 

-Αξιολόγηση των προ-υπαρχουσών επιχειρηματικών στρατηγικών 

-Καταγραφή επιθυμιών του πελάτη 

-Προσδιορισμός των πραγματικών αναγκών του πελάτη 

-Διατύπωση των νέων στόχων απόδοσης της διαδικασίας 

-Καθιέρωση βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας 

-Προσδιορισμός των πιθανών εμποδίων στην εφαρμογή 

 

4) Κατανόηση της υφιστάμενης διαδικασίας 

 Δραστηριότητες: 

-Κατανόηση γιατί λαμβάνονται τα τρέχοντα μέτρα 

-Κατανόηση του μοντέλου της τρέχουσας διαδικασίας 

-Κατανόηση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται  

-Κατανόηση των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται  

-Κατανόηση της τρέχουσας οργανωτικής δομής 

-Σύγκριση της τρέχουσας διαδικασίας με τους νέους στόχους 

 

5) Διαδικασία αναπροσαρμογής της επιχείρησης 

Δραστηριότητες: 

-Επιβεβαίωση της ποικιλομορφίας του προσωπικού μετά τον επανασχεδιασμό 

-Έλεγχος σωστής λειτουργίας των υποθέσεων  

-Αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών 

-Εξέταση των προοπτικών των επιχειρήσεων  

-Εστίαση στην αξία του πελάτη 
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6) Προσχεδιασμός του νέου συστήματος της επιχείρησης 

 Δραστηριότητες: 

-Ορισμός της νέας ροής εργασίας 

-Δημιουργία μοντέλου με τα νέα βήματα της διαδικασίας 

-Δημιουργία μοντέλου με τις νέες απαιτήσεις πληροφόρησης 

-Καταγραφή της νέας οργανωτικής δομής 

-Περιγραφή των νέων προδιαγραφών της τεχνολογίας 

-Καταγραφή των νέων συστημάτων διαχείρισης του προσωπικού 

 

7) Εκτέλεση του ανασχεδιασμού  

Δραστηριότητες: 

-Ανάπτυξη στρατηγικής για τη μετάβαση 

-Δημιουργία σχεδίου δράσης για τη μετάβαση 

-Ανάπτυξη μεθόδων για τη μέτρηση των επιδόσεων κατά τη διάρκεια       

υλοποίησης 

-Συμμετοχή του επηρέασε το προσωπικό 

-Δημιουργία νέων οργανωτικών δομών 

-Εκτίμηση τρεχουσών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού 

-Χαρτογράφηση των νέων καθηκόντων και των δεξιοτήτων του προσωπικού 

-Ανακατανομή του εργατικού δυναμικού 

-Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης 

-Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τη νέα διαδικασία 

-Εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τη νέα τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται 

-Έρευνα για το πώς οι νέες τεχνολογίες θα εισαχθούν 

-Μετάβαση στις νέες τεχνολογίες 

-Ενσωμάτωση των μηχανισμών βελτίωσης της διαδικασίας 

Αυτή η ολοκληρωμένη μεθοδολογία είναι δύσκολο να επισημοποιηθεί και απαιτεί 

την άριστη γνώση του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί. Οι κατάλληλοι μέθοδοι 

προσομοίωσης πρέπει να αξιολογούνται και να προσδιορίζονται για να περιγράψουν 

τα διαφορετικά επίπεδα των στοιχείων της επιχείρησης. Για παράδειγμα στο μοντέλο 

ARIS υπάρχουν περισσότερες από 80 μέθοδοι διαθέσιμες, και κάθε μια έχει τα δικά 

της δυνατά και αδύναμα σημεία (Scheer AG, Saarbrücken, 2003). Επιπλέον τα 
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μοντέλα που παράγονται με διαφορετικές μεθόδους πρέπει να ενσωματωθούν. Ένα 

σημαντικό σημείο του ανασχεδιασμού είναι να διαμορφωθούν οι τρέχουσες 

δραστηριότητες του όλου εγχειρήματος. Τα μοντέλα που προκύπτουν απεικονίζουν 

σαφώς τις δραστηριότητες του κάθε τμήματος και πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Ένα μεγάλο μέρος της μοντελοποίησης προέρχεται από την εμπειρία που έχει 

αποκτηθεί από τα σχέδια για παρόμοιες επιχειρήσεις. Επίσης πολύ βασικό σημείο 

είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων των πρόσφατων πρακτικών και ο 

προσδιορισμός των περιοχών που δέχονται βελτίωση. Ορισμένες περιοχές 

βελτιώνονται με την αφαίρεση μη προστιθέμενης αξίας εργασιών ή εισόδων οι οποίες 

μπορούν να προκαλέσουν σφάλματα ή υλοποιώντας γενικεύσεις ή συγχωνεύσεις 

(http://www.adi.pt/docs/innoregio_bpr-en.pdf). Μερικές φορές το εργατικό δυναμικό 

μπορεί να χρειαστεί αναδιοργάνωση προκειμένου να εξομαλυνθεί η ροή της εργασίας 

και να μειωθεί ο χρόνος (Azhar Z. κ.ά., 2013). Μια πολύ βασική δραστηριότητα είναι 

να δημιουργηθεί το μέλλον της εταιρίας (TO-BE). Τα μοντέλα επίσης προσδιορίζουν 

τις βασικές διαδικασίες που πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στο σύστημα 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι. Είναι σημαντικό για το ερευνητικό έργο, η 

ανάπτυξη της βέλτιστης πρακτικής των μοντέλων για ένα σημαντικό κλάδο. Ακόμα 

είναι σημαντικό το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων που βασίζεται στη TO-BE 

διαδικασία να καταρτίζεται ως συγκριτική αξιολόγηση προτύπου σε σχέση με το off 

the self σύστημα (Cook G., Dyer J., 2003). Επιπλέον ένα σύνολο από κατευθυντήριες 

γραμμές είναι έτοιμο για τους πωλητές σε πρότυπα συστήματα. Δεδομένου ότι οι 

κανόνες για την αξιολόγηση επεξεργαστούν, οι λεπτομέρειες αυτής της συγκριτικής 

αξιολόγησης παρέχονται σε μια ξεχωριστή έκθεση.  

1.6 Παράδειγμα εφαρμογής του BPR 

 

Ένα τυπικό πρόβλημα διαδικασιών σε επιχειρήσεις με κάθετη οργανωτική δομή είναι 

το ότι οι πελάτες απασχολούν διαφορετικούς υπαλλήλους για τις διαφορετικές  

απαιτήσεις τους. Η διαδικασία του "ONE STOP SHOPPING" αποτελεί κάτι το 

πρωτότυπο όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών. Όμως καθιστά απαραίτητη 

τη στενή συνεργασία και το συγχρονισμό του ανθρώπινου δυναμικού που 

διεκπεραιώνουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Εδώ θεωρείται υψίστης σημασίας η 

βοήθεια της τεχνολογίας (ΙΤ) για την ανταλλαγή  πληροφοριών και εγγράφων για την 

εξυπηρέτηση του πελάτη (Zigiaris S., 2000). Είναι λοιπόν βασικό, όλες οι διαδικασίες 
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να εκτελούνται από ένα σημείο με τη βοήθεια ενός υπαλλήλου, χωρίς ο πελάτης να 

ταλαιπωρείται περιφερόμενος από γραφείο σε γραφείο, και από υπάλληλο σε 

υπάλληλο. Έτσι είναι απολύτως απαραίτητο όλες οι δουλείες που έχει ό πελάτης να 

ικανοποιούνται ταυτόχρονα με παράλληλες διαδικασίες. Η διαφορά μεταξύ της 

κάθετης οργανωτικής δομής και της διατμηματικής οργανωτικής δομής οφείλεται στη 

διαφορετική οργάνωση των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης (Ahmed Α., 

κ.ά., 2010). Η κάθετη οργανωτική δομή μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματική και 

αποδοτική σε ένα σταθερό επιχειρησιακό περιβάλλον. Σε ένα όμως ταχέα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον καταλληλότερη είναι η διατμηματική όπου λειτουργεί με 

αυτοκατευθυνόμενες ομάδες και η όλη οργάνωση βασίζεται πάνω στη διαδικασία 

(https://www.stress.utwente.nl/modules/databank/upload/Organization%20Theory%2

0and%20Design%202011%20Summary.pdf). Όταν η λειτουργία μια εταιρίας 

στηρίζεται στην εκτέλεση των διαδικασιών, είναι αναμενόμενο να χτίσει τη δομή της 

βασιζόμενη στις διαδικασίες αυτές. Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρία που κατασκευάζει 

προϊόντα δέχεται μια παραγγελία. Η παραγγελία πρώτα θα φθάσει στο τμήμα 

πωλήσεων, και στη συνέχεια στην αποθήκη για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας του 

προϊόντος. Έπειτα θα πάει στο τμήμα λογιστηρίου για πιστωτικό έλεγχο και 

τιμολόγηση, και μετά στο τμήμα logistics για τη διανομή του. Αν πάει στραβά σε 

κάποιο τμήμα της εταιρίας και ύπαρξη πρόβλημα με την παραγγελία, ο πελάτης δεν 

τον ενδιαφέρει σε πιο τμήμα έγινε το λάθος αλλά το αποτέλεσμα. Ο ανασχεδιασμός 

των επιχειρηματικών διαδικασιών εξελίσσει και αναπτύσσει την ομαδική εργασία 

στις διαδικασίες της επιχείρησης, αλλά και βελτιώνει την επαγγελματική δεοντολογία 

των υπαλλήλων της. Ο σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι να βρεθεί στο επίκεντρο 

της επιχείρησης ο πελάτης. Οι περισσότερες εταιρίες που επιχειρούν να κάνουν 

αλλαγές στην λειτουργία τους, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι διαλέγουν λάθος 

τρόπο. Αυτό οφείλεται σε δυο παράγοντες. Ο πρώτος είναι τα εμπόδια ανάμεσα στα 

τμήματα της επιχείρησης και ο δεύτερος η αντίδραση του προσωπικού στις αλλαγές 

(http://www.adi.pt/docs/innoregio_bpr-en.pdf). Κατά την εφαρμογή του BPR σε 

διάφορες εταιρίες, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που οδηγούν στην 

αποτυχία εφαρμογής της αναδιάρθρωσης, ενώ κάποιοι άλλοι που οδηγούν στην 

επιτυχία. Η δημιουργία αποτελεσματικής υποδομής πληροφοριακών συστημάτων, σε 

συνδυασμό με μια μεγάλη επένδυση σε software και σε hardware είναι ο πρώτος 

παράγοντας που θα οδηγήσει στην επιτυχία του εγχειρήματος (Greasley A.,  2000). Ο 

αποτελεσματικός σχεδιασμός και η ύπαρξη στόχων και οραμάτων είναι επίσης 

http://www/
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σημαντικοί παράγοντες (Ahmad H.  κ.ά., 2007). Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι 

διαθέσιμοι πόροι της επιχείρησης θα πρέπει να είναι επαρκείς (Al-Mashari M., Zairi 

M., 1999). Ο καθορισμός των εργασιών, οι αποτελεσματικές ομάδες BPR και η 

επαρκής προσέγγιση των εργασιών συνθέτουν τους παράγοντες υποδομής της 

οργάνωσης. Ακόμα η ισχυρή και σωστή στρατηγική και η διαχείριση του ρίσκου 

παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχία. Τέλος η εκπαίδευση και η επιμόρφωση, η 

αποτελεσματική επικοινωνία, η αποδοχή της αλλαγής από το εργατικό δυναμικό, και 

η εμπλοκή του στη διαδικασία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη πορεία του 

εγχειρήματος. Η αποτυχία του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών 

κυρίως οφείλεται σε συνδυασμό λανθασμένων επιλογών και όχι μόνο σε ένα 

παράγοντα. Προβλήματα στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση και στην οργάνωση 

μπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία της εφαρμογής του συστήματος (Ahmad H.  

κ.ά., 2007). Κακή στρατηγική και προβλήματα διαχείρισης, όπως και λανθασμένη 

κατανομή των εργασιών θεωρούνται παράγοντες αποτυχίας. Επίσης οι ανεπαρκής 

στόχοι και οι πόροι σε συνδυασμό με μικρή επένδυση σε software και hardware είναι 

λογικό να μην οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα 

(http://www.bus.iastate.edu/nilakant/MIS538/Readings/BPR%20success%20and%20f

ailure%20factors.pdf). 

1.7 Tο BPR σε μεγάλες εταιρίες  

 

Πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, έχουν 

εφαρμόσει τον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR). Σε κάποιες 

εταιρίες στέφθηκε με επιτυχία, αλλά σε κάποιες άλλες απέτυχε. Ακόμα και οι πιο 

ένθερμοι υποστηριχτές του BPR, αναφέρουν ότι τα ποσοστά αποτυχίας κυμαίνονται 

από 50% έως 70% (Ahmad H. κ.ά., 2007). Ο βασικότερος λόγος αποτυχίας στην 

πράξη αποδεικνύεται ότι είναι η αδυναμία διαχείρισης των οργανωτικών αλλαγών. 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο κατά τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, είναι ότι οι εταιρίες μείωσαν το προσωπικό τους 18% κατά μέσο όρο. 

Υπήρξαν όμως και ακραίες περιπτώσεις όπου η μείωση έφθασε το 60%. 

(http://www.managingchange.com/bpr/bprcult/bprexec.htm). Η τεχνική αυτή όπως 

ήταν αναμενόμενο εφαρμόστηκε πρώτα σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, όπως η 

EXXONMOBIL, η IBM, , η SONY, η GENERAL ELECTRIC, η WALL MART, η 

HEWLETT PACKARD, η MANHATAN BANK, η MOBIL OIL AUSTRALIA, η 

http://www.bus.iastate.edu/nilakant/MIS538/Readings/BPR%20success%20and%20failure%20factors.pdf
http://www.bus.iastate.edu/nilakant/MIS538/Readings/BPR%20success%20and%20failure%20factors.pdf
http://www.managingchange.com/bpr/bprcult/bprexec.htm
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DEC, η AT&T, η CITIBANK, η NORTHWESTERN BANK, η BANK OF 

AMERICA κ.ά., και είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή προς οριζόντιες οργανωτικές 

δομές των εταιριών αυτών. Στην Ελλάδα αρχικά εφαρμόστηκε σε μεγάλες εταιρίες, 

όπως στον  ΟΤΕ, στα ΕΛΤΑ και στα Ελληνικά ναυπηγία. Ακόμα μεγάλο τμήμα του 

δημόσιου τομέα υγείας στην Ευρώπη προχώρα σε ανασχεδιασμό χρησιμοποιώντας τη 

μεθοδολογία Corba (http://www.adi.pt/docs/innoregiobpr-en.pdf). Το BPR  

χρησιμοποιείται πλέον ως μέσο για αλλαγές στην οργανωτική δομή των δημόσιων 

επιχειρήσεων. Όσο ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών γίνεται 

γνωστός σε ευρύτερο επίπεδο, τόσο οι  μικρότερες επιχειρήσεις θα προχωρούν σε 

εφαρμογή του BPR με σκοπό την βιωσιμότητα αλλά και την αναβάθμιση τους. 

Πολλές φορές ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών γίνεται αναγκαίος, 

όταν εισάγεται στην επιχείρηση κάποιο νέο πληροφοριακό σύστημα. Αυτό μπορεί να 

είναι από ένα ERP ή CRM ή οτιδήποτε άλλο το οποίο έχει να κάνει με την οριζόντια 

οργανωτική δομή.  

1.8 Διάρκεια εφαρμογής BPR  

 

Η διάρκεια της εφαρμογής του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών δεν 

είναι σχετικά μεγάλη. Αυτή κυμαίνεται μεταξύ των έξι και δέκα μηνών. Υπάρχουν 

διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν την διάρκεια εφαρμογής, όπως η κατάσταση 

της εταιρίας που θα αναδιοργανωθεί, η τεχνική και η μεθοδολογία που θα 

εφαρμόσουν οι μηχανικοί του BPR κ.ά. Για παράδειγμα, η BPR HELLAS A.E.  

χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία REMORA (RE-engineering Methodology Oriented 

towards Rapid Adaptation) που προτείνει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα (Zigiaris S., 

2000):  

 

Πίνακας 1.8.1: Διάρκεια εφαρμογής BPR (Πηγή: 

http://www.adi.pt/docs/innoregiobpr-en.pdf)                             

                                                                                                              ΜΗΝΕΣ 

Στάδια  έργου   1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 

προετοιμασία και συντονισμός του έργου ναι      

διαγνωστική ανάλυση  &  μετρήσεις ναι ναι     

επιλογή διαδικασιών  για αναδιοργάνωση    ναι ναι    

http://www.adi.pt/docs/innoregiobpr-en
http://www.adi.pt/docs/innoregiobpr-en
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τεχνική σχεδίαση  των  διαδικασιών  ναι ναι ναι ναι Ναι 

εκπαίδευση  και προσαρμογή του προσωπικού     ναι Ναι 

αποτελεσματική  διαχείριση της αλλαγής      Ναι 
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Κεφάλαιο 2: BPR και πληροφοριακά συστήματα 

2.1 Εισαγωγή και ιστορική αναδρομή   

 

Το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς που προέκυψε περίπου από τις 

αρχές του 1990, δημιούργησε μια πίεση στις εταιρίες να βελτιώσουν την απόδοσή 

τους και να μειώσουν τα κόστη τους. Ένα σχέδιο που δημιούργησαν οι εταιρίες ήταν 

να βελτιώσουν τις δεξιότητες του προσωπικού, να αναμορφώσουν τα χαρτοφυλάκια 

των προϊόντων αλλά και να κατευθύνουν τους πόρους για των ανασχεδιασμό των 

πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ). Στο πλαίσιο αυτό, ο ανασχεδιασμός των 

επιχειρηματικών διαδικασιών έγινε ο δημοφιλέστερος τρόπος των οργανωτικών 

αλλαγών. Ωστόσο μετά το 2000, η δύση έγινε κάπως πιο επιφυλακτική όσον αφορά 

το BPR. Πολλές εταιρίες πληροφοριακών συστημάτων υποτίμησαν τον 

ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών παρόλο που στις υπηρεσίες τους 

παρείχαν ένα είδος αναδιοργάνωσης. Οι διάφοροι επαγγελματίες σήμερα 

χρησιμοποιούν και ερμηνεύουν το BPR με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις 

ανάγκες τους και με το πώς τους βολεύει. Τα πληροφοριακά συστήματα σήμερα 

παρόλο που υποστηρίζονται από πληθώρα πληροφοριών και τεχνολογιών 

επικοινωνίας, η πλειοψηφία των εταιριών χρησιμοποιούν και διατηρούν τις βασικές 

τους διαδικασίες. Τα κύρια οφέλη της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων 

πέρα από την αποδοτικότητα και τα κέρδη, είναι ότι δημιουργούν τα θεμέλια για ένα 

υγιές μέλλον της εταιρίας. Επομένως εάν υπάρχουν πραγματικά οφέλη από την 

αλλαγή της επιχειρηματικής διαδικασίας, αυτά οφείλονται και στον επανασχεδιασμό 

των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν αυτές τις διαδικασίες. Η 

επιτυχία του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών συνδέεται άμεσα με 

την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων σε μια επιχείρηση (Hammer,  

1990). Ολοένα και περισσότερες εταιρίες στρέφονται προς μια καινούργια 

προσέγγιση των IT όσον αφορά το BPR το οποίο αναμένεται νε φέρει βελτίωση στα 

αποτελέσματα τους. Ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών στις αρχές 

διαδόθηκε από συμβουλευτικές εταιρίες. Τα πληροφοριακά συστήματα αποτέλεσαν 

και αποτελούν το βασικό παράγοντα για την αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης. Η 

επίτευξη των αναμενόμενων ριζικών βελτιώσεων στις επιχειρήσεις εξαρτάται κατά 

ένα μεγάλο βαθμό από τα πληροφοριακά της συστήματα. Εδώ πρέπει να ειπωθεί ότι 

μεταξύ τους υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα τους (Cook G., Dyer J., 2003) & 
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(Xie Y. κ.ά., 2007). Ενώ στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για την αυτοματοποίηση 

των υπαρχουσών διαδικασιών, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι δεν αυξάνονταν η 

αποδοτικότητα των εταιριών με αυτή τη χρήση των IΤ. Για να είναι αποδοτικά τα 

πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να γίνει ένα είδος ευθυγράμμισης μεταξύ της 

επιχείρησης και των IΤ (La Rock N., 2003) & (Trkman P., 2010). Μια επιχείρηση 

λοιπόν θα πρέπει να έχει μια κοινή βάση δεδομένων για την διάθεση των 

πληροφοριών σε πολλά σημεία. Ακόμα τα αναβαθμισμένα συστήματα θα πρέπει να 

επιτρέπουν την εκτέλεση των γενικών και ειδικών καθηκόντων. Το τηλεπικοινωνιακό 

δίκτυο του οργανισμού θα πρέπει να κρατάει τα τμήματα συγκεντρωμένα και 

αποκεντρωμένα συγχρόνως (Rahman F., 2011). Ακόμα θα πρέπει να υπάρχει λήψη 

αποφάσεων από τον καθένα εργαζόμενο μέσω των εργαλείων στήριξης αποφάσεων. 

Η εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας δεδομένων και η χρήση των φορητών 

υπολογιστών θα επιτρέψει στο προσωπικό να λειτουργεί ανεξάρτητα. Επιπλέον 

χρήσιμο εργαλείο είναι το videodisk που επιτρέπει να έρχεται η εταιρία σε άμεση 

επαφή με τους πελάτες. Ακόμα θα πρέπει να υπάρχει η αυτόματη αναγνώριση και ο 

εντοπισμός των αντικειμένων, αποτρέποντας το χάσιμο χρόνου μέσα στην 

επιχείρηση. Τέλος είναι αναγκαίοι οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων που δίνουν 

ταχύτητα και ασφάλεια μέσα στην εταιρία. Ακόμη στα μέσα της δεκαετίας του 1990 

όταν εμφανίστηκαν τα ERP συστήματα από τις μεγάλες εταιρίες όπως την ORACLE 

και SAP, βοήθησαν και έδωσαν ώθηση στον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Επίσης και τα συστήματα CRM που αφορούν τη διαχείριση του 

πελατολογίου είναι ένα κομμάτι των πληροφοριακών συστημάτων το οποίο είναι 

απαραίτητο σήμερα, ακόμα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

2.2 Σχέση μεταξύ BPR και Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

Η ραγδαία εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και η μείωση του κόστους για 

την απόκτησή τους, δημιούργησε την ευκαιρία για αλλαγή και βελτίωση των 

διαδικασιών των επιχειρήσεων. Η πληροφοριακή τεχνολογία είναι η πιο 

αποτελεσματική τεχνολογία που επιτρέπει την επιτυχημένη εφαρμογή του BPR. Έτσι 

βοηθά στην επίτευξη των στόχων της αναδιοργάνωσης με τους εξής τρεις τρόπους 

(Attaran M., 2004):  

 παροχή πληροφοριών σε λειτουργικά επίπεδα και εύκολη επικοινωνία 
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 βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας  

 αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

Τα πληροφορικά συστήματα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

επιτυχία της αναδιοργάνωσης, αλλά μόνο όταν οι εταιρίες υιοθετήσουν τη νέα 

νοοτροπία που αφορά το ρόλο της πληροφορικής. Χωρίς ηγεσία με όραμα σε 

συνδυασμό με την υποστήριξη των IT, οι αλλαγές θα είναι αναποτελεσματικές και 

υπάρχει μικρή πιθανότητα επιτυχίας. Την τελευταία δεκαπενταετία οι εταιρίες κυρίως 

στις βιομηχανοποιημένες χώρες αύξησαν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων. Ενώ τα πληροφοριακά συστήματα θεωρούνται ως η 

κινητήρια δύναμη της οργανωτικής αλλαγής, μπορεί να διαδραματίσουν κεντρικό 

ρόλο στη διαδικασία της αναδιοργάνωσης, αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο 

(Olalla M.F., 2000). Έχει αποδειχθεί ότι οι μεγαλύτερες βραχυχρόνιες αποδόσεις στο 

BPR προέρχονται από τον ανασχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων. Παρόλο 

που η σχέση μεταξύ του BPR και των πληροφοριακών συστημάτων παραμένει 

δύσκολη, οι εταιρίες συμμετέχουν στην αναδιοργάνωση των πληροφοριακών 

συστημάτων όταν κάνουν τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών. Η 

μετάβαση από τα mainframe συστήματα που βασίζονται στον υπολογιστή και 

διανέμονται με βάση τα συστήματα του δικτύου της εταιρίας είναι από τα πιο 

χρήσιμα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων στο BPR. Αυτό είναι ένα 

δύσκολο έργο που περιλαμβάνει αλλαγές τόσο στο λογισμικό όσο και στις 

πλατφόρμες (Weerakkody V., Currie W., 2003). Ακόμα, η ανάπτυξη του διαδικτύου 

έχει ενισχύσει τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο της 

βελτίωσης της επιχειρηματικής διαδικασίας. Επιτρέποντας στους οργανισμούς να 

εφαρμόσουν καινοτόμες επιχειρησιακές διαδικασίες και να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας των εργασιών όσο αφορά την ακρίβεια και τη κλίμακα 

χρόνου, τα πληροφοριακά συστήματα έδωσαν νέες μεθόδους εργασίας που 

επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της εταιρίας. Από την άλλη πλευρά όπως το BPR, 

έτσι και τα IS/IT έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους εργαζομένους, προκαλώντας τη 

μείωση προσωπικού κυρίως των μεσαίων στελεχών. Έρευνες σχετικά με τη χρήση 

των πληροφοριακών συστημάτων στο BPR έχουν δείξει ότι βοηθούν στην 

αναδιοργάνωση. Κάποια από τα πιο ορατά πλεονεκτήματα της εισαγωγής των IT στις 

επιχειρήσεις είναι (Olalla M.F., 2000): 
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 Εξοικονόμηση κόστους και βελτίωση της ακρίβειας της ανταλλαγής 

πληροφοριών 

 Αποφυγή ανθρώπινων λαθών που εμφανίζονται όταν χρησιμοποιούνται 

πολύπλοκες και επαναλαμβανόμενες εργασίες 

 Εξοικονόμηση χρημάτων, διότι μειώνονται τα λάθη και ο χρόνος που 

χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων 

 Πολλές λειτουργίες εκτελούνται ταυτόχρονα 

 Βελτίωση οργανωτικής αποδοτικότητας με μείωση καθυστερήσεων και 

παρεμβάσεις μεσαζόντων 

Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρηματικών στελεχών που θέλει να 

εφαρμόσει το BPR, ως τρόπου εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων στην 

επιχείρηση προκειμένου να υπάρξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να παραχθούν 

ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες (Azhar Z. κ.ά., 2013). Επίσης τα πληροφοριακά 

συστήματα και η διαχείρισή τους είναι ένας από τους δέκα πιο κρίσιμους παράγοντες 

για την επιτυχία του ανασχεδιασμού. Δεδομένου ότι οι βασικές επιχειρηματικές 

διαδικασίες σε πολλούς φορείς υποστηρίζονται από τα πληροφοριακά συστήματα, ο 

ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών θα συνεπάγεται με τον 

επανασχεδιασμό και τις τροποποιήσεις των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτές οι 

διαδικασίες και οι άνθρωποι που τις εκτελούνε σε πολλές επιχειρήσεις, συχνά τείνουν 

να περιστρέφονται γύρω από τα πληροφοριακά συστήματα. Αυτά τα συστήματα 

πολλές φορές είναι διασκορπισμένα σε διάφορες πλατφόρμες υλικού και λογισμικού 

και μπορεί να είναι σε διαφορετικά επίπεδα συμβατότητας μεταξύ τους. Έτσι 

φαίνεται ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων είναι 

δύσκολο να υλοποιηθούν στο BPR αλλά παρόλα αυτά αναγκαίο. Μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση χρειάζεται για την ενσωμάτωση των BPR αλλαγών στα επιχειρηματικά 

συστήματα ανάλυσης και σχεδιασμού του κύκλου ζωής, αλλά και η κατανόηση για το 

πώς χρησιμοποιείται η πληροφορία στη διαδικασία. Δυστυχώς δεν υπάρχει μεγάλη 

κάλυψη μεταξύ του BPR και των συστημάτων ανάλυσης έτσι ώστε να υπάρχει κοινή 

προοπτική. Ωστόσο ο επανασχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων θα είναι 

επιτυχής όταν τα πολιτικά και ανθρώπινα θέματα γύρω από την ανάπτυξη των 

πληροφοριακών συστημάτων γίνουν κατανοητά και διαχειρίσημα. Στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον σήμερα υπάρχουν μια σειρά από μεθοδολογίες, εργαλεία 

και τεχνικές για τα επιχειρηματικά συστήματα ανάλυσης και σχεδιασμού για το BPR. 
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Όμως είναι κοινά αποδεκτό ότι δεν υποστηρίζουν ταυτόχρονα τον BPR και τον IS 

ανασχεδιασμό. Η χρήση διαφορετικών μεθοδολογιών για τον επανασχεδιασμό των 

επιχειρηματικών διαδικασιών και τον επανασχεδιασμό των πληροφοριακών 

συστημάτων, δείχνει ότι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσά τους. Αυτό μπορεί να παίξει 

καταλυτικό ρόλο στην αποτυχία του BPR, ιδίως σε περιπτώσεις που η πλειοψηφία 

των επιχειρηματικών διαδικασιών οδηγείται από τα πληροφοριακά συστήματα 

(Weerakkody V., Currie W., 2003). 

2.3 Η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και το BPR  

 

Η βελτίωση των διαδικασιών των επιχειρήσεων θα πρέπει να συνδυάζεται με την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων (Krcmar 

H., Schwarzer B., 1994). Είναι λοιπόν σημαντικό να ελέγχεται η ροή των 

πληροφοριών και να δίδεται έμφαση στο πως οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται κατά 

τη διαδικασία, και πως οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα συστήματα αυτά. Τα 

πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να θεωρούνται πως είναι κάτι περισσότερο από 

μια αυτοματοποιημένη μηχανή (Xie Y. κ.ά., 2007). Η αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών δεν θα οδηγούσε σε σημαντικές βελτιώσεις. Αντίθετα τα IT/IS θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για την αναμόρφωση των επιχειρήσεων. Η άποψη για τη σχέση 

μεταξύ του BPR και των πληροφοριακών συστημάτων, τονίζει ότι τα συστήματα 

ανάλυσης και αναδιοργάνωσης έχουν πολλά κοινά στοιχεία και μοιράζονται κοινές 

μεθόδους. Ακόμα έχει γίνει πλέον σαφές ότι η πρωτοβουλία για τον ανασχεδιασμό 

των επιχειρηματικών διαδικασιών ξεκινάει από το τμήμα IS/IT (Attaran M., 2004). 

Μια σύγκριση της ανάλυσης των συστημάτων και μεθοδολογιών σχεδιασμού και τα 

βιβλία του BPR, αποκαλύπτουν τις προσεγγίσεις για αυτούς τους δυο τομείς με βάση 

τη παραδοσιακή και δομημένη προσέγγιση του κύκλου ζωής. Η παραδοσιακή 

ανάλυση των συστημάτων και ο σχεδιασμός του κύκλου ζωής βασίζεται στα εξής 

στάδια: προκαταρκτικές έρευνες και προσδιορισμός των απαιτήσεων, ανάλυση και 

σχεδιασμός των συστημάτων, ανάπτυξη λογισμικού, και συστήματα ελέγχου και 

εφαρμογής. Ομοίως η πλειοψηφία των BPR προσεγγίσεων γύρω από ένα κύκλο: 

προσδιορισμός της διαδικασίας, ανάλυση, ανασχεδιασμός και εφαρμογή. Ως εκ 

τούτου μπορεί να υποστηριχτεί ότι τόσο το BPR όσο και τα πληροφοριακά 

συστήματα μοιράζονται ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών με τις ίδιες αρχές. Αν 

και αναγνωρίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων και 
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των επιχειρηματικών διαδικασιών αλλαγής των δραστηριοτήτων, θα πρέπει να 

τρέφεται το ένα από το άλλο προκειμένου να υπάρχει ανάπτυξη (Hammer, 2000). 

Ενώ ορισμένες εταιρίες είχαν τη δυνατότητα να πετύχουν τους πολλαπλούς τους 

στόχους κατά τον επανασχεδιασμό με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων, 

χωρίς την βοήθειά τους χάνουν μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητας και των 

επιδόσεών τους. Ωστόσο τα πληροφοριακά συστήματα απαιτούν περισσότερη 

προσπάθεια για την αναδιοργάνωσή τους σε σχέση με την υπόλοιπη διαδικασία του 

ανασχεδιασμού της εργασίας. Εξάλλου ένα από τα τρία στοιχεία που κάνουν το BPR 

ξεχωριστό και επιτυχημένο σαν τεχνική είναι η ενδυνάμωση των πληροφοριακών 

συστημάτων μέσα στην επιχείρηση (Earl, 1994). Το αυξημένο επίπεδο χρήσης των 

πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς, καθιστά τη 

διαδικασία του ανασχεδιασμού ακόμα πιο περίπλοκη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι 

χρήσιμο να συγκριθεί η διαδικασία του ανασχεδιασμού με κάποια άλλη λογική 

κατασκευή προκειμένου να γίνει κατανοητή η σχέση ΙΤ/IS και BPR. Στο πλαίσιο 

αυτό, η χρήση της κλασικής αρχιτεκτονικής για τη κατανόηση των σταδίων 

ανάπτυξης είναι χρήσιμη. Όπως και τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των 

πληροφοριακών συστημάτων, έτσι και η διαδικασία BPR περιλαμβάνει μια σειρά από 

φάσεις – καθήκοντα. Με τον εξορθολογισμό αυτών των φάσεων, η εκπροσώπηση 

των πληροφοριακών συστημάτων στη διαδικασία ανάπτυξης μπορεί να επεκταθεί και 

να τοποθετηθεί σε προοπτική με την διαδικασία BP και ISR (Weerakkody V., Currie 

W., 2003). Το μέρος της διαδικασίας του BP και ISR βοηθάει στη κατανόηση της 

σχέσης μεταξύ του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών και των 

πληροφοριακών συστημάτων.  

2.4 Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο BPR 

 

Ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι μια τεχνική που προωθεί 

την αλλαγή και εισάγει καινούργιες διαδικασίες και νέα μορφή εργασίας. Τα 

πληροφοριακά συστήματα μπορούν να προωθήσουν αυτές τις αλλαγές και να γίνουν 

ο καταλύτης για τον επιτυχημένο ανασχεδιασμό. Τα πληροφοριακά συστήματα και οι 

διαδικασίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο διαστάσεις, με το βαθμό 

διαμεσολάβησης και το βαθμό συνεργασίας (Teng et al., 1994). Ο βαθμός 

διαμεσολάβησης αναφέρεται στη διαδοχική ροή εισόδου και εξόδου μεταξύ των 

λειτουργιών σε μια διαδικασία. Μία διεργασία σε υψηλό βαθμό διαμεσολάβησης 
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εμπλέκει ένα μεγάλο αριθμό ενδιάμεσων βημάτων, που εκτελούνται σε διάφορες 

λειτουργίες που συμβάλλουν έμμεσα στην έκβαση της διαδικασίας. Μία διεργασία σε 

χαμηλό βαθμό διαμεσολάβησης έχει διάφορες λειτουργίες που συμβάλλουν άμεσα 

στην έκβαση της διαδικασίας χωρίς τη μεσολάβηση των διαδοχικών σταδίων. Εδώ 

πρέπει να ειπωθεί ότι βαθμός της διάστασης της συνεργασίας, σχετίζεται με το βαθμό 

της συνεργασίας μεταξύ των λειτουργιών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών. Η 

συχνότητα και η ένταση της ανταλλαγής πληροφοριών μπορεί να κυμαίνεται από 

χαμηλό βαθμό συνεργασίας μέχρι υψηλό βαθμό συνεργασίας. Το σημερινό 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, αναγκάζει τις επιχειρήσεις προκειμένου να 

παραμείνουνε στην αγορά να έχουν μειωμένη διαμεσολάβηση και αυξημένη 

συνεργασία. Αυτό επιτυγχάνεται με τα εξής (Olalla M.F., 2000): 

1)Κοινές βάσεις δεδομένων 

2)Τεχνολογία απεικόνισης 

3)Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων. 

Ενώ με το παραδοσιακό ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων οι άνθρωποι 

επικεντρώθηκαν περισσότερο σε τεχνικά θέματα και συστήματα στο παρελθόν, το 

BPR έδωσε την ευκαιρία στη κοινότητα των πληροφοριακών συστημάτων να 

συνδυάσει την αυστηρότητά του με τις οργανωτικές αλλαγές. Είναι γνωστό το 

γεγονός ότι η μεγαλύτερη επίπτωση των επιχειρήσεων μπορεί να συμβεί εάν οι 

προσπάθειες επικεντρωθούν σχετικά με τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και όχι με 

την απλή εσωτερική αποδοτικότητα των επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι άνθρωποι 

των πληροφοριακών συστημάτων είναι σε θέση να συμβάλουν στη διαδικασία του 

επανασχεδιασμού λόγω της εμπειρίας τους, ιδίως με την αναγνώριση τυχών 

περιορισμών στο σχεδιασμό της διαδικασίας. Τα εργαλεία και οι τεχνικές BPR 

μπορούν να δημιουργήσουν τρόπους για τη βελτίωση τους. Κάποιοι επιστήμονες 

ισχυρίζονται ότι υπάρχουν ομάδες ΙΤ που έχουν τη δύναμη και τη τεχνογνωσία ώστε 

να επηρεάσουν και να παίξουν σημαντικό ρόλο στον επανασχεδιασμό των 

διαδικασιών (Weerakkody V., Currie W., 2003). Επίσης τα στελέχη των 

πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να προσδιορίσουν τη σχέση του τμήματός 

τους, που επιτρέπει την ύπαρξη ευκαιριών για τον επανασχεδιασμό των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Η μονάδα των πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να 

εμπλακεί σε διαδικασία ανασχεδιασμού με την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για ΙΤ 
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δυνατότητα επανασχεδιασμού. Γενικότερα επικρατεί η άποψη ότι η ανάλυση των 

συστημάτων και ο οργανωτικός σχεδιασμός των διαδικασιών ήταν πάντα 

συνδεδεμένα (La Rock N., 2003). Είναι όμως επικίνδυνο οι άνθρωποι των ΙΤ που 

συμμετέχουν στον επανασχεδιασμό να αγνοήσουν την ανθρώπινη και οργανωτική 

δομή του BPR. Ωστόσο τέτοια προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν με τη 

παρουσία των συμμετεχόντων στη διαδικασία που δεν σχετίζονται με τα 

πληροφοριακά συστήματα. Κατά την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων στο 

παρελθόν, οι εταιρίες έπρεπε πρώτα να αποφασίσουν πως θα ήθελαν να 

δραστηριοποιηθούν και στη συνέχεια επέλεγαν ένα πακέτο λογισμικού που θα 

υποστήριζε τις διαδικασίες τους. Ωστόσο με τις καλύτερες εφαρμογές η σειρά 

αντιστρέφεται και η επιχειρηματική διαδικασία πρέπει συχνά να τροποποιείται ώστε 

να ταιριάζει στο σύστημα. Τα συστήματα ERP είναι ένα καλό παράδειγμα των 

γενικών εφαρμογών (Weerakkody V., Currie W., 2003). Ο σχεδιασμός τους 

αντανακλά μια σειρά από υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι 

εταιρίες. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών προσπαθούν να συλλάβουν το καλύτερο 

σενάριο από την εμπειρία τους και να το ενσωματώσουν στις εφαρμογές τους. Αυτό 

οδηγεί συχνά στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών διαδικασιών ώστε να 

ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του συστήματος. Σε αυτό το σενάριο η μονάδα των 

πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να έρθει 

σε επαφή με τα στελέχη των επιχειρήσεων και τους χρήστες ώστε να γεφυρωθεί το 

χάσμα μεταξύ του προτεινόμενου συστήματος της επιχείρησης και των τρεχουσών 

επιχειρηματικών διαδικασιών. 

2.5 Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών και 

πληροφοριακών συστημάτων (BP & ISR) 

 

Προκειμένου να βρει ‘στέγη’ ο αυξανόμενος ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων 

σε προγράμματα αναδιοργάνωσης, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο όρος BPR και να 

μετονομαστεί ως BP & ISR. Σε αυτό το πλαίσιο ο ορισμός του BPR  που προτείνει τη 

θεμελιώδη και ριζική επανασχεδίαση των επιχειρηματικών διαδικασιών ώστε να 

επιτευχθούν οι επιθυμητές αλλαγές στα κρίσιμα σημεία των επιδόσεων όπως το 

κόστος, η ταχύτητα, η εξυπηρέτηση και η ποιότητα μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω 

και ο νέος ορισμός να είναι ως εξής: BP & ISR είναι η θεμελιώδης και ριζική 

επανασχεδίαση των επιχειρηματικών διαδικασιών και των πληροφοριακών 
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συστημάτων, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και της 

εξυπηρέτησης των πελατών, τη μείωση του κόστους της επιχείρησης, και την αύξηση 

της παραγωγικότητάς της (Weerakody V., 1996). Ο παραπάνω ορισμός ενσωματώνει 

τα πληροφοριακά συστήματα στο BPR και καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα της 

οργανωτικής δομής από ότι λένε οι περισσότεροι ορισμοί.   

2.6 Η ένταξη των πληροφοριακών συστημάτων στο BPR  

 

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι το κόστος του επανασχεδιασμού των πληροφοριακών 

συστημάτων σε σχέση με όλο το BPR κυμαίνεται από 22% έως 36% του συνόλου. 

Επίσης μέχρι και το 90% των ΙΤ έργων αποτυγχάνουν να πετύχουν τους στόχους τους 

και λιγότερο από το 25% έχουν ενσωματωθεί κατάλληλα. Άλλες έρευνες έχουν δείξει 

ότι οι βρετανικές εταιρίες σπαταλούν περίπου το 40% του κεφαλαίου του 

ανασχεδιασμού, επειδή δεν υπάρχει ευθυγράμμιση των ΙΤ με τις στρατηγικές των 

εταιριών (Weerakkody V., Currie W., 2003). Οργανισμοί τείνουν να χρησιμοποιούν 

τα πληροφοριακά συστήματα για να αυτοματοποιήσουν τη λογιστική, των έλεγχο των 

αποθεμάτων και άλλων λειτουργιών. Ωστόσο η αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

στο παρελθόν συχνά οδηγούσε σε αποτυχία. Έτσι η κύρια πρόκληση στη κορυφή της 

διοίκησης είναι να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα 

μπορούν να εκμεταλλεύονται τη πληροφορία στο έπακρο. Μεγάλες επενδύσεις στη 

τεχνολογία των πληροφοριών έχουν οδηγήσει σε απογοητευτικά αποτελέσματα και 

αυτό επειδή οι εταιρίες τείνουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την 

αυτοματοποίηση με παλαιούς τρόπους. Αυτές αφήνουν τις υπάρχουσες διαδικασίες 

ανέπαφες και απλά υπάρχει μόνο η χρήση των υπολογιστών. Κάποιοι εκφράζουν την 

άποψη ότι τα πληροφοριακά συστήματα μπορεί να είναι ένα εμπόδιο για το BP και το 

ISR, κατά κύριο λόγο λόγω της φύσης των αρχιτεκτονικών συστημάτων όπου έχουν 

δημιουργηθεί στο παρελθόν.  Ωστόσο εφιστά τη προσοχή το γεγονός ότι τα έργα BP 

και ISR έχουν ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναλύσουν πρώτα την επιχείρηση πριν 

από το σχεδιασμό των συστημάτων πληροφορικής. Έτσι αυτό δεν καθιστά τα 

προϋπάρχουσα πληροφοριακά συστήματα ως εμπόδιο των BP και ISR (Weerakkody 

V., Currie W., 2003). Ακόμα έχει γίνει σαφές ότι η βελτίωση των διαδικασιών και 

των πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να γίνει παράλληλα και οι οργανισμοί θα 

πρέπει να ενσωματώσουν και τα δυο (Weerakkody V. κ.ά., 1998). Πολλές εταιρίες 
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που ασχολούνται με τη βελτίωση των επιχειρήσεων τείνουν να χρησιμοποιούν 

διαφορετικές ομάδες, μεθόδους, και εργαλεία για τη διαδικασία βελτίωσης των IS.  

 

Σχήμα 2.7.1 Το χάσμα ανάμεσα στην επιχειρηματιική διαδικασία και στον 

επανασχεδιασμό των IT/IS (Πηγή: Integrating Business Process Reengineering with 

Information Systems Development: Issues & Implications, Vishanth Weerakkody and 

Wendy Currie) 

 

 

2.7 Τα κύρια εμπόδια ολοκλήρωσης των BP και ISR 

 

Αν και κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι αναγκαίο 

στοιχείο του BPR, η πραγματικότητα της σύγχρονης επιχειρηματικής υποδομής το 

διαψεύδει κατηγορηματικά λέγοντας πως τα ΠΣ/ΠΤ διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο 

(Weerakkody V. κ.ά., 1998). Προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και εμποδίζουν τις 

προσπάθειες ολοκλήρωσης των BP και ISR είναι: 
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1. Μη ευθυγράμμιση της στρατηγικής των επιχειρήσεων και των 

πληροφοριακών συστημάτων 

2. Χαμηλά επίπεδα της δέσμευσης της διοίκησης  

3. Περιορισμοί που επιβάλλονται από τα προηγούμενα πληροφοριακά 

συστήματα 

4. Κίνδυνοι που συνδέονται από τις αλλαγές των επιχειρήσεων και των 

πληροφοριακών συστημάτων 

5. Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής για την ομαδική εργασία μεταξύ των 

επιχειρήσεων και των στελεχών των πληροφοριακών συστημάτων 

6. Έλλειψη πλαισίων για την ενσωμάτωση των BP & ISR 

Η πλειοψηφία των σημερινών εταιριών δεν μπορεί να αποφύγει τον ανασχεδιασμό 

των πληροφοριακών συστημάτων αν θέλει να εφαρμόσει το BPR. Ο ανασχεδιασμός 

των πληροφοριακών συστημάτων δημιουργεί προβλήματα και το πιο σύνηθες είναι η 

έλλειψη ενοποίησης μεταξύ των IS και του BPR και η έλλειψη συντονισμού εργασίας 

(http://www.bus.iastate.edu/nilakant/MIS538/Readings/Integrating%20BPR%20with

%20ISD.pdf). 

 

 

Σχήμα 2.7.2 Παράγοντες που εμποδίζουν το BP & ISR (Πηγή: 

http://www.bus.iastate.edu/nilakant/MIS538/Readings/Integrating%20BPR%20with%

20ISD.pdf) 
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2.8 Συμπεράσματα  

 

Ενώ η σχέση μεταξύ του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών και των 

πληροφοριακών συστημάτων παραμένει δυσνόητη, είναι σαφές ότι αυτά τα δυο είναι 

αλληλένδετα. Από την ανάλυση που έγινε στα παραπάνω κεφάλαια, φαίνεται ότι οι 

τεχνικές ανάλυσης και οι μεθοδολογίες μεταξύ BPR και ΠΣ/ΠΤ είναι συνυφασμένες. 

Οι περισσότεροι οργανισμοί που ασχολούνται με την ανάλυση των διαδικασιών θα 

πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζουν τα πληροφοριακά συστήματα. Με την ίδια λογική 

μια οργάνωση που αναπτύσσει ένα νέο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να έχει 

κατά νου τις συνέπειες που θα έχει στις διαδικασίες της επιχείρησης εάν 

εγκατασταθεί. Οι επιστήμονες έχουν επαναπροσδιορίσει το όρο BPR αλλάζοντάς τον 

σε BP & ISR ώστε να ‘στεγαστεί’ και ο ανασχεδιασμός των πληροφοριακών 

συστημάτων που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες ενός οργανισμού. Τα 

BP και ISR είναι η θεμελιώδης και ριζική επανασχεδίαση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών ενός οργανισμού και των πληροφοριακών του συστημάτων, με στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση, τη μείωση του κόστους 

αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Κεφάλαιο 3: Μοντέλα BPR 

3.1 Μοντέλα BPR 
 

Ο όρος BPR χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια και αυτό διότι πάρα πολλές 

εταιρίες παγκοσμίως έχουν ενδιαφερθεί γι’ αυτήν την διαδικασία. Αυτό δημιούργησε 

μία έκρηξη στην αγορά των εργαλείων του ανασχεδιασμού επιχειρηματικών 

διαδικασιών (Kundu P. κ.ά., 2012). Σύμφωνα με εκτιμήσεις που έχουν γίνει, 100 

εκατομμύρια δολάρια το χρόνο ξοδεύονται για την ανάπτυξη των εργαλείων αυτών. 

Υπάρχουν περίπου σαράντα εργαλεία (Kalnins A. κ.ά., 1998). Ένα μοντέλο είναι μια 

αφηρημένη έννοια που αναπαριστά ένα αντικείμενο ή μια διαδικασία. Για σχεδόν 

κάθε ένα μοντέλο ανασχεδιασμού υπάρχει και το αντίστοιχο εργαλείο (Mc Ginnis 

L.F.,  1999). Ένα αρχικό μοντέλο BPR περιέχει δύο σειρές παραγόντων. O ένας 

αποτελείται από τους παράγοντες που μπορεί να υποστηρίζεται από εργαλεία BPR, 

και ο άλλος που είναι εκτός πεδίου εργαλείων (Il Im κ.ά., 1999). Έτσι γίνεται η 

σύγκριση των υποστηριζόμενων αρχών των μοντέλων. Αυτές οι αρχές καθορίζουν τη 

γλώσσα και έτσι συγκρίνονται οι γλώσσες μοντελοποίησης. Το επιχειρηματικό 

σύστημα κατανοείται με την πιο γενική έννοια. Μπορεί να υπάρχουν πολλές 

μεθοδολογίες BPR. Η γενική ιδέα είναι ίδια για όλες τις μεθοδολογίες. Το μοντέλο 

που υπάρχοντος συστήματος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι χτισμένο και πρέπει 

να περιλαμβάνει (Kalnins A. κ.ά., 1998): 

 Τη βασική εργασία της επιχείρησης 

 Την οργανωτική δομή του συστήματος 

 Τη συγκεκριμένη εσωτερική συμπεριφορά της επιχείρησης και από τι 

αποτελείται η κάθε λειτουργία 

 Τους στόχος του συστήματος 

 Τα οικονομικά κριτήρια του κατώτατου επιπέδου 

Το προϋπάρχον μοντέλο αναλύεται και προτείνονται κάποιες βελτιώσεις. Αυτές 

καταγράφονται ως ένα μελλοντικό μοντέλο. Τα μελλοντικά μοντέλα συγκρίνονται 

μέσω λογικής αξιολόγησης, στατικής ανάλυσης και δυναμικής εξομοίωσης. Το 

καλύτερο από τα μελλοντικά μοντέλα εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις. Συχνά η 

αναδιάρθρωση απαιτεί την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων. Έτσι 

υπάρχει μία άλλη οπτική, ότι το BPR δεν είναι μια απομονωμένη δραστηριότητα 
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αλλά μία προαπαιτούμενη οριστική φάση για την ανάπτυξη των πληροφοριακών 

συστημάτων που αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η ανώτατη διοίκηση είναι 

υπεύθυνη για να κατανοήσει αυτά τα μοντέλα που θα συντελέσουν στην υποστήριξη 

της διαδικασίας του ανασχεδιασμού (Gunasekaran A., Kobu B., 2002). Τα κριτήρια 

για την επιλογή των εργαλείων είναι (Kalnins A. κ.ά., 1998):  

1. Περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών από ποσοτική άποψη 

2. Καταμερισμός εργασιών από αυτούς που θα τις εκτελέσουν 

3. Βασικό κόστος 

4. Χαρακτηριστικά προχωρημένης χρονομέτρησης 

5. Υψηλοί επιχειρηματικοί στόχοι 

3.2 Γλώσσες μοντελοποίησης επιχειρήσεων (BM) 

 

Η μέθοδος μοντελοποίησης των επιχειρήσεων ορίζεται από μια γλώσσα όπου το 

σύνολο των συντακτικών και σημασιολογικών κανόνων για την οικοδόμηση μιας 

σειράς διαγραμμάτων και αντικειμένων αποτελούν ένα έγκυρο μοντέλο του 

συστήματος των επιχειρήσεων. Ο κόσμος των BM γλωσσών χαρακτηρίζεται από το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει μια κορυφαία γλώσσα που κυριαρχεί. Αυτό έρχεται σε 

έντονη αντίθεση με τη UML μοντελοποίηση όπου κυριαρχεί έντονα. Ταυτόχρονα οι 

βασικές αρχές των κορυφαίων BM γλωσσών έχουν αρκετές ομοιότητες. Ακόμα 

περισσότερο η ιδέα του όλου εγχειρήματος είναι κοινή σε όλες τις μεγάλες BM 

γλώσσες, αν και ονομάζεται διαφορετικά σε κάθε γλώσσα (Kalnins A. κ.ά., 1998). 

 Δραστηριότητες ή καθήκοντα: είναι τα στοιχειώδη βήματα μιας διαδικασίας 

που εκπροσωπούνται από ένα είδος κουτιού στα διαγράμματα της διαδικασίας 

 Μεταβάσεις (ροές): από δραστηριότητα σε δραστηριότητα και αναπαρίσταται 

από γραμμές 

 Εγκαταστάσεις: για να περιγραφούν οι εναλλακτικές λύσεις σε μια διαδικασία 

(διακλάδωση) 

 Πόροι: που απαιτούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, εμφανίζονται 

είτε στο ίδιο διάγραμμα είτε ως αναφορές σε ξεχωριστό οργανωτικό 

διάγραμμα  

 Δραστηριότητα: μπορεί να βελτιωθεί από μια δευτερεύουσα ιεραρχική 

διαδικασία 
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Η σημασιολογία των BM γλωσσών συνήθως βασίζεται σε κάποια γνωστή έννοια των 

διακριτών μαθηματικών όπως μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, τα δίκτυα 

PETRI, ή μερικές άλλες αφηρημένες μηχανές ή ακόμα και ένα πολύ μικρό κομμάτι 

θεωρίας των συνόλων (Kalnins A., 2004). Εδώ όμως εμφανίζονται το πολύ δυο 

απαιτήσεις που αντιμετωπίζονται. Ο συμβολισμός πρέπει να εκφράσει τη πολύ 

συνοπτική βασική σημασιολογία με τη δυνατότητα να εφαρμοστεί κάποια τυπική 

ανάλυση. Ακόμα θα πρέπει να είναι εύκολα αναγνώσιμο από μη επαγγελματίες του 

χώρου, χωρίς να χρειάζεται να δαπανήσουν πολύ χρόνο για την εκμάθηση της 

σύνταξης και της σημασιολογίας. Επειδή αυτές οι απαιτήσεις είναι το κύριο γραφικό 

στοιχείο των BM γλωσσών, τα διαγράμματα επιχειρηματικών διαδικασιών είναι τόσο 

όμοια και θυμίζουν απλά διαγράμματα ροής. Η κύρια πρόκληση στο σχεδιασμό της 

BM γλώσσας είναι να εξισορροπηθεί η διατύπωση με λογικό τρόπο (Kalnins A. κ.ά., 

1998). Για μια γλώσσα BM που θα χρησιμοποιηθεί στη πράξη θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από ένα σύνολο εργαλείων. Το πρώτο στοιχείο από αυτά τα εργαλεία 

είναι να υπάρχει γραφική επεξεργασία, επιτρέποντας την εύκολη μοντελοποίηση των 

επιχειρήσεων. Πρέπει να υπάρχουν όμως και τα στοιχεία της ανάλυσης που μπορεί να 

είναι απλά εργαλεία υποβολής εκθέσεων. Στον κόσμο της μοντελοποίησης των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, κυρίως χρησιμοποιείται η διακριτική εκδήλωση 

προσομοίωσης βασισμένη σε ένα μοντέλο της διαδικασίας, αλλά επίσης 

χρησιμοποιείται και η επέκταση περισσοτέρων αριθμητικών δεδομένων. Τα τυπικά 

αποτελέσματα περιλαμβάνουν το μέσο κόστος των διαδικασιών, το φόρτο εργασίας 

εκτέλεσης κ.α. Η φύση των BM γλωσσών εναρμονίζεται με το πλαίσιο 

προσομοίωσης διακριτών γεγονότων όταν ένα γεγονός συμβεί. Οι προσομοιωτές 

είναι τα κύρια εργαλεία στο χώρο του BPR για τη σύγκριση των διαφόρων to-be 

μοντέλων, όπως και για την εύρεση του βέλτιστου. Μια ενδιάμεση θέση έχει ληφθεί 

από τα στατικά εργαλεία αξιολόγησης και η πιο δημοφιλής είναι η εύρεση των 

κρίσιμων διαδρομών σε μια διαδικασία γραφήματος όπως επίσης και η εκτέλεση 

βάσει κοστολόγησης δραστηριοτήτων ανάλυσης για την εύρεση των εξόδων της 

διαδικασίας. Η προσομοίωση μπορεί να προσφέρει πολύ πιο ακριβή αποτελέσματα 

από τις στατιστικές μεθόδους, αλλά είναι πιο περίπλοκη και απαιτεί μεγαλύτερη 

ακρίβεια των αριθμητικών δεδομένων της εισόδου. Από την άλλη μεριά η στατική 

αξιολόγηση ισχύει μόνο για τις διαδικασίες με απλή λογική.  
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3.3 Κλασικές γλώσσες μοντελοποίησης επιχειρήσεων (ΒΜ)       

 

Υπάρχουν περισσότερες από τριάντα γλώσσες ΒΜ, με ένα ή περισσότερα εργαλεία 

για την υποστήριξη της κάθε μιας. Στη παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζονται 

μόνο μερικές από τις πιο δημοφιλείς, με καλά εργαλεία στήριξης και με εμπορική 

επιτυχία. Η παλαιότερη επίσημη γλώσσα μοντελοποίησης είναι αυτή του ARIS. Στην 

πραγματικότητα η γλώσσα αυτή είναι μια ένωση μεθοδολογιών με eEPC 

διαγράμματα και άλλα παρεμφερή. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα μικρό κομμάτι 

της επεξεργασίας των παραγγελιών με ένα eEPC διάγραμμα όπου τα στρογγυλεμένα 

ορθογώνια αντιπροσωπεύουν δραστηριότητες και γεγονότα που προκαλούν 

δραστηριότητες (Kalnins A., 2004).  

 

Σχήμα 3.3.1 Διάγραμμα ARIS eEPC (Πηγή: Kalnins A., 2004) 

Οι κύκλοι με τα λογικά σύμβολα AND και XOR αντιπροσωπεύουν την ροή των 

κόμβων με συνθήκες διακλαδώσεις. Αυτός ο τύπος διαγράμματος μπορεί επίσης να 

παρουσιάσει τις δραστηριότητες, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, και άλλα 

πράγματα. Σε γενικές γραμμές η γλώσσα ARIS παρέχει μια τεράστια ποσότητα 

διαφόρων γραφικών συμβόλων αλλά η σημασιολογία της δεν έχει μεγάλη ακρίβεια. 

Μια άλλη πολλή δημοφιλής γλώσσα BM είναι η οικογένεια γλωσσών IDEF και η πιο 

ικανή στο να ανταποκριθεί σε ένα ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών είναι 

η IDEF3 η οποία αναλύεται εκτενέστερα στο κεφάλαιο έξι. Η γλώσσα αυτή 

προέρχεται από την πολεμική αεροπορία των Η.Π.Α και στη συνέχεια εξαγοράστηκε 

από την KBSI (Menzel C., Mayer R.J., 2006). Το IDEF3 έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο 

το αμερικανικό πρότυπο για τη μοντελοποίηση των επιχειρήσεων και υποστηρίζει 

πολλά εργαλεία BM. Το πρότυπο IDEF3 ορίζει διαφόρους τύπους συνδέσμων από 

περιορισμούς που επιβάλλονται, αλλά στην πράξη είναι ένας έλεγχος ροών (Mayer 

R.J. κ.ά., 1995). Μερικά εργαλεία επίσης προσθέτουν ροές αντικειμένων στους 
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συμβολισμούς. Το πρότυπο δεν παρέχει καμία προδιαγραφή εκτέλεσης, αλλά 

δανείζεται τα εργαλεία από άλλες μεθοδολογίες. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα 

διάγραμμα IDEF3. 

 

Σχήμα 3.3.2 Διάγραμμα IDEF3 (Πηγή: Kalnins A., 2004) 

 

Η τρίτη γλώσσα BM που αναλύεται είναι η GRAPES BM. Περισσότερο από μια 

δεκαετία στο τμήμα υπολογιστών του πανεπιστήμιου της Λετονίας αφιερώθηκε 

προκειμένου να αναπτυχθεί αυτό το μοντέλο. Το 1992 και μετά από την είσοδο της 

SIMENS-NIXDORF σχεδιάστηκε η πρώτη έκδοση του μοντέλου. Η τελική έκδοση 

της γλώσσας ορίστηκε το 1996 και έχει αντέξει στο χρόνο με επιτυχία σε αντίθεση με 

άλλες γλώσσες. Αρχικά στο πλαίσιο της σύμβασης με τη SIMENS-NIXDORF το 

εργαλείο υποστήριξης για τη γλώσσα είχε δημιουργηθεί σε συνεργασία με την 

Infologistik και αργότερα με την Exigen. Η ανάπτυξη του εργαλείου συνεχίζεται 

μέχρι και σήμερα και η τρέχουσα έκδοση είναι η GRADE 4.0.17. Η GRAPES BM 

χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στη Λετονία, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Τα βασικά 

στοιχεία της διαδικασίας όπου και αναλύονται εκτενέστερα στο κεφάλαιο τέσσερα 

είναι τα καθήκοντα, οι σύνδεσμοι και τα βέλη  

(www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm). Τα σημεία εκκίνησης της 

διαδικασίας δηλώνονται με τους χρονοδιακόπτες και τα στοιχεία ερμηνευτών του 

έργου αναφέρονται στα διαγράμματα ORG, τα οποία περιγράφουν την οργανωτική 

δομή του συστήματος. Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα στοιχεία μπορούν να 

έχουν αριθμητικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στη προσομοίωση.  
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Σχήμα 3.3.3 Διάγραμμα διαδικασίας παραγγελιών Grapes BM (Πηγή: Kalnins A., 

2004) 

 

Πρώτος στόχος για την ανάπτυξη του μοντέλου είναι η παροχή της μέγιστης 

υποστήριξης για τον χρήστη κατά τη κατασκευή ή τη τροποποίηση των 

διαγραμμάτων. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω της αυτόματης επεξεργασίας αλγορίθμων 

στο μέτρο του δυνατού που παρέχει τη πιο αναμενόμενη θέση στο διάγραμμα 

στοιχείων. Ο βαθμός του αυτοματισμού μπορεί να ποικίλλει από μοντελοποίηση σε 

μοντελοποίηση.    
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Κεφάλαιο 4: GRAPES BM 

4.1 Περιγραφή του μοντέλου 

 

Η Grapes BM είναι μια γλώσσα για τη μοντελοποίηση και τη προσομοίωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Θεωρείται εύκολη και κατανοητή για χρήστες οι 

οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το BPR, όπως και τα διαγράμματά της. Η 

διαχείριση της διαδικασίας της αναδιοργάνωσης επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό 

βαθμό σημειώνοντας καλές επιδόσεις σε αρκετά σημεία. Σε κάποια άλλα υστερεί 

σημαντικά όπως στον καθορισμό ανώτερων επιχειρηματικών στόχων, στους έλεγχους 

και στα σημεία αποφάσεων χωρίς όμως να υπάρχει κάποια γλώσσα που να τα 

υπερκαλύπτει (Businska L., Kirikova M., 2012). Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής 

της γλώσσας είναι η υποστήριξη των σύνθετων χρονοδιαγραμμάτων σε πολύ υψηλό 

επίπεδο (Kalnins A. κ.ά., 1998). Αυτή  η γλώσσα είναι προσανατολισμένη στο να 

μελετά λεπτομερώς τη περιγραφή των διαφόρων συστημάτων των επιχειρήσεων. Τα 

πεδία εφαρμογής που καλύπτει η Grapes-BM είναι τα εξής 

(http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language%20reference.pdf): 

•   Σε ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών 

•   Στην ανάλυση έργου που υπάρχει στα επιχειρηματικά συστήματα 

• Στην ανάλυση συστημάτων και στις απαιτήσεις των προδιαγραφών για το 

σχεδιασμό συστημάτων πληροφοριών 

Το GRAPES BM προσπαθεί να παρουσιάσει με γραφικά μέσα τη συμπεριφορά των 

επιχειρηματικών συστημάτων. Για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά του 

συστήματος είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε τις δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού 

του συστήματος, τις σχέσεις μεταξύ αυτών, και τα αποτελέσματά τους. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσματα που εμφανίζονται με τα διαγράμματα 

που αποτελούνται από σχήματα (ορθογώνια, φυσαλίδες κ.λ.π) αντιπροσωπεύουν 

δραστηριότητες (www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm). Η GRAPES BM 

με τις υπόλοιπες γλώσσες έχει διαφορά ως προς το επίπεδο της επισημότητας. Ένα 

άλλο σημαντικό κριτήριο είναι η δυνατότητα υποστήριξης των εργαλείων για την 

ανάλυση του συστήματος. Στη τυπική αυτή προσέγγιση και πάλι είναι διαθέσιμη όλη 

η γκάμα των εργαλείων. Οι ποσοτικές πτυχές της συμπεριφοράς, όπως η διάρκεια της 
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κάθε εργασίας κ.ά. παρέχονται επαρκώς ως βασικά στοιχεία στη γλώσσα αυτή 

(Kalnins A. κ.ά., 1998). Στις περισσότερες περιπτώσεις τα εργαλεία αυτά μειώνουν 

τους ελέγχους, την υποβολή των εκθέσεων και τη στατική αξιολόγηση βρίσκοντας τη 

κρίσιμη διαδρομή μέσω διαγραμμάτων ροής. Τα εργαλεία προσφέρουν δυναμική 

εξομοίωση ως τη κύρια μέθοδο ανάλυσης. Η γλώσσα μοντελοποίησης GRAPES BM, 

φαίνεται να είναι σταθερή σε σχέση με άλλες γλώσσες 

(http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm). Οι πρώτες πιλοτικές 

εφαρμογές έχουν δείξει την επιτυχία του μοντέλου. Ένα άλλο βασικό στοιχείο για τον 

ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών που είναι η κοστολόγηση των 

λειτουργιών, και η Grapes BM την υποστηρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στο GRAPES 

BM υπάρχει ένα προκαθορισμένο έργο που εξαρτάται από τη διάρκεια του κόστους. 

Επιπλέον ένας κατάλληλος τύπος εργασίας για ένα μοντέλο που μπορεί να οριστεί 

περιέχει έναν αυθαίρετο αριθμό αριθμητικών χαρακτηριστικών. Ειδικότερα αυτά τα 

χαρακτηριστικά μπορεί να αναπαραστήσουν το κατασκευαστικό κόστος σύμφωνα με 

το επιλεγμένο σύστημα κοστολόγησης. Στη συνέχεια οι τιμές των ιδιοτήτων που 

αντιστοιχούν στις σχετικές συνιστώσες του κόστους μπορεί να ανατεθούν σε κάθε 

στοιχειώδες καθήκον του μοντέλου. Το συνολικό ύψος τιμών κόστους στη 

προσομοίωση γίνεται για το κομμάτιασμα του επιχειρηματικού μοντέλου 

συναλλαγών και έτσι λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος των διαδικασιών 

(Kalnins A. κ.ά., 1998). Οι ειδικοί έχουν επισημάνει ότι είναι αναγκαίο η γλώσσα να 

διατηρηθεί αρκετά απλή ώστε να γίνεται κατανοητή από τους χρήστες που δεν είναι 

επαγγελματίες. Το GRAPES BM με την υποστήριξη των εργαλείων GRADE παρέχει 

μια δυναμική και προσανατολισμένη εκτέλεση. Το μοντέλο προσφέρει μια βαθύτερη 

κατανόηση του συστήματος και των δυσχερειών του. Κάνοντας μια ιστορική 

αναδρομή, το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από τους A.Aue και M.Breu. Στη συνέχεια 

οι M.Breu, A.Mraz, N.Richter το εξέλιξαν περαιτέρω. Οι G.Barzdins και J.Barzdins 

δημιούργησαν την έκδοση GRAPES BM 2.0 η οποία είχε ακόμη περισσότερες 

δυνατότητες (Kalnins A. κ.ά., 1996). Η τελευταία έκδοση είναι η GRAPES BM 3.0. 

Το BM μοντέλο έχει ως στόχο να περιγράψει μια πιο ευρύτερη κατηγορία 

συστημάτων. Τυπικά παραδείγματα είναι οι μεγάλοι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις και 

τα συστήματα παραγωγής. Οι απαιτήσεις για τη γλώσσα είναι αρκετά αντιφατικές. 

Από τη μια πλευρά η γλώσσα πρέπει να είναι αρκετά εύκολη στην ανάγνωση από το 

καθένα, συμπεριλαμβανομένου και των κορυφαίων διαχειριστών. Από την άλλη 

μεριά πρέπει να είναι αρκετά τυπική με αρκετή σαφήνεια για τους επαγγελματίες της 
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πληροφορικής. Η GRAPES BM φαίνεται ότι τα έχει συνδυάσει αυτά τα δυο με 

απόλυτη επιτυχία. Στόχος της γλώσσας μοντελοποίησης GRAPES BM είναι να 

υλοποιεί την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων παρέχοντας ακριβή και αναγνώσιμη 

περιγραφή του συστήματος (Kalnins A., 2004).  

4.2 Η δομή του GRAPES BM  

4.2.1 Καθήκοντα και γεγονότα 

 

Η μοντελοποίηση των επιχειρήσεων με τη GRAPES BM βασίζεται σε δυο έννοιες, 

στα καθήκοντα και στα γεγονότα. Κάθε δραστηριότητα η οποία εκτελείται σε ένα 

σύστημα επιχειρήσεων θεωρείται ότι είναι μια εργασία-καθήκον. Τα καθήκοντα 

αντιπροσωπεύουν τις δραστηριότητες μέσα στο σύστημα και γραφικά 

αναπαρίστανται με στρογγυλεμένα ορθογώνια. Υπάρχουν δυο είδη καθηκόντων τα 

συνήθη καθήκοντα και τα καθήκοντα απόφασης. Τα καθήκοντα απόφασης έχουν δυο 

ή περισσότερα σύμβολα κατά την εκτέλεση των οποίων μια από τις εναλλακτικές 

εξόδους επιλέγονται. Στο Grapes BM η ανάθεση των καθηκόντων στους εκτελεστές 

επιτυγχάνεται εύκολα χωρίς να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία 

(Kalnins A. κ.ά., 1998).  

 

Σχήμα 4.2.1.1 Τα καθήκοντα στο Grapes BM (Πηγή: Kalnins A. κ.ά., 1996) 

Θα πρέπει να ειπωθεί ότι η έννοια του καθήκοντος είναι παρούσα σε οποιαδήποτε 

προσέγγιση μοντελοποίησης των επιχειρήσεων. Τα καθήκοντα ονομάζονται 

συναρτήσεις στην ιεραρχία της λειτουργίας και τα βήματα της διαδικασίας γίνονται 

σε διαγράμματα της ORACLE (Kalnins A. κ.ά., 1996). Μια άλλη βασική έννοια του 

GRAPES BM είναι τα γεγονότα. Τα γεγονότα αναπαριστάνουν οτιδήποτε μπορεί να 

συμβεί σε ένα επιχειρηματικό σύστημα ή οτιδήποτε μεταβαίνει από το ένα καθήκον 

στο άλλο. Κύρια στοιχεία των γεγονότων είναι τα διαγράμματα επικοινωνίας. Αυτά 

εκπροσωπούνται από βέλη που οδηγούν από τη μια εργασία στην άλλη. Υπάρχουν 

διάφορες κατηγορίες γεγονότων 



 

46 
 

 

 Message events 

Τα γεγονότα σε αυτή τη κατηγορία αντιστοιχούν σε αντικείμενα που παράγουν ένα 

έργο και διαβιβάζονται. Τα message events έχουν πάντα το όνομα που υπάρχει δίπλα 

από το βέλος. Αυτά μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους πληροφορίες. 

 Control flows 

Εκφράζουν το γεγονός ότι ένα έργο έχει ολοκληρωθεί, και το επόμενο έργο μπορεί να 

ξεκινήσει. Τα control flows αναπαρίσταται με ανώνυμα βέλη. 

 Timer events 

Είναι τα μόνα γεγονότα τα οποία δεν δημιουργούνται από καθήκοντα. Εμφανίζονται 

κάποια χρονική στιγμή από ένα αφηρημένο χρονόμετρο το οποίο αναπαρίσταται ως 

ένα μικρό ρολόι. Αυτά εκφράζουν τη χρονική συμπεριφορά του συστήματος. Ο 

ακριβής ορισμός των χρονικών στιγμών δίνεται στο πίνακα γεγονότων 

(http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm). 

 

Σχήμα 4.2.1.2 Τα γεγονότα στο Grapes BM (Πηγή: Kalnins A. κ.ά., 1996) 

Το GRAPES BM καθορίζει ποιοι συνδυασμοί γεγονότων εισόδου είναι απαραίτητοι 

για να ξεκινήσει το έργο. Αυτή η κατάσταση θεωρείται μια φόρμουλα άλγεβρας bool 

που περιέχει AND και OR. Η γενική αρχή της σημασιολογίας του GRAPES BM είναι 

ότι τα εισερχόμενα γεγονότα αποτελούν τις ουρές FIFO μπροστά από ένα καθήκον. 

Κατά την ενεργοποίηση της κατάστασης, η εργασία καταναλώνει τη σχετική σειρά 

γεγονότων από τις ουρές της εισόδου. Στην απλούστερη περίπτωση η ενεργοποίηση 

της κατάστασης μπορεί να σε απλή AND. Ομοίως το OR σημαίνει ότι κάθε ένα από 

τα γεγονότα εισόδου επαρκούν για την ενεργοποίηση. Εάν οποιεσδήποτε από τις 

απαιτούμενες ενέργειες δεν είναι επί του παρόντος, τα γεγονότα περιμένουν για την 

άφιξή τους. Το επόμενο σημαντικό μέρος του καθήκοντος είναι η εκτέλεση. 
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Αποτελείται από ένα ή περισσότερα ονόματα που συνδέονται με AND ή OR. Οι 

ερμηνευτές μπορεί να είναι άτομα, οργανωτικές μονάδες, ή πόροι. Ο αριθμός τους 

καθορίζεται από το διάγραμμα ORG του επιχειρηματικού μοντέλου 

(http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm).  

 

Σχήμα 4.2.1.2 Παράδειγμα καθήκοντος σε TCD (Πηγή: Kalnins A. κ.ά., 1996) 

Μόλις το έργο ξεκινήσει, εκτελείται η κύρια δραστηριότητά του που δεν ορίζεται 

επίσημα από το GRAPES BM. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, χρειάζεται μια απόφαση 

για να σταλεί στην έξοδο. Πολλές επίσημες και ανεπίσημες λεπτομέρειες του 

καθήκοντος περιγράφονται από το διάγραμμα TSD. Ειδικότερα, η άτυπη επέκταση 

της εργασίας μπορεί να δοθεί εκεί. Υπάρχει μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με τα 

καθήκοντα. Σε κάθε περιγραφή συμπεριφοράς υπάρχουν καθήκοντα που δεν 

αποτελούν μέρος του υπό εξέταση συστήματος. Αυτά τα καθήκοντα ονομάζονται 

εξωτερικά καθήκοντα του GRAPES BM. Τα βασικά στοιχεία συμπεριφοράς των 

καθηκόντων, και των γεγονότων και η συμπεριφορά στις διακλαδώσεις μετά από μια 

εργασία, ανταποκρίνονται αρκετά καλά στο Grapes BM (Businska L., Kirikova M., 

2012). 

4.2.2 Χειρισμός δεδομένων 

 

Ο χειρισμός δεδομένων στο GRAPES BM περιγράφεται μόνο σε ανεπίσημο επίπεδο. 

Υπάρχουν δυο ειδικά σύμβολα γι αυτό το σκοπό. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στις 

υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Στη περίπτωση αυτή τα περιεχόμενα μπορούν να 

περιγραφούν με κάθε λεπτομέρεια από το διάγραμμα ER το οποίο είναι μέρος του 

επιχειρηματικού μοντέλου του GRAPES BM. Από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα 

που αποθηκεύονται, αναπαριστούν τα αποθέματα των αγαθών. Τα αποθηκευμένα 

δεδομένα στο μοντέλο αυτό, συνδέονται με τα καθήκοντα μέσω κάποιων γραμμών 

που ονομάζονται ACCESS PATHS.  Το αντικείμενο των δεδομένων εκπροσωπεί ένα 

αντικείμενο και έχει μικρό χρόνο ζωής. Το αντικείμενο δεδομένου και πάλι μπορεί να 

αντιπροσωπεύει ένα φυσικό αντικείμενο ή αντικείμενο δεδομένων σε επίπεδο IS. Στη 
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τελευταία περίπτωση, ο τύπος δεδομένων μπορεί να οριστεί το διάγραμμα DATA 

DEFINITION το οποίο μπορεί να αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού μοντέλου 

(http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm).  

  

Σχήμα 4.2.1.3 Αποθήκευση δεδομένων και δεδομένα αντικειμένου (Πηγή: 

http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm) 

Κύριος στόχος της μοντελοποίησης των επιχειρήσεων, είναι να περιγράψει τη 

συμπεριφορά του συστήματος. Όπως ήδη έχει επισημανθεί, το κύριο είδος 

διαγραμμάτων για το σκοπό αυτό είναι το διάγραμμα επικοινωνίας TCD που δίνει 

πληροφορίες για τις υπό εργασίες, για τα γεγονότα και για την αποθήκευση των 

δεδομένων και αντικειμένων. Κατά κανόνα μια τέτοια περιγραφή αποτελεί μια λογική 

επιχειρηματική διαδικασία για το σύστημα.  

4.2.3 Χρονοδιακόπτες 

 

Οι χρονοδιακόπτες σε ένα διάγραμμα TCD είναι ενεργά στοιχεία και στέλνουν τα 

γεγονότα στα κατάλληλα καθήκοντα. Τα καθήκοντα αυτά ενεργοποιούνται και 

στέλνουν τα αποτελέσματα στις άλλες εργασίες. Μια επιχειρηματική συναλλαγή είναι 

μια αλυσίδα δραστηριοτήτων που θα ενεργοποιηθούν από κάποιο εξωτερικό 

ερέθισμα. Στο παράδειγμα του παρακάτω σχήματος η συναλλαγή ξεκινά με την άφιξη 

ενός νέου ερωτήματος από τον πελάτη. Για να είναι πιο επίσημο, ξεκινά από τη 

στιγμή που το χρονόμετρο την αρχίσει την εξωτερική εργασία. Η συναλλαγή 

ολοκληρώνεται όταν η απάντηση αποστέλλεται στο εξωτερικό έργο 

(http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm). 
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Σχήμα 4.2.1.3 Παράδειγμα επιχειρηματικής διαδικασίας αναπαριστώμενη σε TCD 

διάγραμμα (Πηγή: http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm) 

Όπως ήδη έχει ειπωθεί, οποιοδήποτε μοντέλο πρέπει να έχει τουλάχιστον μια 

δραστηριότητα με τη μορφή ενός χρονοδιακόπτη. Αυτό το χρονόμετρο πρέπει να 

προκαλεί κάποιο καθήκον-εργασία. Αλλά υπάρχει και κάτι περισσότερο από αυτό. Η 

συμπεριφορά ενός μοντέλου εξαρτάται από το ερέθισμά του. Κατά κανόνα τα 
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ερεθίσματα αντιστοιχούν στις πραγματικές ροές εισόδου από το περιβάλλον 

δημιουργώντας το φόρτο εργασίας του συστήματος των επιχειρήσεων. Η απλούστερη 

ροή χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι το διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών 

δραστηριοτήτων είναι εκθετικά διανεμημένη και διαιρείται με τη μέση τιμή του 

διαστήματος (Kalnins A. κ.ά., 1996). Το αποτέλεσμα αυτό είναι η ένταση της ροής. 

Τυπικά οι απλούστερες ροές εισόδου θα πρέπει να καθοριστούν με ένα χρονόμετρο 

που ορίζει εκθετικά το διάστημα, προκαλώντας μια εξωτερική εργασία η οποία 

παρέχει τις απαραίτητες εισροές στο σύστημα. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μια 

ροές εισόδου, ένα ανεξάρτητο χρονόμετρο θα πρέπει να αντιστοιχεί σε κάθε 

εισερχόμενο ερώτημα. Το κύριο πρόβλημα στη πράξη, είναι να μετρηθεί με ακρίβεια 

η μέση τιμή του διαστήματος μεταξύ των δραστηριοτήτων. Η τυπική συμπεριφορά 

του συστήματος είναι πολύ ευαίσθητη σε αυτές τις τιμές. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει 

την επανάληψη ενός χρονοδιακόπτη, η χρήση του οποίου έχει περίπλοκες εκφράσεις 

(http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language%20reference.pdf). Οι διαθέσιμες 

λειτουργίες είναι η εκθετική, η ομοιόμορφη και η κανονική. Αυτός ο μηχανισμός 

επιτρέπει σε κάποιον να καθορίσει τις ροές. Τα χρονόμετρα με αυτές τις 

προδιαγραφές, σπάνια χρησιμοποιούνται για το καθορισμό γεννητριών φορτίου, 

δεδομένου ότι μόνο ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορεί εύκολα να 

καθοριστεί. Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται επιτρέπουν να οριστούν 

γεννήτριες φορτίου με σταθερό διάστημα διανομών όλη τη διάρκεια της ημέρας και 

της εβδομάδας. Άλλη μια κατάσταση επίσης πιθανή, είναι όταν το φορτίο της 

γεννήτριας πρέπει να λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας του 

συστήματος. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με την ανάθεση σε εξωτερικούς 

εκτελεστές. Μια άλλη χρήση γεννητριών, μπορεί να παρέχει πακέτα ερεθισμάτων. 

Εάν υπάρχει μια παρτίδα δέκα αιτήσεων με διάστημα ενός λεπτού, θα πρέπει να 

παρέχεται κάθε ώρα το παρακάτω κομμάτι που θα λύσει το πρόβλημα. Ο ερμηνευτής 

Α είναι μια τεχνολογική εκτέλεση και εισάγεται για να ρυθμίσει τον ρυθμό άφιξης 

των αιτήσεων, διαφορετικά θα υπάρξει πρόβλημα. Αν η αίτηση χρησιμοποιηθεί για 

την έναρξη μιας συναλλαγής, στη NONSTART επιλογή πρέπει να προστεθεί το 

Produce_Batch δεδομένου ότι δεν είναι πραγματική η έναρξη της συναλλαγής 

(http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language%20reference.pdf). Επίσης η επιλογή 

έναρξη πρέπει να προστεθεί στο πρώτο πραγματικό καθήκον της συναλλαγής. 
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4.2.4 Συναλλαγή 

 

Η έννοια της συναλλαγής είναι μέγιστης σημασίας για τη μοντελοποίηση των 

επιχειρήσεων, δεδομένου ότι βοηθά να ανακαλύψουν και να αναλύσουν τις βασικές 

ομάδες δραστηριοτήτων μέσα σε ένα επιχειρηματικό σύστημα. Το κύριο πρόβλημα 

εδώ είναι να βρεθεί ένας τυπικός ορισμός της συναλλαγής ο οποίος θα βοηθήσει στη 

κατανόηση της διαδικασίας. Στο μοντέλο GRAPES BM, ο ακόλουθος ορισμός που 

χρησιμοποιείται είναι: Η συναλλαγή ξεκινά μόνο όταν τα καθήκοντα αρχίσουν να 

υλοποιούνται από τα εξωτερικά γεγονότα των επιχειρήσεων (Kalnins A. κ.ά., 1996). 

Δυο τύποι στο μοντέλο αυτό ορίζονται ως εξωτερικά γεγονότα, τα χρονόμετρα που 

περιγράφτηκαν παραπάνω και τα αυθόρμητα γεγονότα. Κάθε γεγονός μπορεί να είναι 

αυθόρμητο σε ένα TSD διάγραμμα. Τα αυθόρμητα γεγονότα χρησιμοποιούνται για να 

κρύψουν το χρονόμετρο στο διάγραμμα TCD και να δηλώσουν ότι το γεγονός ήρθε 

από εξωτερική εργασία. Η ακριβής περιγραφή της συμπεριφοράς των συναλλαγών 

βασίζεται στις λεγόμενες ανταγωνιστικές συναλλαγές (TID). Στην αρχή κάθε 

συναλλαγή ξεκινά με ένα γεγονός που δίδεται μοναδικά (TID). Δεν υπάρχει ρητή 

χρήση του TID. Ωστόσο συμμετέχει έμμεσα σε κάθε κατάσταση ενεργοποίησης. Η 

κατάσταση AND, θα είναι αληθής μόνο αν όλα τα γεγονότα έχουν το ίδιο TID. Έτσι 

μόνο οι ομάδες γεγονότων που ανήκουν στην ίδια συναλλαγή μπορούν να 

προκαλέσουν ένα καθήκον. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταστάσεις μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες επιλογές των καθηκόντων 

(http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language%20reference.pdf). 

 NOSTART για τη πρόληψη μιας ανεπιθύμητης έναρξης συναλλαγών 

 START για τη ρητή έναρξη των συναλλαγών 

 END για το τέλος των συναλλαγών 

 NOTID για την αφαίρεση του TID από ένα γεγονός 

4.2.5 Περιγραφή της οργανωτικής δομής 

 

Μέχρι στιγμής η περιγραφή της συμπεριφοράς του συστήματος στο GRAPES BM 

έχει υλοποιηθεί. Μια άλλη πτυχή του συστήματος των επιχειρήσεων είναι η 

περιγραφή της οργανωτικής του δομής. Στο GRAPES BM αυτό γίνεται μέσω του 

διαγράμματος ORG. Το διάγραμμα ORG είναι η βασική μονάδα για την περιγραφή 
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της οργανωτικής δομής και τη περιγραφή των πόρων 

(http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language%20reference.pdf). 

 

Σχήμα 4.2.5.1 Παράδειγμα διαγράμματος ORG (Πηγή: 

http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm) 

 

Το διάγραμμα ORG μπορεί να περιέχει (Kalnins A. κ.ά., 1996): 

 Οργανωτικές μονάδες 

 Θέσεις 

 Πόρους 

Οι τεχνητοί πόροι, οι πόροι αποθήκευσης και οι ανθρώπινοι, αξιοποιούνται και είναι 

διαχειρήσιμοι σε κάποιο βαθμό από τον το Grapes BM χωρίς όμως αυτή η γλώσσα να 

τα υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό. Εδώ πρέπει να ειπωθεί ότι η γλώσσα αυτή με το 

αντίστοιχο εργαλείο της δεν παρέχει στο χρήστη απευθείας συμπεράσματα και 

γνώση. Το ότι η γνώση απουσιάζει από την είσοδο και την έξοδο του μοντέλου, 

θεωρείται μειονέκτημα του ανασχεδιασμού των διαδικασιών, μιας και δεν υπάρχει 

κάποια άλλη γλώσσα που να το υποστηρίζει. Ακόμα στην είσοδο και την έξοδο του 

συστήματος δεδομένα και πληροφορίες έχουν μια μετρίου επιπέδου ροή και 

αναπαράσταση (Businska L., Kirikova M., 2012). Η οργανωτική δομή απεικονίζεται 

ως ένα δένδρο που δημιουργήθηκε από τους κόμβους. Οι άκρες του δένδρου 

αντιπροσωπεύουν: 

 Τις σχέσεις μεταξύ των μονάδων και των υπό μονάδων, τις θέσεις τους 

πόρους και τα συστατικά 

 Τις σχέσεις μεταξύ μονάδας και πόρων 

http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm
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Ο ίδιος τύπος γραμμής χρησιμοποιείται και για τις σχέσεις δεδομένων, και για τις 

σχέσεις που μπορεί να συνταχθούν από τα πλαίσια. Τα στοιχεία οποιασδήποτε 

οργανωτικής δομής μπορούν να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Τύπος εσωτερικός ή εξωτερικός 

2. Λίστα αρμοδιοτήτων 

3. Διαθεσιμότητα όπως το χρονικό διάστημα 

4. Το κόστος ανά ώρα 

5. Το επίπεδο απόδοσης 

6. Το όνομα του υπαλλήλου για μια μόνο θέση 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο GRAPES BM το διάγραμμα ORG παρέχει ένα 

μεγάλο αριθμό πληροφοριών (http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language% 

20reference.pdf). Τα στοιχεία αυτά έχουν ακριβή και τυπική σημασιολογία η οποία 

λαμβάνεται υπόψη όταν τα διαγράμματα TCD με την εκτέλεση των καθηκόντων 

εκτελούνται. Εξάλλου η Grapes BM είναι ίσως η μόνη γλώσσα με τόσο μεγάλη 

σημασιολογική ακρίβεια (Kalnins A. κ.ά., 1998). Τα διαγράμματα ORG, είναι ένα 

ακόμα είδος που απαιτείται για τη μοντελοποίηση, και εξασφαλίζουν τη συνοχή 

μεταξύ των στοιχείων και των αναφορών έκφρασης των καθηκόντων. Η πρώτη και 

πολύ κοινή ασυνέπεια είναι η απενεργοποίηση της διαθεσιμότητας των άλλων 

πλαισίων ενός καθήκοντος (http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm). 

Η απλούστερη περίπτωση είναι όταν το χρονόμετρο και η διαθεσιμότητα εκτέλεσης 

παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με τελικό αποτέλεσμα τη μη έγκυρη κατάσταση 

ενεργοποίησης. 

Υπάρχουν όμως και άλλες καταστάσεις 

 Δυο εκτελεστές με ένα ζευγάρι AND δεν έχουν κοινή περίοδο διαθεσιμότητας 

(αν αντί για AND υπήρχε η OR, δεν θα υπήρχε πρόβλημα) 

 Γεγονότα από γειτονικά καθήκοντα που φθάνουν σε περίοδο αδράνειας 

δημιουργούνε σφάλμα 

Τα άλλα προβλήματα περιλαμβάνουν: 

 Απαίτηση πολλών εκτελεστών για κάποια ειδικά καθήκοντα 

 Λανθασμένη απαίτηση και ακατάλληλους εκτελεστές 

http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language%25
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Σε κάθε περίπτωση όταν δεν ξεκινήσει η ενεργοποίηση των καθηκόντων και η 

συνθήκη είναι αληθής το πρόβλημα συνήθως μετακυλύετε μεταξύ των εκτελεστών. 

Αυτό δεν είναι σφάλμα του μοντέλου αλλά η μη διαθεσιμότητα των εκτελεστών. 

4.2.6 Επιχειρηματικό μοντέλο του συστήματος 

 

Παραπάνω, έχουν δοθεί κάποια στοιχεία για το διάγραμμα ORG. Περά από αυτό, 

υπάρχουν διάφοροι τύποι διαγραμμάτων όπως ET (πίνακας περίπτωσης), TSD 

(διάγραμμα προδιαγραφών καθηκόντων), TCD (διάγραμμα επικοινωνίας 

καθηκόντων), ER και DD. Ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο είναι μια 

ιεράρχηση των παραπάνω διαγραμμάτων. Η ίδια ιεράρχηση ορίζεται σε ένα δένδρο 

μοντέλο (http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm).  

 

Σχήμα 4.2.6.1 Μοντέλο δένδρου (Πηγή: 

http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm) 

 

Το κύριο μέρος του δένδρου αποτελείται από τους πρωταρχικούς στόχους και τις 

βελτιώσεις του. Υπάρχει μόνο ένα πρωταρχικό καθήκον στο παράδειγμα. Σε γενικές 

γραμμές τα πρωταρχικά καθήκοντα αντιστοιχούν στις κύριες ανεξάρτητες λειτουργίες 

της επιχείρησης. Κάθε κύριο καθήκον επεξεργάζεται από το TCD διάγραμμά. Το 

επόμενο επίπεδο βελτίωσης καθορίζεται από το σύνολο του TSD διαγράμματος που 
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αντιστοιχεί σε όλα τα καθήκοντα που αναφέρονται στο διάγραμμα TCD. Στην 

απλούστερη περίπτωση το TSD διάγραμμα περιέχει τα ίδια τυπικά χαρακτηριστικά 

του έργου όπως αυτά εμφανίζονται στην TCD περιγραφή του καθήκοντος 

(http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language%20reference.pdf). Επιπλέον, η 

διασύνδεση του καθήκοντος είναι ορατή στο διάγραμμα TSD μέσω των 

αναφερόμενων καθηκόντων. Σε γενικές γραμμές το διάγραμμα TSD μπορεί να 

περιέχει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη αξία για την εξομοίωση 

των μοντέλων. Τα μοντέλα με ένα κύριο καθήκον και ένα διάγραμμα TCD, 

ονομάζονται επίπεδα μοντέλα. Ωστόσο σε γενική περίπτωση η κατάσταση είναι πιο 

περίπλοκη. Κάθε καθήκον στο διάγραμμα TCD μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω από 

το δικό του TCD διάγραμμα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να βελτιωθούν τα 

χαμηλότερου επιπέδου καθήκοντα που ονομάζονται στοιχειώδη καθήκοντα. Η 

επιλογή των στοιχειωδών καθηκόντων εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή της 

μοντελοποίησης των επιχειρήσεων. 

 

Σχήμα 4.2.6.2 TSD διάγραμμα (Πηγή: 

http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm)    

Ένα ακόμα είδος διαγραμμάτων που πρέπει να αναφερθεί είναι οι πίνακες ATR. Κάθε 

πίνακας ATR περιγράφει στο χρήστη τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται για το 

συγκεκριμένο τύπο καθήκοντος. 

 

http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language%20reference.pdf
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4.2.7 Προηγμένα χαρακτηριστικά του GRAPES BM 

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν μέχρι τώρα ήταν λιγότερο ή περισσότερο σχετικά με 

την περιγραφή και την ανάλυση των επιχειρήσεων. Εν τούτοις το GRAPES BM 

επιτρέπει την ακριβή περιγραφή της συμπεριφοράς των συστημάτων των 

επιχειρήσεων από το σημείο του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου και ορισμένων 

δεδομένων που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις (Kalnins A. κ.ά., 1998). Η βάση όλων 

αυτών των χαρακτηριστικών είναι μια υπόθεση ότι τα γεγονότα μπορούν να 

μεταφέρουν δεδομένα και τα δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν από τα καθήκοντα 

και να μεταφέρονται στις εξόδους. Στο μοντέλο αυτό οι ακόλουθες λειτουργίες είναι 

διαθέσιμες (http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm): 

 Ανώτερους περιοριστικούς όρους 

 Λεπτομερή περιγραφή των αποφάσεων έργου 

 Η διάρκεια των καθηκόντων εξαρτάται από τα δεδομένα εισόδου 

 Οι φόρμουλες για το καθορισμό των τιμών καθορίζονται από το χρήστη και 

τα χαρακτηριστικά των καθηκόντων 

 Οι φόρμουλες μπορεί να αναφέρουν τα στοιχεία των γεγονότων εισόδου και 

άλλα χαρακτηριστικά 

 Φόρμουλες για τον καθορισμό δεδομένων σε γεγονότα καθηκόντων με 

αναφορά σε τύπους παρόμοιων τιμών και κλάσεων 

 Παράγοντας επανάληψης για τα γεγονότα εξόδου 

Αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται μπορεί να εμφανιστούν σε διαγράμματα 

TCD και TSD. Τα υπολογιστικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη μόνο για τα στοιχειώδη 

καθήκοντα. Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται επιτρέπουν σε κάποιο να 

περιγράψει επαρκώς τις διάφορες δομές ελέγχου που εμφανίζονται στα συστήματα 

των επιχειρήσεων όπως (http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm): 

 Επαναληπτικός βρόχος ανάλογα με τη περίπτωση των δεδομένων 

 Κεντρικό σύστημα ελέγχου 

 Χρονικός έλεγχος εισερχόμενων γεγονότων 

Ο προγραμματισμός των εν λόγο δομών ελέγχου είναι αρκετά απλός. Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται θυμίζουν λίγο από το προγραμματισμό των δικτύων. Σημαντικό 
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ρόλο παίζει επίσης και η έννοια της συναλλαγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

συγκεκριμένες πτυχές του ελέγχου μπορεί να προστεθούν στα μοντέλα που είχαν 

κατασκευαστεί αρχικά για ποιοτική ανάλυση. 

4.2.8 Περιγραφή των εργαλείων GRADE 

 

Η πλήρης υποστήριξη της γλώσσας μοντελοποίησης GRAPES BM, περιλαμβάνει τη 

σειρά των εργαλείων GRADE. Τα ακόλουθα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν τα 

εργαλεία GRADE (Kalnins A. κ.ά., 1996): 

 Δένδρο και διαχείριση αποθήκης 

 Προηγμένοι επεξεργαστές γραφικών 

 Syntax analyzer 

 BM προσομοιωτής 

 Animator 

 Ίχνος περιηγητή 

Ένα βασικό στοιχείο του GRAPES BM είναι η υποστήριξη του graphical editor για 

όλους τους τύπους των διαγραμμάτων. Οι editors κάνουν το μοντέλο ανάπτυξης απλό 

και ελκυστικό για τις παρακάτω λειτουργίες (http://www. 

gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm): 

 Βέλτιστη αυτόματη διάταξη για όλα τα είδη διαγραμμάτων. Για την εν λόγω 

διάταξη μπορούν να οριστούν πολλά στιλ. Η αυτόματη διάταξη συνυπάρχει με 

τη χειροκίνητη, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της παρουσίασης 

 Σχετικό όνομα και σύνταξη προτρέποντας κατασκευή 

 Αυτόματη μεταφορά σχετικών πληροφοριών από το ένα διάγραμμα στο άλλο.  

 Αυτόματη ενημέρωση των πινάκων ET και CMP κατά τη κατασκευή του 

διαγράμματος 

 Αυτόματα TCD templates για τη βελτίωση ενός καθήκοντος 

Για απλά και λογικά επιχειρηματικά μοντέλα, τα μονά διαγράμματα που πρέπει ρητά 

να κατασκευαστούν είναι τα ORG και TCD. Στο μοντέλο αυτό, ο αναλυτής παίζει το 

ρόλο του ελεγκτή συνέπειας του διαγράμματος. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι ο 

ενδιάμεσος κώδικας διαγράμματος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση. Ο BM 
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προσομοιωτής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού 

μοντέλου και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Δυναμική αποσφαλμάτωση και εξερεύνηση λαθών βήμα-βήμα 

 Αυτόματη συλλογή στατιστικών στοιχείων από το χρήστη 

 Λειτουργία προτυποποίησης και εξομοίωσης  

 Επιθεώρηση εγκατάστασης για τη τήρηση των στοιχείων της τρέχουσας 

κατάστασης του επιχειρηματικού μοντέλου 

Το animator χρησιμοποιείται για on-line κινούμενα TCD διαγράμματα. Ενεργά 

καθήκοντα και γεγονότα περνάν κατά μήκος των διαδρομών και το μήκος των 

γεγονότων απεικονίζονται στα διαγράμματα αυτά. Τα στατιστικά στοιχεία που 

συλλέγονται μπορεί να προβληθούν τόσο σε μορφή πίνακα, όσο και σε μορφή 

διαγραμμάτων. Δεδομένου ότι τα ΒΜ μοντέλα είναι κατά κανόνα εκτελέσιμα, το BM 

χρησιμεύει ως ένα ισχυρό εργαλείο για την επικύρωση του μοντέλου διότι η 

κινούμενη εικόνα επιτρέπει σε κάποιον να βρει οποιαδήποτε απροσδόκητη 

συμπεριφορά του μοντέλου (http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm). Η 

τέταρτη έκδοση έχει διαγράμματα με διαφορετικές όψεις του μοντέλου. Αυτά τα 

διαγράμματα μπορούν να χτίσουν ανάποδα μοντέλα ER και σχετικά κομμάτια 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των οργανωτικών δομών. Τα 

βασικά του στοιχεία είναι για την περιγραφή της συμπεριφοράς, και το διάγραμμα BP 

το οποίο περιλαμβάνει καθήκοντα και γεγονότα. Το BP διάγραμμα (Business 

Process) χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των μεγάλων καθηκόντων-εργασιών που 

συνδέονται με τα γεγονότα. Επίσης και οι χρονοδιακόπτες αναπαριστώνται από τα  

BP διαγράμματα. Τα καθήκοντα κινητοποιούνται από εισερχόμενα γεγονότα και 

παράγουν εξερχόμενα γεγονότα καθώς ολοκληρώνονται. Η συγκεκριμένη 

κινητοποίηση ενός καθήκοντος περιγράφεται από την κατάσταση κινητοποίησής του. 

Η οργανωτική δομή ενός συστήματος αναπαρίσταται σε ένα ειδικό διάγραμμα ORG 

που το περιγράφτηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Τα καθήκοντα μπορούν να 

περιλαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες επισυνάπτονται ώστε να δείξουν ότι οι συναφείς 

διαδικασίες και οι αποφάσεις μπορεί να είναι βασισμένες σε πιθανότητες ή σε 

γεγονότα. Τα σύμβολα του χρονομετρητή αντιπροσωπεύουν την εξάρτηση του 

μοντέλου από τον χρόνο (http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language%20 

reference.pdf). Τα αποθηκευμένα σύμβολα δεδομένων και τα σύμβολα αντικειμένων 

δεδομένων αναπαριστούν τις βασικές συνδέσεις των καθηκόντων με το μοντέλο 

http://melnais.mii.lu.lv/audris/bm%20language
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δεδομένων του συστήματος. Τα καθήκοντα έχουν προκαθορισμένα χαρακτηριστικά 

όπως η διάρκεια και το κόστος εργασίας και μπορούν να έχουν ένα αστείρευτο 

αριθμό χαρακτηριστικών που τα ορίζει ο χρήστης. Πολύπλοκα καθήκοντα 

επεξηγούνται διαμέσου διαγραμμάτων υπαγόμενα στην επιχειρηματική διαδικασία. Η 

ιεραρχία αυτή των BP διαγραμμάτων μαζί με άλλα διαγράμματα ή πίνακες στήνουν 

το επιχειρηματικό μοντέλο του συστήματος. Η δομή του επιχειρηματικού μοντέλου 

αναπαρίσταται με ένα δέντρο. Ακόμα η επιχειρηματική γλώσσα μοντελοποίησης του 

GRAPES BM έχει συγκεκριμένα σύμβολα. Ένα κεντρικό στοιχείο των συμβόλων 

είναι η έννοια της συνδιαλλαγής, για τη φυσική περιγραφή της συμπεριφοράς των 

οριοθετημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι στατικές αναλύσεις του 

GRADE υποστηρίζουν το αποτέλεσμα της κριτικής οδού σχετικά με το χρόνο 

εκτέλεσης της διαδικασίας. Το βασικό εργαλείο όμως για τη λήψη αποφάσεων είναι ο 

εξομοιωτής  GRADE ο οποίος υποστηρίζει την αυτόματη λήψη των βασικών 

στατιστικών στοιχείων της επιχειρηματικής διαδικασίας 

(http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm).  

1. Χρόνος κύκλων 

2. Συνολικά κόστη 

3. Μήκος των σειρών 

4. Χρήση των εκτελεστών 

Οποιοδήποτε είδος αξιολόγησης διαδικασίας μπορεί να επιτευχθεί με χαρακτηριστικά 

που ορίζονται από το χρήστη των καθηκόντων και των γεγονότων. Τα σύμβολα 

εξομοίωσης του GRADE είναι εξολοκλήρου σε αρμονία με τα σύμβολα του μοντέλου 

του. 

4.2.9 Χρησιμοποιώντας τα γεγονότα 

 

Μερικές φορές δεν είναι επιθυμητή η χρήση χρονομέτρων στα διαγράμματα BP. 

Υπάρχει η δυνατότητα να κρυφτεί το χρονόμετρο στο εσωτερικό διάγραμμα TD ενός 

άλλου καθήκοντος χρησιμοποιώντας ένα γεγονός. Στη πραγματικότητα ο ορισμός του 

χρονοδιακόπτη συνδέεται με το γεγονός, και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο με το αν 

χρησιμοποιούνταν το χρονόμετρο. Το ερώτημα που δημιουργείται σχετικά με το 

γεγονός είναι ως προς το σημείο, και προστίθεται στην ουρά του ίδιου καθήκοντος. Η 

σύνταξη της επανάληψης ή του χρόνου για ένα γεγονός είναι το ίδιο όπως 
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χρησιμοποιείται και στο πίνακα συμβάντων. Η επιλογή του γεγονότος 

χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με ένα ανώνυμο εξωτερικό καθήκον σε ένα BP 

διάγραμμα. Τα αυθόρμητα γεγονότα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τα 

στοιχειώδη καθήκοντα. Το άλλο ζήτημα είναι το κατάλληλο βέλος εισόδου που 

πρέπει να είναι παρόν στο BP διάγραμμα και κατά κανόνα προέρχεται από ένα 

ανενεργό καθήκον. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της μοντελοποίησης, και κατά 

τη τροποποίησή της ισχύουν τα παρακάτω (Kalnins A. κ.ά., 1996): 

 Διατήρηση αυτόματης λειτουργίας του TD και BP διαγραμμάτων στις 

επιλογές 

 Μετά από κάποιο εγχειρίδιο λειτουργίας του TDs, εκτελείται η εντολή BM 

tools/BP->TDs στο υπό δένδρο που περιέχει τα διαγράμματα για να 

διασφαλιστούν τα καθήκοντα που αναφέρονται στο TDs 

 Όταν το μοντέλο ολοκληρωθεί, χρησιμοποιούνται τα εργαλεία BM /Delete για 

το σύνολο του μοντέλου 

 Εφαρμόζοντας τα εργαλεία BM/Delete, για καθήκοντα που δεν 

χρησιμοποιούνται, αφαιρείται το πλεόνασμα TDs από το μοντέλο του δένδρου 

το οποίο μπορεί να έχει δημιουργηθεί με τη προσωρινή ονομασία του 

καθήκοντος σε BPs 

Τα μέτρα αυτά σε μεγάλο βαθμό εγγυώνται τη συνέπεια του επιχειρηματικού 

μοντέλου. Επίσης είναι πολύ εύκολο να ξεχαστεί το εισερχόμενο ή το εξερχόμενο 

γεγονός. Η συντακτική ανάλυση του μοντέλου, εκτός των άλλων αποκαλύπτει τις 

ανακολουθίες μεταξύ των διαγραμμάτων BP και TD. Όταν δεν υπάρχουν μηνύματα 

από την ανάλυση, ισχύουν τα εργαλεία BM. Αυτός ο ελεγκτής ελέγχει μόνο το 

upgoing και downgoing δεσμών μεταξύ των επιπέδων BP τόσο για τα γεγονότα όσο 

και για τα χρονόμετρα. Όταν υπάρχει ένα γεγονός ή ένας χρονοδιακόπτης με γονέα 

BP, χωρίς να υπάρχει συνέχεια στην εξειδίκευση, αναφέρεται ως σφάλμα και θα 

πρέπει να διορθωθεί. Από την άλλη πλευρά, οι αναφορές στο πλεόνασμα της BP 

χωρίς να έχει συνέχεια στο ανώτερο επίπεδο, αναφέρονται ως προειδοποιήσεις. Ένα 

άλλο σημαντικό ζήτημα είναι οι ιδιότητες των καθηκόντων μεταξύ των 

διαγραμμάτων TD και BP. Κατά τη δημιουργία ενός μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε 

το διάγραμμα BP για να εισαχθούν ή να τροποποιηθούν οι ιδιότητες του καθήκοντος, 

με τη σειρά τους εγγράφονται αυτομάτως στα αντίστοιχα διαγράμματα TD. Κατά τη 

προετοιμασία για ένα μοντέλο προσομοίωσης, ο προσομοιωτής λαμβάνει υπόψη μόνο 
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τις ιδιότητες της εργασίας του TD διαγράμματος. Οι ιδιότητες που εμφανίζονται σε 

ένα καθήκον σε ένα BP διάγραμμα, αγνοούνται όπως οι START και η NONSTART 

(http://www.gradetools.com/grade40/white/bmlpiln.htm). Ο analyzer, παρέχει 

υποστήριξη στα BP και TD διαγράμματα και ελέγχει κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 

των διαγραμμάτων BP τα σημαντικά σημεία 

 Ενεργοποίηση της κατάστασης 

 Έκφραση εκτέλεσης 

 Διάρκεια 

 Αποφάσεις που περιέχουν τύπους ή πιθανότητες ισοδύναμες εκείνες των 

ζευγών BP/TD 

Η συνοχή κατά το σχεδιασμό του μοντέλου βασίζεται στη σύνταξη της BP η οποία 

ενημερώνει αυτόματα το περιεχόμενο του διαγράμματος TD. Όταν γίνει η 

αποθήκευση ενός διαγράμματος BP όπου οι ιδιότητες έχουν τροποποιηθεί για το 

αντίστοιχο καθήκον η επιλογή auto είναι η σωστή. 

4.2.10 Προσαρμογή των συναλλαγών στη στατιστική 

 

Εκτός από κάποιες καταστάσεις που προκαλούν τη διακοπή του μοντέλου, οι 

συναλλαγές είναι πολύ εύκολο να αποκτήσουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με το 

χρόνο και το κόστος των εργασιών σε μια επιχείρηση και τα τμήματα που την 

απαρτίζουν. Τα στατιστικά στοιχεία του κόστους και του χρόνου για την επεξεργασία 

των καθηκόντων QUERY_PROCESSING είναι εφικτά. Για να υπάρξουν τα 

στατιστικά στοιχεία που θέλουμε, πρέπει το μοντέλο να είναι προσεγμένο. Στις 

απλούστερες περιπτώσεις, όπως σε ένα γραφείο, ο μόνος τρόπος για τη περιγραφή 

της επιχειρηματικής διαδικασίας είναι η χρήση ενός διαγράμματος BP η οποία οδηγεί 

σε επίσημη συναλλαγή που αντιστοιχεί στην επεξεργασία του ερωτήματος. Για να 

επιτευχθεί μια τέτοια κατάσταση προσομοίωσης πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 

κανόνες (Kalnins A. κ.ά., 1996): 

 Μόνο ένα είδος συναλλαγής μπορεί να υπάρξει από το διάγραμμα BP. 

Ειδικότερα σε ένα επίπεδο μοντέλο, μια μόνο συναλλαγή μπορεί να υπάρξει. 

 Δεν πρέπει να υπάρχουν απροσδιόριστες συναλλαγές στα διαγράμματα BP. 
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 Κάθε ακολουθία καθηκόντων που δεν ανήκουν στη κύρια συναλλαγή, και 

ξεκίνησαν μόνο με χρονόμετρο ή αναφερόμενο καθήκον, θα πρέπει να 

συμπληρωθεί με τη NONSTART στο πρώτο καθήκον, ακόμα και αν δεν 

προκαλούν προβλήματα στη συγχώνευση.  

 Δεν πρέπει να υπάρχουν δραστηριότητες έξω από τη πραγματική συναλλαγή. 

Καθήκοντα που εκτελούνται από εξωτερικούς εκτελεστές όπως για τη 

προετοιμασία για τη κύρια δραστηριότητα δεν προκαλούν πρόβλημα για τη 

συλλογή των στατιστικών στοιχείων αν έχουν μηδενική διάρκεια. Αν κάποιες 

προπαρασκευαστικές δραστηριότητες πρέπει να αποκλειστούν από τη 

συναλλαγή, η επιλογή NONSTART είναι η σωστή. 

  Ανάλογη κατάσταση επικρατεί για τα άκρα όλων των συναλλαγών. Η 

επίσημη πράξη τελειώνει, όταν δεν υπάρχουν πλέον τα καθήκοντα. Ένα 

άσκοπο γεγονός μιας συναλλαγής διαστρεβλώνει πλήρως τα στατιστικά 

στοιχεία. Χρησιμοποιώντας την επιλογή END σε μια εργασία, τελειώνει η 

συναλλαγή. Εάν υπάρχουν αρκετές αλυσίδες εργασιών σε μια συναλλαγή, δεν 

χρησιμοποιείται η END πριν το σημείο της συγχώνευσης. 

 

Στα πολύ - επίπεδα μοντέλα υπάρχει μια σειρά από πρόσθετες εκτιμήσεις. Από τη 

προεπιλογή μαζί με τη κύρια συναλλαγή, που αντιστοιχεί στη κορυφή του 

διαγράμματος BP, κάθε επίπεδο βελτίωσης καθορίζει τις δικές του συναλλαγές. 
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Κεφάλαιο 5: ARIS 

5.1 Περιγραφή του μοντέλου 

 

Η γλώσσα μοντελοποίησης ARIS παρέχει μια ολοκληρωμένη υποστήριξη για τον 

ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών. Ο ARIS καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

μοντελοποίησης και οι ανώτεροι επιχειρηματικοί στόχοι της υπό αναδιαρθρωμένης 

επιχείρησης καλύπτονται σε εξαιρετικό βαθμό από αυτόν (Kalnins A. κ.ά., 1998), 

όπως επίσης τα δεδομένα και οι πληροφορίες στις εισόδους και τις εξόδους του. 

Ακόμα  πρέπει να ειπωθεί ότι το μοντέλο αυτό επιτυγχάνει μια πολύ καλή διαχείριση 

των ανθρώπινων πόρων. Βέβαια ως γλώσσα μοντελοποίησης έχει και αυτή αρκετά 

αδύναμα σημεία. Ως εργαλείο ανασχεδιασμού διαδικασιών θεωρείται αρκετά 

δυσνόητο με μέτρια σημασιολογική ακρίβεια και είναι αρκετά δύσκολο να 

χρησιμοποιηθεί από χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο. Η 

είσοδος και η έξοδος της γνώσης απουσιάζει και σε αυτή τη γλώσσα, αλλά όπως έχει 

ειπωθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο, αυτό θεωρείται γενικότερη αδυναμία του 

BPR (Businska L., Kirikova M., 2012). Υπάρχουν τέσσερις οντότητες που παρέχουν 

τα μέσα για μια υποβοηθούμενη από τον υπολογιστή ανάλυση στο σχεδιασμό και την 

εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτή η συστηματική προσέγγιση 

καλύπτει ολόκληρο το κύκλο ζωής της μοντελοποίησης. Η γλώσσα μοντελοποίησης 

ARIS, διαθέτει το αντίστοιχο εργαλείο το οποίο δεν έχει τη δική του ξεχωριστή 

ονομασία (όπως GRAPES BM - GRADE). Κάποια χρήσιμα στοιχεία για τον 

ανασχεδιασμό των διαδικασιών μιας επιχείρησης παρέχονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. 

Μερικά από αυτά είναι η βασική κοστολόγηση κάθε μιας διαδικασίας, και οι 

ποσοτικές πτυχές της συμπεριφοράς του συστήματος. Όσον αφορά τη πρώτη, το 

μοντέλο ARIS διαθέτει μια πολύ πλούσια λίστα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

του κόστους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση των 

συνολικών τιμών είτε μέσω της στατιστικής ανάλυσης, είτε μέσω της προσομοίωσης. 

Γενικά αυτή η γλώσσα παρέχει πλήρη αναπαράσταση της διαδικασίας και καλή 

κατασκευή του επιχειρησιακού μοντέλου. Όμως δεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα 

χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών (Kalnins A. κ.ά., 1998). Η τελευταία της έκδοση 

είναι βασισμένη στην ARIS 3.1. Αυτή η γλώσσα μοντελοποίησης περιέχει περίπου 

πενήντα τύπους διαγραμμάτων. Κάθε ένας από τους τύπους διαγραμμάτων, έχει μια 

λίστα επιτρεπόμενων αντικειμένων και πολλά από αυτά είναι κοινά στα διάφορα 
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διαγράμματα. Ο αριθμός των τύπων αντικειμένων είναι περίπου 110 και αναμένεται 

να αυξηθεί, αλλά υπάρχουν και ξεχωριστές ομάδες με κοινές ιδιότητες. Κάθε τύπος 

διαγράμματος ορίζει τους επιτρεπόμενους συνδέσμους μεταξύ των τύπων και των 

αντικειμένων. Ο ARIS απεικονίζει τη μοντελοποίηση της σχέσης οντοτήτων καθώς 

και το διαγράμματα της διαδικασίας, αλλά και τα λειτουργικά και οργανωτικά 

διαγράμματα ιεραρχίας. Ακόμα παρέχει τα μέσα για την εξέταση και αξιολόγηση του 

υφιστάμενου συστήματος όσον αφορά τους βασικούς δείκτες απόδοσης. Το μοντέλο 

αυτό περιέχει ένα πίνακα με όλα τα χαρακτηριστικά της εταιρίας. Ανάμεσα σε αυτά 

τα χαρακτηριστικά είναι η δομή του προϊόντος, ο τύπος κατασκευής, η 

πολυπλοκότητα κ.α. Το μοντέλο αναφοράς είναι πάντα προσαρμοσμένο στις 

απαιτήσεις της εταιρίας και είναι εύκολα τροποποιήσιμο και βελτιώσιμο από τους 

γνώστες του BPR. Όσον αφορά τα σημεία αποφάσεων και τους ελέγχους της 

διαδικασίας ανταποκρίνονται σε ένα βαθμό, όχι καλό, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια 

άλλη γλώσσα με το αντίστοιχο εργαλείο της που να υπερκαλύπτει αυτούς τους 

τομείς. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τους τεχνητούς πόρους και τους πόρους 

αποθήκευσης (Businska L., Kirikova M., 2012). Ο διαχειριστής του μοντέλου έχει 

την δυνατότητα να ελέγχει και να παρακολουθεί το έργο σε όλες τις φάσεις του. Το 

ARIS-NAVIGATOR έχει ως σκοπό την ηλεκτρονική τεκμηρίωση για το εταιρικό 

μοντέλο που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια των φάσεων της μοντελοποίησης. Η 

γραμμή μενού και τα εικονίδια είναι συμβατά με το λειτουργικό σύστημα των 

windows(http://documentation.softwareag.com/aris/platform_72sr2e/installation_adm

inistration_guide_s.pdf). Πολλά παράθυρα μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα, ενώ 

το ενεργό παράθυρο της οθόνης τονίζεται. Οι δομές μοντελοποίησης βρίσκονται στο 

αριστερό μέρος της οθόνης. Το ARIS επιτρέπει την ανταλλαγή αντικειμένων και 

εξασφαλίζει τη συνοχή τους. Για τη περιγραφή λειτουργιών, δεδομένων και 

οργανωτικών εικόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ER μοντέλο για τη 

μοντελοποίηση των στοιχείων. Το μοντέλο λοιπόν υποστηρίζει την ανάλυση κατά 

περίπτωση, τη κρίσιμη διαδρομή και την αλυσίδα αξίας. Ακόμη επιτρέπει την 

αξιολόγηση και παρακολούθηση του κόστους της επιχειρηματικής διαδικασίας. 

Επίσης είναι εφικτός ο εντοπισμός των σημείων συμφόρησης των πόρων αλλά και η 

αξιολόγησή τους με κριτήρια όπως ο χρόνος και το κόστος. Ο ARIS μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς όπως η διαχείριση καταστάσεων, η 

εκπαίδευση χρηστών, ή για τη πιστοποίηση με ISO 9000 (Scheer A.W., Nuttgens M., 

2000).  
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Σχήμα 5.5.1 Aris Express Interface (Πηγή: 

http://www.enterpriseirregulars.com/4111/aris-express-process-modeling-contest/) 

Το εργαλείο ARIS, βασίζεται στη γλώσσα μοντελοποίησης ARIS που αναπτύχθηκε 

από τον καθηγητή Scheer. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για BPE(BUSSINESS 

PROCESS ENGINEERING), τόσο και για BPR (BUSSINESS PROCESS RE-

ENGINEERING), αναπτύσσοντας στρατηγικές για την βελτίωση της ποιότητας και 

τον εξορθολογισμό της παραγωγής (Kalnins A. κ.ά., 1998).  

5.2 Η δομή του ARIS 

5.2.1 Η αρχιτεκτονική του ARIS 

 

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ARIS είναι: 

1) Μείωση της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών 

2) Ολοκλήρωση των βασικών διαδικασιών μιας επιχείρησης(διαγράμματα, στοιχεία, 

δραστηριότητες) 

3) Στρατηγικές σχεδιασμού για τη συνεχή βελτίωση  

Η αρχιτεκτονική του ARIS είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο όπου η περιγραφή της 

συμπεριφοράς του συστήματος γίνεται αναλυτικά και σε πολύ υψηλό βαθμό (Kalnins 

A. κ.ά., 1998). Προκειμένου το μοντέλο αυτό να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα 

μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, ο ARIS διατηρεί τέσσερις βασικές απόψεις στην 

http://www.enterpriseirregulars.com/4111/aris-express-process-modeling-contest/
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αρχιτεκτονική του, την οπτική οργάνωσης, την οπτική λειτουργίας, την οπτική 

δεδομένων και την οπτική διαδικασίας. Η οπτική της οργάνωσης περιγράφει τις 

οργανωτικές μονάδες καθώς και τις σχέσεις τους, αλλά και τις σχετικές δομές όπως 

το οργανόγραμμα. 

 

 

Σχήμα 5.2.1.1 Η αρχιτεκτονική του ARIS(Πηγή: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Integrated_Information_Systems) 

 

Γεγονότα και καταστάσεις αποτελούν την προβολή των δεδομένων. Τα γεγονότα 

ορίζουν τις αλλαγές στην κατάσταση των αντικειμένων. Οι ιδιότητες των πελατών 

φαίνονται από τα δεδομένα. Από όλες τις απόψεις το μοντέλο ARIS, επιτρέπει τον 

αναλυτή να διαμορφώσει κάθε επιμέρους πτυχή της διαδικασίας από διαφορετική 

οπτική γωνία και οι ανώτεροι επιχειρηματική στόχοι της επιχείρησης υποστηρίζονται 

σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ένα διάγραμμα αντικειμένου που περιέχει τους στόχους 

των κρίσιμων παραγόντων που συνδέονται με τα αντικείμενα και τις λειτουργίες 

τους. Αν και αυτό το διάγραμμα είναι απλά ένα διάγραμμα αντικειμένου, δίνει μια 

περιγραφή της κατάστασης (Kalnins A. κ.ά., 1998). Το μοντέλο βασίζεται στις φάσεις 

του BPR ώστε να προχωρήσει τη διαδικασία (Scheer A.W., Nuttgens M., 2000).  
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Σχήμα 5.2.1.2 Η αρχιτεκτονική του ARIS(Πηγή: 

http://www.iaarc.org/publications/fulltext/isarc2003-57.pdf) 

Υπάρχουν τέσσερα βήματα σε αυτή τη φάση και περιλαμβάνουν το καθορισμό της 

επιχειρηματικής διαδικασίας, τη συλλογή των δεδομένων και τον καθορισμό των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Το πρώτο βήμα είναι ο ορισμός της επιχειρηματικής 

διαδικασίας στο πεδίο εφαρμογής της μοντελοποίησης. Πρέπει να γίνει απολύτως 

κατανοητή η προσδοκία της επιχείρησης όταν θέλει να εγκαταστήσει ένα σύστημα 

ERP. Το δεύτερο βήμα είναι η συλλογή των δεδομένων. Το τρίτο βήμα είναι να 

χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα VAD, που είναι ενσωματωμένο στα εργαλεία του 

μοντέλου ARIS για να εκφραστούν οι κύριες λειτουργίες της επιχείρησης. Όταν το 

διάγραμμα VAD ολοκληρωθεί, μπορούμε να μπούμε στην επόμενη φάση, στο 

τέταρτο βήμα. Εδώ έχει αναπτυχθεί ένας πίνακας που δείχνει που αρχίζει η 

δραστηριότητα, που τελειώνει, την επεξήγηση της δραστηριότητας, τα αποτελέσματα 

εξόδου κ.τ.λ. Ακόμα έχει αναπτυχθεί ένα διάγραμμα eEPC και δείχνει την διαδικασία 

έρευνας της επιχείρησης με έναν άλλο τρόπο. Στο διάγραμμα eEPC  όπως φαίνεται, 

τελειώνει η πρώτη δραστηριότητα και περνάει στην δεύτερη. Εκεί βρίσκονται αυτά 

που σχετίζονται με το προσωπικό και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από το 

προσωπικό (http://www.iaarc.org/publications/fulltext/isarc2003-57.pdf). Το eEPC 

διάγραμμα μας δείχνει με σαφήνεια δεδομένα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, 

τις δραστηριότητες και τα γεγονότα της επιχειρηματικής διαδικασίας. Υπάρχουν 

τέσσαρα βήματα σε αυτή φάση, συμπεριλαμβανομένου την επιβεβαίωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών AS-IS και τον έλεγχο του ανασχεδιασμού 
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επιχειρηματικών διαδικασιών TO-BE. Το πρώτο βήμα είναι η επιβεβαίωση του 

ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών AS-IS. Δεύτερο βήμα είναι ο 

έλεγχος του εξορθολογισμού της επιχειρηματικής διαδικασίας επικεντρώνοντας στη 

λογική.  Ο παρακάτω πίνακας  επεξηγεί αυτές τις πέντε περιπτώσεις. Για παράδειγμα 

αν κάποιες υπηρεσίες δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές, καλλίτερα θα ήταν να 

καταργηθούν. Εκτός αυτού πρέπει να ελεγχθούν οι κανόνες του ανασχεδιασμού των 

επιχειρηματικών διαδικασιών για την εξάλειψη των άχρηστων διαδικασιών. Το τρίτο 

βήμα είναι η μείωση των περιττών εργασιών αλλά και η αυτοματοποίηση ορισμένων 

ανθρώπινων διαδικασιών. Όταν τελειώσει η τρίτη φάση, μπορεί να υλοποιηθεί το 

BPR με το εργαλείο TO-BE (http://www.iaarc.org/publications/fulltext/isarc2003-

57.pdf).   

Πίνακας 5.2.1 Προσαρμογή της επιχείρησης στα λάθη της διαδικασίας 

Περιπτώσεις Τύπος Προσαρμογή 

Περίπτωση 1 Η διαδικασία τρέχει με το ίδιο 

προσωπικό από την αρχή μέχρι 

το τέλος 

Είναι καλά εξορθολογισμένο και 

δεν χρειάζεται προσαρμογή 

Περίπτωση 2 Η διαδικασία χτυπάει σε 2 μέλη 

του προσωπικού ή παραπάνω 

Μείωση προσωπικού 

Περίπτωση 3 Η διαδικασία χτυπάει σε 2 μέλη 

του προσωπικού ή παραπάνω. 

Έρχεται πίσω το προσωπικό 

διπλασιασμένο  

Μείωση προσωπικού και αποφυγή 

του αναδιπλασιασμού του 

Περίπτωση 4 Η διαδικασία χτυπάει σε δυο 

μέλη ή παραπάνω 

Μείωση του προσωπικού και 

αποφυγή του διπλασιασμού των 

ενεργειών 

Περίπτωση 5 Έρχεται πίσω κάποιο προσωπικό 

και οι ενέργειες διπλασιάζονται 

Μείωση του μη απαραίτητου 

προσωπικού και αποφυγή του 

διπλασιασμού του προσωπικού και 

των ενεργειών  
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Σχήμα 5.2.1.3 Δομή μεθοδολογίας (Πηγή: 

http://www.iaarc.org/publications/fulltext/isarc2003-57.pdf) 

Στη πραγματικότητα το πρώτο βήμα συνίσταται στο καθορισμό του μοντέλου AS-IS, 

δηλαδή το πώς διενεργείται αυτή η διαδικασία στην εταιρία (πριν τον ανασχεδιασμό). 

Το μοντέλο αυτό είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται το καινούργιο σενάριο. Με 

βάση την ανάλυση το δεύτερο βήμα είναι να οριστεί το μοντέλο ΤΟ-ΒΕ το οποίο 

αναπαριστά τη διαδικασία του ανασχεδιασμού. Σύμφωνα με τους στόχους δεν είναι 

απαραίτητο να εκτελείται οποιαδήποτε λειτουργία προσομοίωσης ακόμα και αν το 

εργαλείο είναι το ARIS για την διαδικασία προσομοίωσης. Αυτό που αλλάζει είναι ο 

τρόπος που αναπαρίσταται το περιεχόμενο της διαδικασίας, δηλαδή η γραφική 

παράσταση (http://www.iaarc.org/publications/fulltext/isarc2003-57.pdf). Αυτό 

συνεπάγεται με μια διαφορετική ακολουθία δραστηριοτήτων, απαραίτητες για όλες 

τις πτυχές της. Σύμφωνα με τη γλώσσα ARIS, τα ακόλουθα μοντέλα έχουν 

διερευνηθεί (Ruozi D. κ.ά., 2001) :  

1. Το οργανόγραμμα για τη χαρτογράφηση των διαθέσιμων πόρων. 

2. Το διάγραμμα δένδρου που αναπαριστά τις λειτουργίες του μοντέλου είναι 

προσανατολισμένο. 

3. Το μοντέλο της επιχειρηματικής διαδικασίας που ονομάζεται eEPC, το οποίο 

δείχνει τη χρονολογική πορεία των δραστηριοτήτων και ορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη την ιεραρχική δομή του προηγούμενου μοντέλου. 
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4. Το eEPC επεκτείνει το επιχειρηματικό μοντέλο στη πληροφορία και στη ροή 

των προϊόντων. Σε αυτό το στάδιο όλες οι πληροφορίες ενσωματώνονται μαζί 

5. Το eERM για τη δομή χρησιμοποιείται μέσα στη διαδικασία. 

 

Σχήμα 5.2.1.4 Η BPR μεθοδολογία του ARIS (Ruozi D. κ.ά., 2001)  

5.2.2 Tο AS-IS και το TO- BE στον ARIS 

 

Το AS-IS μοντέλο συλλέγει πληροφορίες από τους ειδικούς της διαδικασίας μέσω 

ερωτήσεων. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε το δένδρο του AS-IS και την ιεραρχική 

δομή της λειτουργίας του. 
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Σχήμα 5.2.1.6 As-Is δένδρο λειτουργίας (Πηγή: Ruozi D. κ.ά., 2001)   

Το AS-IS μοντέλο, επιτρέπει να δείξει τα προβλήματα της διαδικασίας και πιθανές 

βελτιώσεις. Κύρια έμφαση δίδεται σε προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία 

και τον προγραμματισμό. Σε αυτή τη βάση γίνεται ο ανασχεδιασμός του σεναρίου 

TO-BE. Τα κυριότερα προβλήματα είναι: 

 Έλλειψη προγραμματισμού και πληροφοριών σχετικά με τους πόρους και το 

φόρτο εργασίας 

 Έλλειψη εργαλείων για τη διαχείριση του έργου 

 Έλλειψη τεκμηρίωσης, όπως οι εκθέσεις σχετικά με τις αλλαγές που 

σημειώθηκαν 

 Έλλειψη τεχνικού δελτίου στο εσωτερικό της εταιρίας που περιγράφει το 

σύνολο των πελατών 

Μετά από αυτές τις εκτιμήσεις το σενάριο TO-BE διαμορφώνεται. Η σειρά που 

ακολουθείται στη διαδικασία είναι λίγο διαφορετική από εκείνη του AS-IS. Στο 

δεύτερο στάδιο αναπαριστάται η δομή δεδομένων και τελικώς η λειτουργία του 

δένδρου (http://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/wiso_fs_wi/EPK-

Community/LNCS_Geschaeftsprozessarchitektur.pdf). Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη 

ενός εργαλείου που θα παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του έργου και αυτό είναι 

το MS PROJECT. Αυτό προκαλεί μια ριζική αλλαγή στη σειρά των διαχειριστικών 

εργασιών. Το AS-IS οργανόγραμμα έχει τροποποιηθεί εισάγοντας μια νέα μονάδα και 

αυτό συνεπάγεται με την αναδιοργάνωση και των άλλων μονάδων. Τέλος η δομή 

δεδομένων έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη της εισαγωγή της PDM 

τεχνολογίας. Η δομή δεδομένων ορίζεται ως εξής (Ruozi D. κ.ά., 2001): 

 Κατηγοριοποίηση των εγγράφων και η ταξινόμηση τους 

 Ορισμός των ιδιοτήτων των δεδομένων για κάθε τύπο εγγράφου 

Όλα τα μοντέλα είναι διαθέσιμα σε μορφή html και αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή 

πληροφοριών σε όλα τα τμήματα της εταιρίας. Όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται 

στη διαδικασία μπορούν να έχουν πρόσβαση στην επεξεργασία δεδομένων. Με το 

μοντέλο ARIS είναι δυνατόν να ορισθεί μια νέα διαδικασία για ένα νέο προϊόν που θα 

υποστηρίζει την τεχνολογία PDM. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη μιας 

στρατηγικής για την υλοποίηση του BPR αλλά και να ορισθεί ένας νέος χάρτης 

http://www.wiso.uni-hamburg.de/
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αναφοράς. Με τον ARIS, μπορούμε να έχουμε μια πιο πλήρη αναπαράσταση της 

διαδικασίας αλλά είναι πιο δυσνόητο από το μοντέλο IDEF3 και GRAPES BM. Και 

με τις δυο τεχνικές υπάρχει μια δομημένη τεκμηρίωση της διαδικασίας και είναι 

εφικτή η διάδοση της τεχνογνωσίας σε όλα τα τμήματα της εταιρίας. 

5.2.3 Διαγράμματα ERM  

 

Με το διάγραμμα ERM γίνεται μια διάκριση μεταξύ οντοτήτων, ιδιοτήτων και 

σχέσεων. Οι οντότητες είναι πραγματικά ή αφηρημένα πράγματα τα οποία 

ενδιαφέρονται για τα καθήκοντα σε μια εταιρία που είναι υπό εξέταση. Η περιγραφή 

του αντικειμένου μπορεί να είναι μια επιχειρηματική διαδικασία για παράδειγμα. 

Σύμφωνα με το μοντέλο ARIS τα αντικείμενα δεδομένων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον είναι τα αντικείμενα του περιβάλλοντος και τα αντικείμενα που 

προσδιορίζουν τα γεγονότα (http://www.rmdservice.com/quality_policy/ 

JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf). Οι οντότητες περιγράφονται με ακρίβεια από 

ορισμένα χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι ένας πελάτης για παράδειγμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια από το όνομά του πρώτα και μετά από τη 

διεύθυνσή του. Εάν οι οντότητες του ίδιου τύπου ομαδοποιούνται σε σύνολα, 

ονομάζονται τύποι οντότητας. Οντότητες του ίδιου τύπου μπορούν να περιγραφούν 

με τα ίδια χαρακτηριστικά. Έτσι ο πελάτης Α και ο πελάτης Β ομαδοποιούνται υπό 

τον τύπο οντότητας του πελάτη. Τα άρθρα 1 και 2 ομαδοποιούνται στο τύπο 

οντότητας άρθρο. Οι τύποι οντοτήτων αναπαριστώνται στο ERΜ μοντέλο ως 

ορθογώνια. 

 

Σχήμα 5.2.3.1 Τύποι οντοτήτων (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/%20JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
http://www.rmdservice.com/quality_policy/%20JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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Τα χαρακτηριστικά είναι ιδιότητες που περιγράφουν τους τύπους των οντοτήτων. 

Μια σχέση είναι μια λογική σύνδεση μεταξύ των οντοτήτων. Άρα η ύπαρξη των 

σχέσεων εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη των οντοτήτων. Αν οι σχέσεις του ίδιου 

τύπου ομαδοποιούνται σε σύνολα, ονομάζονται τύποι σχέσεων. Σε ένα ERM 

διάγραμμα οι τύποι σχέσεων εμφανίζονται ως ρόμβοι και συνδέονται με τους τύπους 

οντοτήτων μέσω συνδέσεων.  

 Σχήμα 5.2.3.2 Τύποι σχέσεων και τύποι οντοτήτων (Πηγή : 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/ JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

5.2.4 Διαγράμματα eERM  

 

Στην μοντελοποίηση των δεδομένων, αντικείμενα με πληροφορίες με παρόμοια 

χαρακτηριστικά ομαδοποιούνται για να σχηματίσουν μια τάξη η οποία ονομάζεται 

τύπος οντότητας. Οι λογικές συνδέσεις ανάμεσα στους τύπους οντότητας 

αναφέρονται ως τύποι σχέσεων. Επεκτείνοντας το ERM  με κατασκευαστικές 

λειτουργίες παίρνουμε το eERM στο οποίο υπάρχει η ταξινόμηση, η ειδίκευση, ο 

συνυπολογισμός και η ομαδοποίηση. Οι ιδιότητες μιας οντότητας και των τύπων 

σχέσεων ονομάζονται χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα των μοντέλων παρουσιάζονται 

με τη μορφή eERM εικόνων και εμφανίζουν μόνο τους τύπους οντοτήτων και 

σχέσεων και συχνά έχουν σύνθετη δομή. Εάν τα χαρακτηριστικά του ERM 

συμπεριληφθούν σε αυτά τα μοντέλα (eERM) δεν θα είναι πλέον ευανάγνωστα. Με 

τα eERM διαγράμματα κατανομής μπορεί να οριστεί το ERM χαρακτηριστικό για 

κάθε οντότητα και τύπο σχέσης σε ένα ξεχωριστό μοντέλο. Ο eERM τύπος 

αντικειμένου μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτό το μοντέλο σε υπό μορφή αντιγράφου 

και η σχέση με τα χαρακτηριστικά του ERM να είναι μοντελοποιημένη. Διακρίσεις 

μπορούν να γίνουν ανάμεσα σε ένα βασικό χαρακτηριστικό το εξωτερικό κλειδί ή ένα 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/%20JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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περιγραφικό χαρακτηριστικό για το συνδεδεμένο χαρακτηριστικό του ERM 

(http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf).  

 

Σχήμα 5.2.4.1 Κατανομή των ERM χαρακτηριστικών (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

5.2.5 Δένδρα λειτουργίας 

 

Οι λειτουργίες μπορούν να περιγραφούν σε διαφορετικά επίπεδα συμπίεσης. Στο 

υψηλότερο επίπεδο οι λειτουργίες είναι περίπλοκες με τη μορφή επιχειρηματικών 

διαδικασιών ή με αλυσίδες διαδικασιών. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η επεξεργασία 

μιας παραγγελίας για το πελάτη. Μια τέτοια διαδικασία επιχειρήσεων 

αντιπροσωπεύει μια σύνθετη λειτουργία και μπορεί να χωρίζεται σε επιμέρους 

λειτουργίες για τη μείωση της πολυπλοκότητας (Scheer AG, Saarbrücken, 2003). 

Έτσι ο όρος λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας. Οι 

όροι που χρησιμοποιούνται συχνά εξηγούν το επίπεδο ιεραρχίας με ένα πιο 

περιγραφικό τρόπο: διαδικασία, λειτουργία, υπό λειτουργία ή συνάρτηση 

στοιχειώδους λειτουργίας. Διαιρώντας τις λειτουργίες μπορεί να περιληφθούν 

διάφορα επίπεδα ιεραρχίας. Οι στοιχειώδεις λειτουργίες αναπαριστώνται στο 

χαμηλότερο επίπεδο των δένδρων λειτουργίας. Στοιχειώδεις λειτουργίες είναι αυτές 

που δεν μπορούν να μειωθούν για οποιοδήποτε περεταίρω σκοπό της ανάλυσης της 

επιχειρηματικής διαδικασίας. Τα δένδρα λειτουργίας ή διαγράμματα ιεραρχίας 

χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν την υποδομή. Διαφορετικά κριτήρια 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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μπορούν να εγκριθούν για την ομαδοποίηση των λειτουργιών σε ένα δένδρο 

λειτουργίας. Συχνά αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του ίδιου 

του αντικειμένου ή το συνδυασμό των λειτουργιών που ασχολούνται με τις ίδιες τις 

λειτουργίες (Scheer AG, Saarbrücken, 2003).  

Σχήμα 5.2.5.1 Δένδρα λειτουργίας  (Πηγή: Scheer AG, Saarbrücken, 2003) 

5.2.6 Οργανόγραμμα  

 

Το οργανόγραμμα αναπαριστά μια τυπική μορφή οργανωτικών δομών. Ένα 

διάγραμμα τέτοιου είδους αντικατοπτρίζει τις οργανωτικές μονάδες και τις σχέσεις 
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τους ανάλογα με τα επιλεγμένα κριτήρια δόμησης. Οι οργανωτικές μονάδες είναι οι 

εκτελεστές των καθηκόντων-εργασιών και πραγματοποιούνται με σκοπό την επίτευξη 

των στόχων. Όπως και στο GRAPES BM έτσι και στον ARIS η ανάθεση των 

καθηκόντων στους εκτελεστές υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό (Kalnins A. κ.ά., 

1998). Οι σχέσεις είναι σύνδεσμοι μεταξύ των οργανωτικών μονάδων. Ένα 

παράδειγμα που το επεξηγεί φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 5.2.6.1 Οργανόγραμμα (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf). 

Εδώ γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων που συνδέουν τις οργανωτικές 

μονάδες προκειμένου να διευκρινιστούν οι ιεραρχικές σχέσεις με μεγαλύτερη 

ακρίβεια. Στο πλαίσιο αυτό η σύνδεση μπορεί να έχει μια από τις ακόλουθες έννοιες. 

 Να είναι τεχνικά ανώτερη 

 Να είναι πειθαρχικά ανώτερη 

 Να αποτελεί ένα στοιχείο του 

Για όλες οι λειτουργικές αρμοδιότητες που περιγράφονται στα κουτιά, το 

οργανόγραμμα απεικονίζει τη κατανομή των καθηκόντων των επιχειρήσεων. Εδώ 

πρέπει να ειπωθεί ότι πολλαπλές θέσεις μπορούν να ανατεθούν σε μια οργανωτική 

μονάδα. Οι θέσεις και οι οργανωτικές μονάδες μπορούν να αποδοθούν σε πρόσωπα 

που κατέχουν αυτές τις θέσεις. Η εκχώρηση ενός ατόμου σε μια οργανωτική μονάδα 

δείχνει ότι το άτομο αυτό είναι ένας ειδικός υπάλληλος της μονάδας. Ο συνδυασμός 

με μια ατομική θέση ορίζει τη κάλυψη της εργασιακής θέσης εντός της εταιρίας 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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(http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf). 

Αυτό φαίνεται καλλίτερα στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

Σχήμα 5.2.6.2 Οργανόγραμμα με θέσεις και ατομική κατανομή  (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf). 

Οι οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα μπορούν επίσης να ανατεθούν σε ένα τύπο. 

Έτσι για παράδειγμα μπορεί να οριστεί για κάθε οργανωτική μονάδα, ή για ένα τμήμα 

ή για μια ομάδα κάποιος ως επικεφαλής ενός τμήματος 

(http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf). 

 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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5.2.7 EPC Διαγράμματα και γεγονότα 

 

Ένα γεγονός είναι η ύπαρξη της πληροφόρησης που είναι κατάλληλη για τη 

διαχείριση των επιχειρήσεων. Αυτά ελέγχουν ή επηρεάζουν τη διαδικασία που έπεται 

της επιχειρηματικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι τα γεγονότα έναρξης και λήξης 

μπορούν να καθοριστούν για κάθε λειτουργία (Scheer AG, Saarbrücken, 2003). Σε 

αντίθεση με μια λειτουργία που είναι χρονοβόρα, τα γεγονότα σχετίζονται με ένα 

σημείο στο χρόνο. Η διαδικαστική ακολουθία των λειτουργιών κατά την έννοια των 

επιχειρηματικών διαδικασιών αναπαρίσταται με ‘αλυσίδες’ στη διαδικασία. Αυτό 

σημαίνει ότι τα γεγονότα έναρξης και λήξης μπορούν να καθοριστούν για κάθε 

λειτουργία. Η αλλαγή στη κατάσταση ενός αντικειμένου πληροφοριών μπορεί να 

παραπέμψει την εμφάνιση αυτού του αντικειμένου. Τα αντικείμενα και τα 

χαρακτηριστικά που περιέχονται στον ARIS, περιγράφονται στις αλυσίδες. Έτσι τα 

γεγονότα εμφανίζονται ως εξάγωνα. Η περιγραφή δεν θα ήταν καλό να περιέχει μόνο 

τη πληροφορία του αντικειμένου, αλλά και τη τροποποίηση της κατάστασης. 

 

Σχήμα 5.2.7.1 Γεγονότα (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

Τα γεγονότα ενεργοποιούν λειτουργίες και τα αποτελέσματα των λειτουργιών. Με 

την οργάνωση του γεγονότος να λειτουργεί σε μια ακολουθία δημιουργούνται τα 

λεγόμενα event-driven process chains (EPC). Ένα γεγονός με γνώμονα το EPC 

δείχνει τη χρονική και λογική διαδικασία σε μια επιχειρηματική διαδικασία. Ένα 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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παράδειγμα διαγράμματος EPC φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. Τα γεγονότα 

καθορίζουν την όποια κατάσταση, και αυτή η κατάσταση θα προκαλέσει κάποια 

λειτουργία. Η έναρξη ή η λήξη των κόμβων του EPC είναι πάντα τα γεγονότα. 

Αρκετές λειτουργίες προέρχονται από ένα γεγονός και αντιστρόφως δηλαδή μια 

λειτουργία μπορεί να έχει πολλά γεγονότα. Μια σύνδεση με τη μορφή ενός κύκλου 

χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει τους βρόχους επεξεργασίας του EPC. Οι 

συνδέσεις αυτές ωστόσο όχι μόνο χρησιμεύουν ως γραφικές λειτουργίες αλλά 

ορίζουν τις γραφικές συνδέσεις μεταξύ των αντικειμένων 

(http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf). 

Σχήμα 5.2.7.2 Διάγραμμα EPC (Πηγή : 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf


 

80 
 

Στο παρακάτω παράδειγμα του σχήματος αρχίζουν τα γεγονότα και συνδέονται με 

AND. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία έκδοσης λειτουργίας είναι μόνο στην αρχή 

όταν ο κόμβος είναι διαθέσιμος και είναι αναγκαίο οι πόροι να επαληθευτούν.  Έτσι 

τα γεγονότα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί πριν η διαδικασία ξεκινήσει. 

 

Σχήμα 5.2.7.3 AND λειτουργία (Πηγή : 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

Το επόμενο παράδειγμα δείχνει την λειτουργία με την εντολή ΧOR. Η λειτουργία 

μπορεί να οδηγήσει είτε σε αποδοχή είτε σε απόρριψη. Τα δυο αυτά αποτελέσματα 

δεν μπορούν να συμβούν την ίδια στιγμή. Εκτός από αυτές τις δυο περιπτώσεις και η 

λειτουργία INCLUSIVE OR περιπλέκει περισσότερο την κατάσταση. 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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Σχήμα 5.2.7.4 OR λειτουργία (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

Γενικότερα μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε δυο τύπους καταστάσεων το 

γεγονός λειτουργίας και το φορέα λειτουργίας. Μια γενική εικόνα αυτών των δυο 

παρουσιάζεται στα παρακάτω σχήματα. 

 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf


 

82 
 

  

Σχήμα 5.2.7.5 Όλες οι λειτουργίες (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

Ένας σύνδεσμος μπορεί να καθορίσει τα είδη της προβλεπόμενης σημασιολογίας και 

χαρακτηριστικών. Κάθε αντικείμενο έχει μια σταθερή λίστα χαρακτηριστικών μέρος 

των οποίων είναι κοινά για όλα τα αντικείμενα (Scheer AG, Saarbrücken, 2003). Ένα 

διάγραμμα μπορεί να αναθέσει  ένα αντικείμενο σε άλλο διάγραμμα προκειμένου να 

υπάρξει βελτίωση. Μερικοί από τους τύπους των διαγραμμάτων έχουν μια καλά 

καθορισμένη σημασιολογία. Πρόκειται για τους τύπους των διαγραμμάτων που 

περιγράφουν την συμπεριφορά του συστήματος, την οργανωτική δομή και τη 

μοντελοποίηση των δεδομένων. Το πιο σημαντικό από αυτά για το BPR είναι το 

διάγραμμα EPC που περιέχει λειτουργίες και γεγονότα. Η λειτουργία ενεργοποιείται 

από ένα ή περισσότερα γεγονότα και παράγει ένα ή περισσότερα γεγονότα κατά την 

ολοκλήρωση. Γεγονότα και σύμβολα λειτουργίας από μια εναλλασσόμενη λειτουργία 

συνδέονται μέσω του ελέγχου των ροών και των διακεκομμένων βελών. Εάν 

περισσότερο από ένα γεγονός εμπλέκεται θα πρέπει να συνδυάζεται με κανόνες 

(AND, OR, XOR). Για παράδειγμα η ακόλουθη δομή αναπαριστά ένα AND 

προκαλώντας αναταραχή στα γεγονότα ένα και δυο (Scheer AG, Saarbrücken, 2003). 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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Σχήμα 5.2.7.6 Δυο γεγονότα και μια AND (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

Ομοίως η διακλάδωση στην ολοκλήρωση της λειτουργίας αντιπροσωπεύεται από μια 

OR ή XOR μετά από αυτήν. Οι ακριβής έννοιες αυτών ορίζονται μόνο στο πλαίσιο 

προσομοίωσης. Η σημασιολογία δεν περιλαμβάνει δεδομένα με γεγονότα (Scheer 

AG, Saarbrücken, 2003). Η χρήση των ερμηνευτών καθορίζεται από την αντιγραφή 

του αντίστοιχου στοιχείου του οργανογράμματος σε EPC και τη σύνδεσή τους σε μια 

λειτουργία.  

 

Σχήμα 5.2.7.7 Γεγονότα με XOR (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

Ένας αριθμός από ιδιότητες αντικειμένων, μπορεί να γίνει ορατός στο διάγραμμα. Το 

PCD διάγραμμα είναι το ίδιο με το EPC αλλά με προκαθορισμένη διάταξη. Όταν μια 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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λειτουργία επανακαθορίζεται η βελτίωση του EPC έχει επιτευχθεί. Τα EPC και PCD 

διαγράμματα, μπορεί να αναλυθούν στατιστικά και να βρεθεί το μέγιστο χρονικό 

διάστημα ή κόστος. 

5.2.8 Διαγράμματα eEPC  

 

Το eEPC διάγραμμα βασίζεται στο EPC αλλά περιλαμβάνει επιπλέον κάποια είδη 

αντικειμένου όπως 

(http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf): 

 Τύπος υλικού 

 Τύπος υλικού συσκευασίας 

 Τύπος λειτουργίας πηγών 

 Λειτουργία πόρων 

 Τεχνική λειτουργία παροχής τύπου 

 Τεχνική προσφορά λειτουργίας 

 Τύπος εξοπλισμού αποθήκης 

 Εξοπλισμός αποθήκης 

 Τύπος συστήματος μεταφοράς 

 Σύστημα μεταφοράς 

Ο τύπος υλικού αντικειμένου συνδέεται με τον τύπο αντικειμένου λειτουργίας του 

μέσα από μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη σύνδεση. Για μια εισερχόμενη σύνδεση 

ορίζονται τα υλικά τα οποία απαιτούνται από τη λειτουργία μιας εισόδου. Στο 

πλαίσιο αυτό μπορεί κάποιος να καθορίσει επιλέγοντας τον αντίστοιχο τύπο 

σύνδεσης. Μια εξερχόμενη σύνδεση καθορίζει το τύπο του υλικού που δημιουργείται 

από τη λειτουργία. Ακόμα τεχνικοί πόροι ζητούνται για τη μετατροπή του υλικού. 

Στις αλυσίδες διαδικασίας μπορεί κάποιος να συνδέσει αυτά με το τύπο αντικειμένου 

λειτουργίας. Για προσδιοριστούν οι πιθανοί εναλλακτικοί πόροι, απαιτείται 

εναλλακτικός τύπος σύνδεσης που προσφέρεται επί προσθέτως εκτός από τον τύπο 

σύνδεσης που απαιτείται. Ορισμένα είδη υλικών συσκευασίας απαιτούνται εάν τα 

υλικά πρέπει να κατασκευαστούν μέσα στη λειτουργία. Για να καθοριστούν οι 

αντίστοιχοι τύποι υλικών συσκευασίας μπορεί να γίνει μοντελοποίηση μιας σχέσης 

μεταξύ της λειτουργίας και της αναγκαίας συσκευασίας υλικών. Το παρακάτω 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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διάγραμμα δείχνει την αντίστοιχη τεχνική των τύπων πόρων και των τύπων υλικών 

συσκευασίας. 

Σχήμα 5.2.8.1 Ροή των υλικών σε ένα διάγραμμα eEPC (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

5.2.9 ARIS-House  

 

Το ARIS-HOUSE έχει αναπτυχθεί για την υλοποίηση των επιχειρηματικών μοντέλων 

στα πληροφοριακά συστήματα. Το ARIS HOUSE διαιρείται σε πέντε μέρη και όλα 

τα μέρη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (http://www.bpm-agu.com/downloads/Summary 

_ARIS.pdf). Το control view αναπαριστά τη στατική σύνδεση μεταξύ των 

αντικειμένων των δεδομένων, των λειτουργιών, της απόδοσης, της οργάνωσης και 

της χρονολογικής διαδικασίας. Το προϊόν/υπηρεσία δείχνει τα υλικά και τις 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
http://www.bpm-agu.com/downloads
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υπηρεσίες στις εισόδους και εξόδους που έρχονται και εκτελούνται από την 

επιχειρηματική διαδικασία. Το data view είναι τα αντικείμενα πληροφοριών και οι  

ιδιότητές τους, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων και των πληροφοριών. 

Το function view είναι οι συναλλαγές που μετατρέπουν παραστάσεις και τις στατικές 

σχέσεις μεταξύ τους περιγράφονται σε αυτό το τμήμα. Το organization view είναι τα 

οργανωτικά στοιχεία και οι σχέσεις τους περιγράφονται εδώ, όπως και οι ανθρώπινοι 

και οι λειτουργικοί πόροι (http://www.bpm-agu.com/downloads/Summary 

_ARIS.pdf). 

 

Σχήμα 5.2.9.1: ARIS HOUSE (Πηγή: http://dash.dsv.su.se/2008/09/19/agreement-

with-aris-on-bpm-tools/) 

Το ARIS HOBE είναι ένα πλαίσιο που παρέχει τη διαχείριση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών από την οργανωτική δομή στο πραγματικό κόσμο συμπεριλαμβανομένου 

και τη συνεχή βελτίωση. Το HOBE επιτρέπει στις επιχειρήσεις συνεχώς να 

δοκιμάζουν και να ελέγχουν τις διαδικασίες προκειμένου να υπάρχει βελτίωση. 

Υπάρχουν τέσσερα αλληλένδετα επίπεδα στο HOBE σύμφωνα με τα οποία (Scheer 

A.W., Nuttgens M., 2000):  

1) Πρώτο επίπεδο: οι επιχειρηματικές διαδικασίες μοντελοποιούνται σύμφωνα 

με ένα πρόγραμμα εργασιών κατασκευής. O ARIS παρέχει ένα πλαίσιο το 

οποίο καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρηματικής διαδικασίας. Διάφοροι 

http://www.bpm-agu.com/downloads
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μέθοδοι για τη βελτιστοποίηση και αξιολόγηση και τη διασφάλιση της 

ποιότητας είναι διαθέσιμες. 

2) Δεύτερο επίπεδο: είναι η διαδικασία όπου οι επιχειρηματικές διαδικασίες 

σχεδιάζονται και ελέγχονται, και μέθοδοι για τον προγραμματισμό, την 

ικανότητα του συστήματος και την ανάλυση του κόστους είναι διαθέσιμες. 

3) Τρίτο επίπεδο: είναι η διαδικασία κατά την οποία τα αντικείμενα 

επεξεργάζονται όπως οι παραγγελίες των πελατών με τα κατάλληλα 

έγγραφα που προέρχονται από ένα χώρο εργασίας για το επόμενο. 

4) Τέταρτο επίπεδο: εδώ έχουμε την εφαρμογή του συστήματος οπού τα 

έγγραφα παραδίδονται στους χώρους εργασίας και οι λειτουργίες της 

επιχείρησης χρησιμοποιούν τον υπολογιστή με τη βοήθεια των συστημάτων 

εφαρμογής. 

5.2.10 Ημερολόγια αλλαγής 

 

Τα ημερολόγια αλλαγής καθορίζουν και ενημερώνουν αν ένας πόρος είναι 

διαθέσιμος. Αυτούς τους πόρους τους αναθέτουν είτε στο οργανόγραμμα είτε στο 

διάγραμμα eEPC. Τα ημερολόγια αναθέτουν την ιεραρχία των ανθρωπίνων πόρων 

ξεκινώντας από το χαμηλότερο επίπεδο. Αυτά είναι ένα πολύ επίπεδο μοντέλο 

αντικειμένου. Στο χαμηλότερο επίπεδο τα αντικείμενα είναι τύπου BREAK. Ένα 

BREAK είναι το καθημερινό χρονικό διάστημα μέσα σε μια βάρδια κατά τη διάρκεια 

της οποίας δεν γίνεται εκτέλεση των εργασιών. Το BREAK υποδεικνύεται από την 

αρχή και κατά τη διάρκεια. Έτσι η σχετική αρχή σχετίζεται πάντα με την αλλαγή του 

οποίου η διακοπή έχει ανατεθεί (http://www.rmdservice.com/quality_policy 

/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf). Για παράδειγμα εάν η αλλαγή ξεκινάει στις 

8:00 πμ και το BREAK έχει σχετική αρχή δυο ωρών, το BREAK ξεκινάει στις 10:00 

πμ. Το επόμενο επίπεδο ιεραρχίας περιέχει τα αντικείμενα της αλλαγής. Μια αλλαγή 

είναι ο καθημερινός χρόνος εκτέλεσης της εργασίας. Η αλλαγή αυτή υποδεικνύεται 

από τη σχετική μεταβολή της έναρξης και της διάρκειας. Μια αλλαγή μπορεί να έχει 

περισσότερα από ένα διαλλείματα. Οι χρόνοι έναρξης των διαλειμμάτων πρέπει να 

βρίσκονται εντός των αλλαγών χρόνου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για τις 

αλλαγές είναι το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Κάθε αλλαγή επαναλαμβάνεται ανά 

24 ώρες. Ένας κύκλος αλλαγής συνήθως είναι ανά εβδομάδα. Ο κύκλος αλλαγής 

καθορίζει τις ημέρες κατά τις οποίες κάποια αλλαγή εκτελείται ή όχι. Ο κύκλος 

http://www.rmdservice.com/quality_policy%20/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
http://www.rmdservice.com/quality_policy%20/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf
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μετατόπισης καθορίζεται από την σχετική αρχή του κύκλου και τη διάρκειά του. 

Επιπλέον το χαρακτηριστικό της περιόδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πόσο 

συχνά ένας κύκλος επαναλαμβάνεται. Η περίοδος μπορεί να είναι μια ή δυο 

εβδομάδες. Έτσι για παράδειγμα στη δεύτερη περίπτωση, οι βάρδιες ενός 

εργαζόμενου είναι διαφορετική την πρώτη από την δεύτερη εβδομάδα και αυτό να 

επαναλαμβάνεται(http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Man

ual.pdf). 

 

Σχήμα 5.2.10.1 Ημερολόγιο αλλαγής (Πηγή: 

http://www.rmdservice.com/quality_policy/JobAid_ARIS_Method_Manual.pdf) 

 

 

 

 

 



 

89 
 

Κεφάλαιο 6: IDEF 

6.1 Περιγραφή των μοντέλων IDEF 

 

IDEF0 

Το IDEF0 επιτρέπει στο χρήστη να απεικονίζει μια άποψη της διαδικασίας 

συμπεριλαμβανομένων των εισροών, των εκροών, των ελέγχων και των μηχανισμών. 

Οι είσοδοι είναι οι πόροι που καταναλώνονται ή μετασχηματίζονται. Οι έξοδοι είναι 

τα πράγματα που δημιουργούνται μέσω της κατανάλωσης μετασχηματισμού των 

εισροών από τη διαδικασία. Οι έλεγχοι είναι αυτοί που καθοδηγούν τη διαδικασία 

(πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα, κανόνες). Οι μηχανισμοί είναι οι 

παράγοντες  που ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες ενέργειες που περιέχονται από τη 

διαδικασία (Noran S.O., 2000). Στη παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα γενικό 

διάγραμμα του IDEF0.  

 

Σχήμα 6.1.1.1 Γενικό διάγραμμα IDEF0 (Πηγή: 

http://www.ict.griffith.edu.au/noran/Docs/UMLvsIDEF.pdf) 

Τα IDEF0 διαγράμματα δείχνουν την ενεργοποίηση των δραστηριοτήτων. Τα ICOMS 

είναι σε θέση να αποδείξουν τους περιορισμούς της ενεργοποίησης των 

δραστηριοτήτων, όμως ούτε αυτό σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

ούτε υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει πραγματικά η διαδικασία (Bosilj-

Vuksic V. κ.ά., 2007). Τα IDEF0 διαγράμματα μπορούν να αναλυθούν σε 
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χαμηλότερου επιπέδου διαγράμματα. Η ιεραρχία διατηρείται μέσω ενός συστήματος 

αρίθμησης που οργανώνει το διάγραμμα γονέα και παιδί. Τα βέλη που 

χρησιμοποιούνται σε αυτό το μοντέλο μπορεί να ενωθούν. Ενώνοντας δυο βέλη μαζί 

υπάρχει η έννοια της ομαδοποίησης και κάθε βέλος διατηρεί την αρχική του 

ταυτότητα.    

IDEF1 

Η αρχική πρόθεση του IDEF1 ήταν να συλλάβει την υπάρχουσα πληροφορία σχετικά 

με τα αντικείμενα σε μια επιχείρηση. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται στο Computer 

Integrated Manufacturing κυρίως (Noran S.O., 2000): 

 Στο προσδιορισμό των διαθέσιμων πληροφοριών στην οργάνωση 

 Στον εντοπισμό των προβλημάτων που προκαλούνται από την έλλειψη της 

κατάλληλης διαχείρισης των πληροφοριών 

 Στο καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην 

εφαρμογή CIM 

Το μοντέλο αυτό δεν είναι μια μέθοδος σχεδιασμού της βάσης δεδομένων. Επιτρέπει 

μόνο την επιχείρηση να κατανοήσει τις πληροφορίες που διαθέτει. Οι κύριες έννοιες 

του μοντέλου αυτού είναι (Noran S.O., 2000): 

 Οντότητα: Νοείται ως εικόνα πληροφοριών 

 Σχέσεις: Συνεργασία μεταξύ οντοτήτων 

 Τάξεις οντότητας και σχέσεις: πρότυπα για την οντότητα και τη σχέση 

IDEF1X 

Σε αντίθεση με το IDEF1, το  IDEF1X υποστηρίζει τη μοντελοποίηση των δεδομένων 

συμβάλλοντας στην επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης. Το μοντέλο αυτό 

βασίζεται στο μοντέλο Entity Relationship, και πρόκειται για λογικό σχεδιασμό 

βάσεων δεδομένων. Στο IDEF1X, μια οντότητα αναφέρεται σε μια συλλογή 

στιγμιότυπων δεδομένων που μπορεί να διακριθεί από ένα άλλο. Το IDEF1X είναι 

πιο χρήσιμο αφού οι απαιτήσεις της πληροφόρησης που έχουν προσδιοριστεί και οι 

αποφάσεις χρησιμοποιούνται στο σχεσιακό μοντέλο. Τα βασικά στοιχεία του 

μοντέλου είναι η οντότητα που αναφέρεται σε μια συλλογή, τα χαρακτηριστικά που 

συνδέονται με κάθε μέλος του συνόλου, και η δομή ταξινόμησης για τη 
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μοντελοποίηση λογικών τύπων δεδομένων (Noran S.O., 2000).

 

 

Σχήμα 6.1.1.2 Διάγραμμα IDEF1Χ (Πηγή: 

http://www.ict.griffith.edu.au/noran/Docs/UMLvsIDEF.pdf) 

IDEF2 

Η προσομοίωση των μοντέλων είναι ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων που 

βοηθά στην υποστήριξη σύνθετων προβλημάτων σε πολλούς τομείς εφαρμογών. Η 

προσομοίωση επιτρέπει τα σενάρια what if και τις πιθανές επιπτώσεις τους σε ένα 

υπάρχον σύστημα. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή, αφού επιτυγχάνεται μείωση του 

χρόνου και μείωση των κινδύνων. Ωστόσο οι ειδικοί σε ένα τομέα, δεν είναι ειδικοί 

στη προσομοίωση γι αυτό και βασίζονται στα μοντέλα. Για να επιτευχθεί αυτό θα 

πρέπει οι ειδικοί να επικοινωνούν άριστα με το σύστημα εξομοίωσης. Το IDEF2 

στοχεύει στο παραπάνω ζήτημα και προκειμένου να προβλεφτούν οι δυνατότητες 
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επαναχρησιμοποίησης, το μοντέλο χωρίζεται σε τέσσερα υπό μοντέλα (Noran O.S., 

2000): 

1. Εγκατάστασης: Χρησιμοποιείται για να καθορίσει το μοντέλο παραγόντων 

2. Οντότητα ροής: Αλλαγή μοντέλων ώστε να περάσει η οντότητα 

3. Διάθεση των πόρων: Λογική ανάθεση για τις ανάγκες του μετασχηματισμού 

4. Σύστημα ελέγχου: Επίδραση εξωτερικών γεγονότων με το μοντέλο 

Το IDEF2 δεν επιτρέπει την άμεση εκτέλεση του μοντέλου. Ωστόσο οι δυνατότητες 

και τα χαρακτηριστικά των γραφικών καινοτομιών έχουν ενσωματωθεί σε προϊόντα 

που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Το IDEF2, είναι ένα καλό μοντέλο προσομοίωσης, 

αλλά δεν βοηθά την άλλη πλευρά, δηλαδή αυτούς που το χρησιμοποιούν σε αντίθεση 

με το IDEF3. 

IDEF3 

Το IDEF3 ανήκει στις γλώσσες του IDEF της επόμενης γενιάς, και εμφανίστηκε ως 

απάντηση στις νέες ανάγκες της μοντελοποίησης των επιχειρήσεων. Αυτές ήταν η 

χρονική αλληλουχία των γεγονότων και ο σχεδιασμός  object-oriented εφαρμογών και 

βάσεων δεδομένων. Το IDEF3 εισάγει τη μέθοδο καταγραφής που χρησιμοποιείται 

από τους προγραμματιστές του συστήματος στο τομέα γνώσεων σχετικά με τις 

δυναμικές πτυχές του συστήματος. Ακόμα κατασκευάζει τα μοντέλα των διεργασιών 

του συστήματος και επομένως είναι παρόμοιο με το IDEF0. Η μεγάλη όμως διαφορά 

είναι ότι το IDEF0 παρέχει μια ενιαία άποψη του συστήματος, ενώ το IDEF3 

φιλοξενεί αρκετές περιγραφές του χρήστη από τη χρονική προτεραιότητα των 

διεργασιών. Το IDEF3 έχει δυο προσεγγίσεις μοντελοποίησης (Menzel C., Mayer 

R.J., 2006): 

 Σε αυτή τη περιγραφή οι πληροφορίες οργανώνονται σε ένα σενάριο. Η 

βασική μονάδα είναι ένα UOB. Ανάλογα με τη κατασκευή, το UOB μπορεί να 

κάνει λειτουργίες, δραστηριότητες, ή διαδικασίες. Ένα UOB μπορεί να 

αναλυθεί σε άλλα UOBS αλλά και μπορεί να διασταυρώνεται με 

δραστηριότητες του IDEF0. 
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Σχήμα 6.1.1.3 Διάγραμμα λειτουργίας του IDEF3 (Πηγή: 

http://www.ict.griffith.edu.au/noran/Docs/UMLvsIDEF.pdf) 

 Το OBJECT STATE TRANSITION διάγραμμα που λαμβάνεται σε αυτή τη 

λειτουργία προσομοίωσης, παρουσιάζει ένα αντικείμενο με στόχο τη 

διαδικασία. Το διάγραμμα αποτελείται μόνο από object states, τόξα state 

transition και αντικείμενα αναφοράς. Η κατάσταση του αντικειμένου ορίζεται 

από την αξία του και τους περιορισμούς.  

IDEF4 

Το μοντέλο αυτό είναι μια αντικειμενοστραφής μέθοδος που έχει σχεδιαστεί για να 

συμβάλει στην ορθή εφαρμογή της αντικειμενοστραφούς τεχνολογίας. Το IDEF4 

χρησιμοποιεί γραφική σύνταξη και διαγράμματα, και αφορά το σχεδιασμό 

αντικειμενοστραφών πλαισίων ανάπτυξης των συστημάτων. Στόχος είναι η ανάπτυξη 

λογισμικών και έτσι το μοντέλο αυτό περιέχει στοιχεία όπως κλάσεις και μεθόδους 

υπό μοντέλων, κληρονομικότητα, διαγράμματα πρωτοκόλλων, διαγράμματα πελατών 

κ.λ.π. (Noran O.S., 2000).  
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Σχήμα 6.1.1.4 Δομή του IDEF4 (Πηγή: 

http://www.ict.griffith.edu.au/noran/Docs/UMLvsIDEF.pdf) 

IDEF5 

Στο IDEF5 μια οντότητα είναι ένα πλήρες λεξιλόγιο με μια σειρά συγκεκριμένων 

ορισμών που ορίζουν την έννοια των όρων στο πλαίσιό της. Ένα παράδειγμα 

οντολογίας είναι το UML μοντέλο το οποίο αναφέρει ρητά τα στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται στη γλώσσα (βέλη, μισά βέλη, γλώσσα, κουτιά κ.λ.π). Τα στοιχεία 

αυτά συνοδεύονται από αξιώματα που αναφέρουν την έννοια των συμβόλων. Το 

IDEF5 παρέχει μια μέθοδο για τη δημιουργία, τη διατήρηση και τη τροποποίηση των 

οντολογιών με δυο κύριες γλώσσες: τη σχηματική γλώσσα και την γραμματική 

γλώσσα (Noran O.S., 2000). 
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Σχήμα 6.1.1.5 Σύμβολα της γλώσσας IDEF5 (Πηγή: 

http://www.ict.griffith.edu.au/noran/Docs/UMLvsIDEF.pdf) 

Πίνακας 6.1.1.6 Αναφορά των μοντέλων IDEF6-IDEF14  

IDEF6 Σχεδιασμός σκεπτικού σύλληψης 

IDEF8 Μοντελοποίηση διεπαφής χρήστη 

IDEF9 Σενάριο σχεδιασμού IS 

IDEF10 Εφαρμογή αρχιτεκτονικής μοντελοποίησης 

IDEF11 Πληροφορίες μοντελοποίησης Artifact 

IDEF12 Μοντελοποίηση οργανισμών 

IDEF13 Τρία σχήματα σχεδιασμού και χαρτογράφησης 

IDEF14 Σχεδιασμός δικτύων 

 

6.2 Περιγραφή του μοντέλου IDEF3 

 

Μια άλλη πολλή δημοφιλής γλώσσα BM είναι η οικογένεια γλωσσών IDEF που 

περιγράφουμε σε αυτό το κεφάλαιο, και αυτή με τις περισσότερες δυνατότητες για το 

BPR είναι η IDEF3. Η γλώσσα αυτή προέρχεται από την πολεμική αεροπορία των 

Η.Π.Α και στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την KBSI. Το IDEF3 έχει γίνει κατά 

κάποιο τρόπο το αμερικανικό πρότυπο για τη μοντελοποίηση των επιχειρήσεων. Η 

IDEF γλώσσα είναι μια ενημερωμένη έκδοση της SADT που προτάθηκε το 1976 για 

την βελτίωση της ανάλυσης των συστημάτων (Kalnins A. κ.ά., 1998). Αυτό έγινε 

δεκτό στις ΗΠΑ ως ομοσπονδιακό πρότυπο. Η γλώσσα IDEF1x, είναι μια προέκταση 

της έκδοσης του παραδοσιακού ER μοντέλου συμπεριλαμβανομένων κάποιων 

στοιχείων. Αυτό έγινε επίσης αποδεκτό στις ΗΠΑ ως πρότυπο. Η γλώσσα IDEF3 

είναι πιο κοντά από όλες τις IDEF στον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών 

αλλά παρόλα αυτά έχει αρκετά αδύνατα σημεία τα οποία θα προβληματίσουν τους 

μηχανικούς του BPR εάν την επιλέξουν για μία αναδιοργάνωση. Καταρχήν οι 
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τεχνητοί, οι ανθρώπινοι και οι πόροι αποθήκευσης δεν περιγράφονται και δεν 

διαχειρίζονται με εύκολο τρόπο όπως επίσης η είσοδος και η έξοδος των δεδομένων. 

Παρόλα αυτά ο έλεγχος ροής των διαδικασιών γίνεται με εξαιρετικό τρόπο, κάτι το 

οποίο απουσιάζει από πολλές γλώσσες μοντελοποίησης (Businska L., Kirikova M., 

2012).  Τα πρότυπα της γλώσσας είναι καλά καθορισμένα για κάθε ένα από τα IDEF 

ξεχωριστά, αλλά και οι σύνδεσμοι ανάμεσά τους (Whitman L., 1999). Η γλώσσα 

IDEF0 περιέχει ένα τύπο διαγράμματος, το οποίο είναι ένα είδος ροής δεδομένων 

μεταξύ των λειτουργιών. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια επισκόπηση του 

συστήματος των επιχειρήσεων. Κανονικά, οι λειτουργίες του IDEF0 βελτιώνονται 

περεταίρω με το IDEF3. Αυτό έχει δυο τύπους διαγραμμάτων οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται περισσότερο στα διαγράμματα της διαδικασίας. Σε αυτά τα 

διαγράμματα περιέχονται μονάδες συμπεριφοράς (UOB), ισοδύναμα με αυτά των 

ARIS και GRADE. Τα UOB συνδέονται με βέλη. Σύμφωνα λοιπόν με το IDEF3, η 

προτεραιότητα είναι μια καθαρή ροή ελέγχου και αυτό εκφράζεται με το γεγονός ότι 

το δεύτερο UOB δεν μπορεί να ξεκινήσει εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί το πρώτο. 

Όπως και στον ARIS, οι σύνδεσμοι μπορεί να συνδυαστούν μόνο με κόμβους (AND 

OR XOR). Οι συμμετρικοί fun-out κόμβοι τοποθετούνται μετά από UOB είτε με 

διακλάδωση OR, είτε με XOR, είτε με παράλληλη διακλάδωση AND. Κάθε 

διάγραμμα IDEF3, μπορεί να έχει μόνο μια είσοδο ή έξοδο. Ως εκ τούτου πρέπει να 

συνδυαστούν με ένα μοναδικό τρόπο, δηλαδή κάθε fan-out πρέπει να έχει μια fan-in. 

Εάν υπάρχει ένας βρόχος στη ροή συμβάντων, πρέπει να κωδικοποιείται με μια 

αναφορά. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά στην IDEF3, αλλά όλα τα εργαλεία 

χρησιμοποιούν μόνο αυτό. Από την άλλη πλευρά, για να υπάρξει μια πιο ουσιαστική 

εξομοίωση των δεδομένων, πρέπει να υπάρχουν μερικές ιδιότητες των αντικειμένων 

κατά την διάρκεια του UOB. Δεδομένου ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στο 

IDEF3, προστίθενται ως χαρακτηριστικά στα εργαλεία προσομοίωσης του. Με το 

UOB μπορεί να διορθωθούν με ένα πολύ απλό φυσικό τρόπο (Kalnins A. κ.ά., 1998). 
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Σχήμα 6.1.2.1  Διαδικασία παραγγελιών στο IDEF3 (Πηγή: Audris Kalnins κ.ά., 

1998) 

Κάποια πολύ σημαντικά στοιχειά του ανασχεδιασμού όπως η κοστολόγηση των 

διαδικασιών και οι ποσοτικές πτυχές της συμπεριφοράς, δεν καλύπτονται επαρκώς 

(Kalnins A. κ.ά., 1998). Αυτό φανερώνει ότι η γλώσσα IDEF3 στη τυπική της μορφή, 

καλύπτει μόνο τις βασικές απαιτήσεις του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών 

διαδικασιών και τίποτα παραπάνω. Το ίδιο συμβαίνει στους ελέγχους, στα σημεία 

αποφάσεων αλλά και γενικότερα στην όλη διαχείριση της διαδικασίας (Businska L., 

Kirikova M., 2012). 

6.2.1 Η δομή του IDEF3 

 

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για να συλλάβει συμπεριφορές ενός συστήματος 

και παρέχει ένα μηχανισμό συλλογής και τεκμηρίωσης των διαδικασιών. Το IDEF3 

συγκεντρώνει όλες τις προσωρινές πληροφορίες μαζί με τις σχέσεις προτεραιότητας 

και αιτιότητας που συνδέονται με τις επιχειρηματικές πληροφορίες. Αυτό γίνεται με 

μια μορφή προσιτή στους εμπειρογνώμονες της περιοχής της εφαρμογής, με την 

παροχή μιας δομημένης μεθόδου που επιτρέπει την έκφραση της γνώσης για το πώς 

λειτουργεί μια διαδικασία. Κατασκευάζει λοιπόν δομημένες περιγραφές σε αντίθεση 

με άλλες γλώσσες εξομοίωσης που οι οποίες φτιάχνουν προβλεπόμενα μαθηματικά 

μοντέλα. Αυτές οι περιγραφές δίνουν την πληροφορία για το τι κάνει ένα σύστημα. 

Επίσης παρέχουν στον οργανισμό μια έκφραση των διαφορετικών απόψεων των 

χρηστών του συστήματος (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). Υπάρχουν δυο 

τρόποι μοντελοποίησης η περιγραφή ροής της διαδικασίας (Process Flow 

Description) και η περιγραφή αντικειμένου μετάβασης (Object State Transition 

Description). Το πρώτο περιγράφει πως λειτουργούν τα πράγματα στον οργανισμό, 

και το δεύτερο κάνει την περίληψη των επιτρεπόμενων μεταβάσεων ενός 

αντικειμένου σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Το PFD παρέχει μια διαδικασία 

κεντρικής απόψεως και το OSTD παρέχει μεταξύ των άλλων και κριτήρια εισόδου – 

εξόδου στις διαφορετικές καταστάσεις. Το κείμενο και τα διαγράμματα που 

προκύπτουν αποτελούν αυτό που ονομάζεται περιγραφή σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα των άλλων μοντέλων IDEF τα οποία παράγουν ένα μοντέλο. Οι 

συμβολισμοί για τη διαδικασία αποτελούν τα πιο γνωστά και ευρέως διαδεδομένα 

στοιχεία του IDEF3. Τα γραφικά στοιχεία που αποτελούν τους συμβολισμούς για τη 
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διαδικασία περιλαμβάνουν τα εξής: UNIT OF BEHAVIOUR (UOB), 

PRECENTENCE LINKS (συνδέσεις προτεραιότητας), JUNCTIONS (κόμβοι), 

REFERENCE (αναφορές), και NOTES (σημειώσεις). Οι αναφορές και οι σημειώσεις 

είναι συνήθη στοιχεία στα σχήματα των αντικειμένων και των διαδικασιών. Ένα 

UOB περιγράφει έναν τύπο κατάστασης, ενώ ένα στιγμιότυπο ενός UOB είναι απλά 

ένα γεγονός-συμβάν του UOB. Μια περιγραφή διαδικασίας αναπαριστά τον τύπο των 

καταστάσεων (διαδικασίες, λειτουργίες, κ.τ.λ) που μπορούν να συμβούν στο σύστημα 

και τους λογικούς και προσωρινούς περιορισμούς που τους ενώνουν. Οι συνδέσεις 

(Links) ενώνουν τα UOB κουτιά για να σχηματίσουν αναπαραστάσεις από δυναμικές 

διαδικασίες (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). Αυτές χρησιμοποιούνται αρχικά 

για να δηλώσουν τις κύριες σχέσεις ανάμεσα στα UOBs, όπως προσωρινή, λογική, 

φυσική και συμβατική. Οι διακλαδώσεις (junctions) παρέχουν ένα μηχανισμό 

ορισμού της λογικής στη διακλάδωση της διαδικασίας. Επιπρόσθετα, οι διακλαδώσεις 

απλοποιούν την σύλληψη των χρονικών και ακολουθιακών σχέσεων ανάμεσα σε 

πολλαπλές διαδικαστικές διαδρομές. Οι αναφορές (referents) χρησιμοποιούνται για 

να κάνουν καλύτερα κατανοητά, να παρέχουν επιπλέον πληροφορίες και να 

απλοποιήσουν την κατασκευή σχηματικών αναπαραστάσεων για τις διαδικασίες και 

τα αντικείμενα. Όλα αυτά βέβαια αναλύονται εκτενεστέρα στα επόμενα 

υποκεφάλαια. Το IDEF3 υποστηρίζει την αποσύνθεση ενός UOB σε οποιοδήποτε 

επίπεδο λεπτομέρειας με διάφορους τρόπους, ώστε να αντιμετωπίσει την 

πολυπλοκότητα. Κατά συνέπεια κάνει εφικτή την μοντελοποίηση της ίδιας 

διαδικασίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτή η δυνατότητα είναι επίσης 

χρήσιμη σε περιπτώσεις που μια δεδομένη διαδικασία εμπλέκεται σε πολλαπλούς 

λειτουργικούς οργανισμούς. Το IDEF3 ενσωματώνεται πολύ εύκολα με το IDEF0. Το 

IDEF0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατασκευάσει επιχειρησιακές διαδικασίες 

υψηλού επιπέδου και να μείνει μακριά από το χρονισμό, τις ακολουθίες και την 

λογική αποφάσεων. Το IDEF3 παίρνει την κύρια ιδέα του IDEF0, την συμπληρώνει 

με τη πραγματική γνώση του κάτοχου μιας διαδικασίας για τον τρόπο που λειτουργεί 

και παράγει ακριβή διαδικαστικά σενάρια. Αυτά τα σενάρια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να μελετήσουν σε βάθος την διαδικασία. Εξαιτίας της τυπικής 

σημασιολογίας και της σύνταξης της μεθόδου, τα παραγόμενα σενάρια μπορούν να 

τροφοδοτήσουν άμεσα σενάρια προσομοίωσης. Το IDEF3 σχεδιάστηκε ώστε να είναι 

ευκολονόητο και εύχρηστο από άτομα που έχουν μικρή ή μηδενική εμπειρία σε 

δομημένες τεχνικές και αυτό το έχει καταφέρει έως ένα βαθμό. Αυτή η γλώσσα 
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μοντελοποίησης υστερεί σημαντικά στα χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών, όμως α 

καταφέρνει καλύτερα στους ανώτερους επιχειρηματικούς στόχους που τίθενται. 

Γενικά η περιγραφή της συμπεριφοράς του μοντέλου αναπαριστάτε σε αρκετά καλό 

επίπεδο (Kalnins A. κ.ά., 1998). Ο σχεδιαστής μπορεί εύκολα να μάθει να 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο για να δημιουργεί περιγραφές διαφορετικών σεναρίων για 

μια διαδικασία (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). Από την άλλη μεριά, οι 

περιγραφές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί κάνοντας χρήση της μεθόδου δεν είναι 

σαφείς για τους συμμετέχοντες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η 

επικοινωνία ανάμεσα τους. Τα βασικά συντακτικά στοιχεία της γλώσσας φαίνονται 

στο παρακάτω σχήμα. 

 

Σχήμα 6.2 Σύμβολα και σχήματα που χρησιμοποιούνται για στο  IDEF3 (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf) 
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6.2.2 Σενάρια & UOB  

 

Ένα σενάριο μπορεί να θεωρηθεί ως μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, ή ένα 

σύνολο από καταστάσεις που περιγράφουν μια χαρακτηριστική κατηγορία 

προβλημάτων που αντιμετωπίζονται από έναν οργανισμό ή από ένα σύστημα. 

Χρησιμοποιώντας τα σενάρια με αυτό τον τρόπο, παρέχεται ένα βολικό σχήμα 

οργάνωσης των συλλογικών διαδικασιών με επίκεντρο τη γνώση. Ένα καλά 

επιλεγμένο σενάριο εξασφαλίζει ότι οι χρήστες κάνουν τις κατάλληλες ενώσεις με τις 

πραγματικές καταστάσεις που περιγράφονται (Menzel C. κ.ά., 2006). Ένα σενάριο 

αποτελεί την είσοδο σε ένα UOB αλλά και την έξοδό του.  Ο ορθός προσδιορισμός, ο 

χαρακτηρισμός, και το όνομα του σεναρίου είναι απαραίτητα για να υλοποιηθεί το 

μοντέλο IDEF3. Ένα τυπικό σενάριο περιλαμβάνει: 

 Ανάπτυξη σχεδιασμού για το πίνακα 

 Επεξεργασία παραπόνων πελατών 

 Εφαρμογή διαδικασιών αλλαγής 

Το UOB είναι μια δραστηριότητα-εργασία και αντιπροσωπεύεται από ένα κουτί με 

μια μοναδική ετικέτα (Bosilj-Vuksic V. κ.ά., 2007). Ένα UOB περιγράφει έναν τύπο 

κατάστασης, ενώ ένα στιγμιότυπο ενός UOB είναι απλά ένα γεγονός-συμβάν του 

UOB. Το IDEF3 αναπτύχθηκε με τη χρήση δυο γνώσεων, τη διαδικασία με επίκεντρο 

τη στρατηγική, και το αντικείμενο με επίκεντρο τη στρατηγική. Η πρώτη περίπτωση 

οργανώνει τη στρατηγική γνώση της λειτουργίας με έμφαση στις διαδικασίες και τις 

χρονικές και λογικές σχέσεις του σεναρίου. Η δεύτερη περίπτωση οργανώνει τη 

γνώση της λειτουργίας με επίκεντρο τα αντικείμενα και τη συμπεριφορά τους σε ένα 

σενάριο ή σε πολλαπλά σενάρια. Και οι δυο αυτές οι στρατηγικές χρησιμοποιούν τα 

βασικά στοιχεία της γλώσσας του IDEF3 και δημιουργούνται γραφικές παραστάσεις 

των πληροφοριών. Αυτές οι σχηματικές αναπαραστάσεις χρησιμοποιούνται για την 

επεξεργασία των πληροφοριών. To IDEF3 εμφανίζει μια διαδικασία με επίκεντρο τη 

προβολή ενός σεναρίου (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). Τα σχήματα των 

αντικειμένων υποστηρίζουν τη γραφική απεικόνιση του αντικειμένου με επίκεντρο τις 

πληροφορίες. Τα διαγράμματα που εμφανίζουν ένα αντικείμενο με επίκεντρο το 

στόχο ενός ενιαίου σεναρίου ονομάζονται σχηματικά. Τα διαγράμματα μετάβασης 

που εμφανίζουν πρόσθετα αντικείμενα και παρέχουν ένα πλαίσιο καθορισμού 
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πληροφοριών ονομάζονται ενισχυμένα διαγράμματα μετάβασης. Ένα αντικείμενο με 

επίκεντρο τη πληροφορία που εκτείνεται σε πολλαπλά σενάρια, ονομάζεται 

σχηματικό αντικείμενο. Οι σχηματικές αναπαραστάσεις της διαδικασίας είναι το πιο 

γνωστό και διαδεδομένο συστατικό της μεθόδου IDEF3. Αυτά τα σχήματα παρέχουν 

ένα μηχανισμό για την απεικόνιση του σεναρίου 

(http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). Τα γραφικά στοιχεία που συνθέτουν τη 

διαδικασία των σχηματικών αναπαραστάσεων περιλαμβάνουν τα κουτιά UOB (Unit 

of Boxes), τη προτεραιότητα των συνδέσεων, τις αναφορές και τις σημειώσεις. Οι 

αναφορές και οι σημειώσεις είναι κατασκευές που είναι κοινές σε όλη τη διαδικασία 

όπως και οι σχηματικές αναπαραστάσεις. Κάθε ένα από τα γραφικά στοιχεία 

χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της διαδικασίας. Το κεφάλαιο αυτής της γλώσσας 

μοντελοποίησης αρχίζει με τα πιο θεμελιώδη δομικά στοιχεία τα UOB. Για να 

υπάρξει σαφήνεια με την έννοια των UOB πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των 

διαφόρων τύπων και περιπτώσεων. Η διάκριση έχει να κάνει με το τομέα των βάσεων 

δεδομένων. Για να σχεδιαστεί μια βάση δεδομένων, ο χρήστης πρέπει να αφαιρέσει 

τα ειδικά αντικείμενα που βρέθηκαν στο σύστημα τα οποία είναι στιγμιότυπα. Ακόμα 

ο σχεδιαστής αφαιρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των αντικειμένων τα οποία 

είναι κοινά. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να σχεδιαστεί 

η σχέση για ένα συγκεκριμένο τύπο αντικειμένου για το οποίο κάποιος επιθυμεί να 

κρατήσει κάποιες πληροφορίες. Αυτό είναι το είδος των πληροφοριών που 

εκφράζονται από τη βάση δεδομένων. Όταν λοιπόν γίνει κατανοητό τι συμβαίνει στο 

σύστημα, δεν περιγράφεται τι έχει γίνει στο συγκεκριμένο χρόνο, αλλά τι έχει γίνει 

γενικά εκεί. Ένα UOB περιγράφει το τύπο της κατάστασης. Μια περιγραφή της 

διαδικασίας αντιπροσωπεύει τους τύπους των καταστάσεων που μπορεί να 

προκύψουν στο σύστημα και τους λογικούς και χρονικούς περιορισμούς που τους 

ενώνουν. Είναι σημαντικό να διακριθεί η διαφορά από ένα κουτί UOB και από ένα 

UOB. Ο όρος UOB χρησιμοποιείται συχνά διφορούμενα ως ένα σχήμα – πλαίσιο και 

άλλες φορές ως ένα σενάριο (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf).  

6.2.3 Σύνδεσμοι (Links) 

 

Οι σύνδεσμοι (links) είναι αυτοί που συνδέουν τα κουτιά UOBS για την 

αναπαράσταση των δυναμικών διεργασιών. Ακόμα χρησιμοποιούνται για να 

δηλώσουν τις σημαντικές σχέσεις μεταξύ των UOBS και να εστιάζουν στις σχέσεις 
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τους σε μια διαδικασία. Παράδειγμα αυτών των σχέσεων στο μοντέλο IDEF3 είναι τα 

χρονικά, λογικά, αιτιολογικά και τα φυσικά. Ωστόσο στη συντριπτική πλειοψηφία οι 

χρήστες ενδιαφέρονται για τη χρονική προτεραιότητα. Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι 

συνδέσεων οι precedence links και οι dashed links που χρησιμοποιούνται στο IDEF3 

(http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). 

 

Σχήμα 6.2.2.1 Σύνδεσμοι στο  IDEF3 (Πηγή: http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf) 

Τα precedence links εκφράζουν τη χρονική προτεραιότητα των σχέσεων μεταξύ δυο 

UOB. Είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος σύνδεσμος και εκφράζεται με ένα 

στερεό βέλος. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένας απλός σύνδεσμος προτεραιότητας. 

 

Σχήμα 6.2.2.2 Σύνταξη του συνδέσμου precedence στο IDEF3 (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf) 

Το κουτί 1 είναι η πηγή του συνδέσμου και το κουτί δυο είναι ο προορισμός του. Η 

έννοια του παρακάτω σχήματος μπορεί να γίνει κατανοητή από την άποψη των 

πιθανών ενεργοποιήσεων. Η ενεργοποίηση είναι μια συλλογή από περιπτώσεις 

ορισμένων ή όλων των UOB της διαδικασίας (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). 

Σε γενικές γραμμές υπάρχουν πολλά διαφορετικά σχέδια ενεργοποίησης για ένα 

σχήμα. Για παράδειγμα ένα πιθανό σχέδιο ενεργοποίησης για δυο ‘κουτιά’ φαίνεται 

στο παραπάνω σχήμα. Τα κομμάτια ενεργοποίησης χρησιμοποιούνται για να 

αντιπροσωπεύσουν τις ενεργοποιήσεις. Οι περιπτώσεις UOB σε ενεργοποίηση πρέπει 
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να πραγματοποιηθούν σε ένα ενιαίο και πεπερασμένο χρονικό διάστημα το οποίο 

αρχίζει όταν τελειώνει το προηγούμενο παράδειγμα. Είναι συχνά χρήσιμο να 

σχεδιαστεί το πρότυπο ενεργοποίησης για μια συλλογή παρατηρήσεων προκειμένου 

να ανακαλυφθεί το γενικό πρότυπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κάθετα τα 

αναγραφόμενα ονόματα των UOB ανάλογα με το χρόνο και τη διάρκεια εμφάνισής 

τους. Το παραπάνω σχήμα μας λέει ότι το Α θα μπορούσε να συμβεί χωρίς το Β και 

το αντίστροφο. Κάθε UOB πηγή θα πρέπει να έχει και μια UOB προορισμού και αυτό 

είναι η κατευθυντικότητα της σχέσης. Αυτός ο περιορισμός ισχύει μόνο από τα 

αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι για παράδειγμα η ενεργοποίηση του παρακάτω 

σχήματος περιλαμβάνει μια εμφάνιση του φύλλου κατανομής του χρόνο και θα 

πρέπει να συνοδεύεται από μια εμφάνιση του φύλλου κατανομής του χρόνου λήψης 

έγκρισης (Mayer R.J. κ.ά., 1995).  

   

Σχήμα 6.2.3.1 Παράδειγμα κατασκευής συνδέσμου precedence (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf) 

 

Σχήμα 6.2.3.2 Οι σύνδεσμοι δείχνουν την επέκταση προς την αντίθετη κατεύθυνση 

και στις δυο κατευθύνσεις αντίστοιχα (Πηγή: http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf) 

Δηλαδή το πάνω σχήμα δείχνει ότι η Β πρέπει να προηγείται από την Α, ενώ το κάτω 

ότι κάθε περίπτωση του Α πρέπει να ακολουθείται από μια εμφάνιση του Β και ότι το 
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Β πρέπει να προηγείται από το Α. Αυτοί οι περιορισμοί προσθέτουν ένα στοιχείο στη 

περιγραφή του συστήματος που εκφράζει όχι μόνο πως συμπεριφέρεται το σύστημα 

αλλά και πως θα πρέπει να συμπεριφέρεται (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). 

Τα Dashed Links δε φέρουν προκαθορισμένη σημασιολογία. Για το λόγο αυτό συχνά 

αναφέρονται ως σχεσιακές συνδέσεις. Αυτός ο τύπος της σύνδεσης υπογραμμίζει την 

ύπαρξη μιας σχέσης δυο UOB. Για παράδειγμα ο σχετικός σύνδεσμος στο παρακάτω 

σχήμα δηλώνει τη πίεση μεταξύ του φύλλου κατανομής του χρόνου και την 

απόκτηση κατανομής χρόνου. Ο ακριβής χαρακτήρας της σχέσης υποδεικνύεται από 

ένα σχεσιακό σύνδεσμο και καθορίζεται στο έγγραφο του σχεσιακού συνδέσμου. 

 

Link numbers 

Σχήμα 6.2.3.2 Ο σχετικός σύνδεσμος στο σχήμα δηλώνει τη πίεση μεταξύ του sign 

φύλλου χρόνου κατανομής και obtain φύλλου κατανομής (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). 

Όλες οι συνδέσεις έχουν επεξεργασία και μοναδικούς αριθμούς συνδέσμου. Η 

μοναδικότητα των αριθμών εξασφαλίζεται με τη χρήση μιας διαδικασίας παρόμοιας 

με την αρίθμηση των UOB (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf).  

Σχήμα 6.2.3.2 Το σχήμα περιγράφει τη διαδικασία από μια συνεδρίαση (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). 

Όπως και με τις σχηματικές αναπαραστάσεις του IDEF3, η βασική σημασιολογία της 

εικόνας είναι ο ρυθμός των ενεργοποιήσεων. Με άλλα λόγια καθορίζεται τι ακριβώς 
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μετράει ως μια συνάντηση στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Κάθε παράδειγμα στη σειρά 

αρχίζει αργότερα από το προκάτοχό του.  

 

Σχήμα 6.2.3.3 Το τυπικό πρότυπο ενεργοποίησης (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). 

Οι συνδέσεις περιορισμένης προτεραιότητας θα ορίσουν περαιτέρω περιορισμούς 

όσον αφορά τη διαδικασία. Οι εκθέσεις της επιτροπής δεν πρέπει να συζητηθούν πριν 

από τη συνεδρίαση και μετά τη συνάντηση πρέπει να διανεμηθούν (Σχήμα 6.2.3.2). Η 

απουσία οποιουδήποτε περιορισμού μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου UOB 

επιτρέπει τη δυνατότητα μιας συνάντησης που έλιξε πριν από τη συζήτηση επιτροπής 

εκθέσεων UOB. Σε μια τέτοια περίπτωση, η περικοπή της συνάντησης θα είναι η 

ενεργοποίηση της διαδικασίας που περιγράφεται χωρίς να παραβιάζεται 

οποιοσδήποτε περιορισμός, και ως εκ τούτου θα ήταν συνεπής με την περιγραφή. Οι 

περιορισμοί υποδεικνύονται από περιορισμένες συνδέσεις και πρέπει να 

εκλαμβάνονται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ενεργοποίηση 

(http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). 

6.2.4 Κόμβοι 

 

Οι κόμβοι στο IDEF3 παρέχουν ένα μηχανισμό για το καθορισμό της λογικής 

διαδικασίας της διακλάδωσης. Επιπλέον οι κόμβοι απλοποιούν τη σύλληψη του 

χρονοδιαγράμματος και της διαδοχής των σχέσεων μεταξύ πολλαπλών διαδρομών. 

Τύποι κόμβων 
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Στο μοντέλο IDEF3, οι σχηματικές αναπαραστάσεις είναι σε γενικές γραμμές 

πολύπλοκες διεργασίες. Τέτοιες διεργασίες είναι σπάνια γραμμικές. Τα τέσσερα 

γενικά σημεία των κόμβων είναι (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf): 

1. Σημεία στα οποία η διαδικασία διαφέρει σε πολλαπλές παράλληλες 

επιμέρους διεργασίες 

2. Σημεία στα οποία η διαδικασία διαφέρει σε πολλές εναλλακτικές επιμέρους 

διεργασίες 

3. Σημεία στα οποία πολλαπλές παράλληλες υπό διεργασίες συγκλίνουν σε ένα 

ενιαίο ‘νήμα’ 

4. Σημεία στα οποία πολλές εναλλακτικές υπό διεργασίες στη διαδικασία 

σύγκλισης σε ένα ενιαίο νήμα 

Το IDEF3 εισάγει τέσσερις βασικούς κόμβους για να εκφραστούν τα τέσσερα γενικά 

σημεία. Τα δυο πρώτα είδη εκφράστηκαν από fan out κόμβους. Το συνδετικό fan out 

αντιπροσωπεύει τα σημεία απόκλισης και συνεπάγεται με πολλές παράλληλες 

διαδικασίες ενώ το διαζευκτικό fan out αντιπροσωπεύει τα σημεία απόκλισης που 

περιλαμβάνει πολλαπλές εναλλακτικές υπό διεργασίες. Τα δυο τελευταία είδη της 

διακλάδωσης εκφράζονται από το fan in σε διακλαδώσεις. Το συνδετικό fan in σε 

κόμβους αντιπροσωπεύει τα σημεία σύγκλισης που αφορούν πολλαπλές παράλληλες 

διεργασίες ενώ τα διαζευκτικά fan in αντιπροσωπεύουν τα σημεία της σύγκλισης που 

αφορούν πολλαπλά επιμέρους διαδικασίες. Υπάρχει ένα τύπος συνδετικού κόμβου η 

διακλάδωση AND (&) (Mayer R.J. κ.ά., 1995). Υπάρχουν δυο τύποι διαζευκτικών 

κόμβων η OR και XOR. Η ταξινόμηση των κόμβων απεικονίζεται στο παρακάτω 

σχήμα. 
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Σχήμα 6.2.3.1 Βασική Σύνταξη Κόμβων (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf) 

Οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τα σημεία στη γενική διαδικασία στα οποία ένα νήμα 

μπορεί να αποκλίνει σε πολλαπλά θέματα, ή πολλαπλά θέματα να συγκλίνουν σε ένα. 

Στο μοντέλο αυτό όπως η απόκλιση αντιπροσωπεύεται μόνο από ένα κόμβο 

χρησιμεύει ως πηγή πολλαπλών δεσμών προτεραιότητας και συγκλίνει με ένα ενιαίο 

κόμβο και χρησιμεύει ως προορισμός πολλαπλών συνδέσμων. 

 

Σχήμα 6.2.3.2 Αποκλίνουσες και συγκλίνουσες παράλληλες διεργασίες (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). 

Κατά σύμβαση, οι σύνδεσμοι προτεραιότητας έρχονται σε μια διακλάδωση fun-out 

και θα καταρτιστούν χωρίς βέλος. Επίσης και οι εξερχόμενες συνδέσεις 

συντάσσονται σε fan out (Menzel C. κ.ά., 2006). 
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Σχήμα 6.2.3.3 Παράλληλες συμβάσεις για fan in κόμβους (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf) 

6.2.5 Referent 

 

Οι βρόχοι τυπικά αναφέρονται στο IDEF3 μέσω των αναφορών στα μοντέλα 

διεργασίας. Τα referents θεωρητικά είναι περιττά, αλλά είναι χρήσιμα για τη μείωση 

των ακαταστασίας και της συμφόρησης στη διαδικασία (Menzel C. κ.ά., 2006). 

Ακόμα ενισχύουν την κατανόηση και την απλοποίηση της κατασκευής των 

σχηματικών αναπαραστάσεων της διαδικασίας και των σχηματικών αναπαραστάσεων 

των αντικειμένων. Τα Referents μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο IDEF3 ξεκινώντας 

τη διαδικασία και το αντικείμενο ως εξής (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf): 

 Αναφορά στη προκαθορισμένη UOB χωρίς την επικάλυψη του ορισμού της  

 Μεταφορά του ελέγχου στην επεξεργασία 

 Φόρμα αναφορών ή σύνδεσμοι μεταξύ των σχηματικών αναπαραστάσεων της 

διαδικασίας και του αντικειμένου των σχηματικών αναπαραστάσεων 
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Σχήμα 6.2.4.1 Γραφικά σύμβολα για τις δυο μορφές των referent (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf) 

Κάθε τύπος αναφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε μια σχηματική 

διαδικασία ή σε ένα σχηματικό αντικείμενο, αν και σχηματικά η διαδικασία τείνει να 

έχει πιο εκτεταμένη χρήση. Χρησιμοποιώντας το call and continue δείχνει ότι το 

αναφερόμενο στοιχείο το μόνο που χρειάζεται είναι να αρχίσει πριν από την εστίαση 

του IDEF3. Η χρήση του call and wait, δείχνει το αναφερόμενο στοιχείο τόσο ότι 

πρέπει να ξεκινήσει αλλά και να ολοκληρώσει πριν από το στοιχείο του IDEF3. Το 

είδος των πραγμάτων που καθορίζονται από ένα referent υποδεικνύεται από την 

προσθήκη ενός από των όρων UOB, TS, GO-TO, σεναρίου και ακολουθείται από μια 

κάθετο. Τα Referents επίσης περιλαμβάνουν ένα πεδίο για να σημειώνεται το 

στοιχείο που εντοπίζεται. Στο παρακάτω σχήμα αναφέρονται συνοπτικά οι τύποι των 

referent (http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf). 

 

Σχήμα 6.2.5.2 Σύμβολα δομής αναφοράς (Πηγή: 

http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf) 

6.2.6 Note 

 

Ένα κουτί note, μπορεί να επισυναφθεί σε ένα UOB, Junction, Referent, Object. Τα 

Notes επιτρέπουν το IDEF3 να εκτελέσει τα ακόλουθα 

(http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf): 
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 Έμφαση στη συμμετοχή συγκεκριμένων αντικειμένων που σχετίζονται με το 

συνημμένο UOB ή Junction 

 Αναφορά δεδομένων ή αντικειμένων στην οθόνη 

 Χρησιμοποιούνται για να επιστήσουν την προσοχή ενός κόμβου 

Τα notes μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη παροχή πρόσθετων πληροφοριών 

σχετικά με ένα μοντέλο IDEF3, ώστε να γίνει η επισύναψη εικόνων, κειμένων κ.τ.λ. 

Οι χρήστες του μοντέλου συχνά διαπιστώνουν ότι τα notes παρέχουν έναν εύκολο 

τρόπο για να εκφράσουν τις ιδέες ή τις έννοιες.  

 

Σχήμα 6.2.5.1 Το Note μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει την ένωση των 

ειδικών περιορισμών των κόμβων (Πηγή: http://www.idef.com/pdf/Idef3_fn.pdf) 

Τα κουτιά notes χωρίζονται σε δυο τμήματα. Η κορυφή χρησιμοποιείται για τη 

ταυτοποίηση του note και περιέχει ένα αναγνωριστικό π.χ. J1/N1. Το κάτω μέρος 

προβλέπεται για την ίδια τη σημείωση. Δεν υπάρχει επίσημη δομή που να 

επιβάλλεται σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του τομέα αν και οι συμβάσεις 

καθορίζονται για ειδικούς σκοπούς. Για παράδειγμα ένα note μπορεί να διαμορφωθεί 

έτσι ώστε να υπάρχουν αναφορές σε μια σειρά που σχετίζονται με το αναφερόμενο 

στοιχείο. Εναλλακτικά ένα note μπορεί να δομηθεί για να αρχίσει με κάποιο είδος 

ταξινόμησης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προειδοποιούνται οι αναγνώστες με τη 

κύρια εστίαση του note (Whitman L., 1999). Τα στοιχεία που συλλέγονται σε ένα 

δομημένο σύστημα IDEF3 όπως οι σχηματικές διαδικασίες και τα διαγράμματα 
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αντικειμένων, συνδέονται στη γλώσσα επεξεργασίας των καταστάσεων. Η 

προσέγγιση στην ανάγνωση του μοντέλου των σχηματικών αναπαραστάσεων 

εξαρτάται από την ποσότητα των πληροφοριών που αντλεί ο χρήστης. Επειδή η 

διαδικασία ανάγνωσης είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένη, είναι δύσκολο να εκφραστεί 

με ένα αυστηρό αλγόριθμο (Mayer R.J. κ.ά., 1995). Για παράδειγμα μερικοί χρήστες 

πρώτα σαρώνουν τα σχήματα μέχρι να σπάσουν σε κομμάτια τα οποία είναι πιο 

ευκολονόητα. Στα διαγράμματα της διαδικασίας, οι λογικές ομαδοποιήσεις μπορούν 

να δημιουργηθούν και να αναλυθούν για να γίνουν κατανοητές οι σχέσεις των UOB 

και οι σύνδεσμοι σε επιλεγμένα σημεία του σχήματος. Όταν η έννοια των μικρότερων 

κομματιών του σχήματος γίνει κατανοητή, η μεγαλύτερη εικόνα γίνεται εμφανής 

λαμβάνοντας υπόψη τους κόμβους και τη λογική τους. Η προσέγγιση για την 

ανάγνωση ενός IDEF3 μπορούμε να την συνοψίσουμε ως εξής (Whitman L., 1999):   

 Προσεκτικό διάβασμα της δήλωσης του σκοπού, της δήλωσης του πεδίου, ο 

στόχος του σεναρίου που περιγράφεται και η άποψη του IDEF3 στη 

περιγραφή της διαδικασίας. 

 Σάρωση των επιμέρους σχηματικών στοιχείων (π.χ UOB, συνδέσεις, κόμβοι) 

από τα αριστερά προς τα δεξιά για να αποκτήσουν μια γενική εικόνα του τι 

περιγράφεται και γενικότερα για τη κατανόηση της δομής και της λογικής. 

 Κατάτμηση του σχήματος από τα αριστερά προς τα δεξιά σε λογικές ομάδες ή 

σε δομές σχηματικών στοιχείων. Οι λογικές ομάδες είναι συλλογές των 

στοιχείων που αποτελούν μια βολική ‘στεγανοποίηση’ του σχήματος, 

επιτρέποντας τη συστηματική ανασκόπηση. Αυτές οι ομάδες συχνά 

συμπίπτουν με τα μονοπάτια της διαδικασίας και πιθανόν να περιέχουν 

λογικές υπό ομάδες. Για να επιτευχθεί μια καλύτερη κατανόηση της 

περιγραφής, αυτές οι υπό ομάδες μπορούν να χρειαστούν να διχοτομηθούν. 

 Ξεκινώντας από το πρώτο στοιχείο στην αριστερή ομαδοποίηση, ή σχηματικά 

από τα αριστερά προς τα δεξιά χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες οδηγίες. Για 

τις σχηματικές διεργασίες χρειάζεται η εξέταση των UOB και των εργασιών 

τους. Για τα σχήματα των αντικειμένων χρειάζεται η μελέτη των αντικειμένων 

και των εργασιών τους. Ακόμα είναι αναγκαία η εξέταση των συνδέσμων 

σημειώνοντας τους περιορισμούς που συνοδεύονται με αυτές και τις 

πληροφορίες στην επεξεργασία των συνδέσμων. Ακόμα είναι απαραίτητη η 

μελέτη των αντικειμένων αναφοράς εντός των ορίων της ομαδοποίησης. 
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Τέλος όταν συναντώνται οι κόμβοι, τα μονοπάτια τα οποία επιλέγονται πρέπει 

να σημειώνεται γιατί έγινε αυτή η επιλογή. 
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Κεφάλαιο 7: Σύγκριση των μοντέλων 

7.1 Σύγκριση των μοντέλων 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύγκριση των γλωσσών μοντελοποίησης 

GRAPES BM, ARIS και IDEF3. Τα βασικά στοιχεία συμπεριφοράς των καθηκόντων, 

τα γεγονότα και η συμπεριφορά στις διακλαδώσεις μετά από μια εργασία, 

περιγράφονται με παρόμοιο τρόπο εξίσου αποτελεσματικά σε όλες τις γλώσσες. Στον 

ARIS και στο IDEF3 ειδικά γραφικά σύμβολα σύνδεσης χρησιμοποιούνται για να 

εκφράσουν τους περιοριστικούς όρους κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο GRAPES 

BM. Το επόμενο ζήτημα έχει να κάνει με τις ποσοτικές πτυχές της συμπεριφοράς, 

όπως η διάρκεια της κάθε εργασίας και οι πιθανότητες εξόδου σε μια διακλάδωση. 

Αυτά παρέχονται επαρκώς ως βασικά στοιχεία μοντελοποίησης στον ARIS και στο 

GRAPES BM ενώ στο IDEF3 παρέχονται σε μικρότερο βαθμό. Επίσης πολύ 

σημαντικό ζήτημα για τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι η 

βασική κοστολόγηση των διαδικασιών και των εργασιών. Ο GRAPES BM και ο 

ARIS το τομέα αυτό τον υπερκαλύπτουν όπως περιγράφτηκε στα αντίστοιχα 

κεφάλαια αν και οι προσεγγίσεις τους είναι τελείως διαφορετικές. Το IDEF3 

χρησιμοποιεί ένα άλλο δημοφιλές σύστημα κοστολόγησης βάση της δραστηριότητας 

που υλοποιείται σε εργαλεία αλλά συνήθως ορίζεται μόνο για το IDEF0. Έτσι θα 

λέγαμε ότι ο τομέας αυτός υποστηρίζεται από τη γλώσσα σε ένα μέτριο βαθμό. Η 

είσοδος και η έξοδος των δεδομένων και των πληροφοριών στη γλώσσα 

μοντελοποίησης ARIS ανταποκρίνονται πολύ καλά ενώ στη GRAPES BM σε 

χαμηλότερο βαθμό. Αντίθετα στο IDEF3 η είσοδος και η έξοδος των δεδομένων και 

των πληροφοριών δεν ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε.  Η είσοδος και η έξοδος 

γνώσης και οι πόροι της γνώσης, και στις τρεις γλώσσες δεν υφίστανται αλλά αυτό 

θεωρείτε ως αδυναμία του ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών όπως 

ειπώθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια. Η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων 

επιτυγχάνεται πολύ αποτελεσματικά στον ARIS αλλά και στο GRAPES BM, όχι 

όμως στον ίδιο υψηλό βαθμό. Αντίθετα το IDEF3 δεν τα καταφέρνει καλά και σε 

αυτόν τον τομέα. Οι τεχνητοί πόροι και οι πόροι αποθήκευσης αξιοποιούνται σε 

κάποιο βαθμό από τον ARIS και τον Grapes BM, ενώ ελάχιστα από το IDEF3. 

Ακόμα η διαχείριση της όλης διαδικασίας και οι έλεγχοι γίνονται καλλίτερα στο 
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Grapes BM και στον ARIS σε αντίθεση με το IDEF3 όπου σημειώνει μια πολύ κακή 

εικόνα. Τα σημεία αποφάσεων στον ARIS και στο Grapes BM δείχνουν να 

ανταποκρίνονται κάπως καλλίτερα από το IDEF3 όπου και εδώ σημειώνει μια πολύ 

κακή επίδοση. Τον έλεγχο  ροής των διαδικασιών όμως το IDEF3 υποστηρίζει πάρα 

πολύ καλά σε αντίθεση με τις άλλες δυο γλώσσες οπού δείχνουν μια σχετική 

αδυναμία. Μια άλλη πτυχή των δεδομένων είναι ο χρόνος ελέγχου των 

εγκαταστάσεων. Στο GRAPES BM και στον ARIS όλα τα χρονοδιαγράμματα 

υποστηρίζονται από τα εισερχόμενα γεγονότα. Μόνο όμως το GRAPES BM 

υποστηρίζει πλήρως τα σύνθετα χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών. Ο ARIS 

μπορούμε να πούμε ότι παρέχει μια υποτυπώδη υποστήριξη ενώ το IDEF3 και εδώ 

εμφανίζεται ανεπαρκές.  Η περιγραφή των υψηλότερων επιχειρηματικών στόχων 

περιγράφεται καλλίτερα στον ARIS. Οι άλλες γλώσσες υποστηρίζουν αυτή τη 

δυνατότητα σε χαμηλότερο επίπεδο με τελευταία τη GRAPES BM. Όσον αφορά τη 

σημασιολογική ακρίβεια και τη περιεκτικότητα της γλώσσας, το GRAPES BM τα 

πηγαίνει εξαιρετικά. Σε αυτό τον τομέα ο ARIS παρουσιάζει μια υστέρηση και αυτή 

γίνεται ακόμα μεγαλύτερη για το IDEF3. Σημασιολογικά όσον αφορά τη 

μοντελοποίηση και τη προσομοίωση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, ARIS και 

GRAPES BM τα πηγαίνουν εξαιρετικά ενώ το IDEF3 θα μπορούσαμε να πούμε 

μέτρια. Η ανάθεση των καθηκόντων στους εκτελεστές υποστηρίζεται πολύ καλά από 

τον ARIS και το GRAPES BM αλλά καθόλου από το IDEF3.  Ακόμα η κατασκευή 

του μοντέλου μπορεί να επιτευχθεί καλά και από τις τρεις γλώσσες. Λεπτομερή και 

πλήρη αναπαράσταση της διαδικασίας υλοποιείται σε υψηλό βαθμό μόνο από τον 

ARIS. Το GRAPES BM δεν παρέχει τόσες λεπτομέρειες αλλά τα καταφέρνει 

καλύτερα από το IDEF3 όπου και πάλι έρχεται τελευταίο. Ο ARIS όμως ως γλώσσα 

με το αντίστοιχο εργαλείο μοντελοποίησης θεωρείται πολύ πιο δύσκολο και 

πολύπλοκο για τους χρήστες. Αντίθετα το GRAPES BM με το εργαλείο GRADE 

θεωρείται πολύ φιλικό ως προς τον χρήστη που δεν είναι εξοικειωμένος με τα 

συστήματα αυτά. Κάπου στη μέση μεταξύ των δυο προηγούμενων βρίσκεται το 

IDEF3 στο τομέα αυτό. Όλα όσα ειπώθηκαν παραπάνω που αφορούν τη σύγκριση 

των τριών γλωσσών μοντελοποίησης, συνοψίζονται στο παρακάτω πίνακα. Η 

βαθμολογία κυμαίνεται από το ένα έως το έξι. Όταν μια γλώσσα σημειώνει σε κάποιο 

τομέα βαθμό ένα, σημαίνει ότι εκεί υστερεί σημαντικά. Αντίθετα όταν βαθμολογείται 

με έξι, τον τομέα αυτόν τον καλύπτει αποτελεσματικά. Τέλος όταν βαθμολογείται με 
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τρία η υποστήριξη του τομέα αυτού από τη γλώσσα επιτυγχάνεται σε ένα μέτριο 

βαθμό.  

Πίνακας 7.1: Σύνοψη της σύγκρισης των τριών μοντέλων  
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Κεφάλαιο 8: Συμπεράσματα 

8.1 Συμπεράσματα 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια γίνεται κατανοητό ότι ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών 

είναι μια διαδικασία που στοχεύει την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων σε όλα τα 

επίπεδα. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, της ποιότητας των 

παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, και της μείωσης του λειτουργικού κόστους 

των επιχειρήσεων, επιτυγχάνεται με μια σειρά ενεργειών που κάποιες από αυτές 

εμπεριέχουν και την εισαγωγή της τεχνολογίας μέσω των πληροφοριακών 

συστημάτων.  Τα πληροφοριακά συστήματα θεωρούνται ως η κινητήρια δύναμη της 

οργανωτικής αλλαγής και είναι κάτι περισσότερο από μια αυτοματοποιημένη μηχανή. 

Είναι λάθος οι άνθρωποι των πληροφοριακών συστημάτων που συμμετέχουν στον 

επανασχεδιασμό να αγνοήσουν την ανθρώπινη και οργανωτική δομή του BPR, όπως 

και από την άλλη πλευρά να αγνοήσουν τον παράγοντα τεχνολογία.  

Στη παρούσα διπλωματική εργασία υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί στην έρευνα που 

αφορούσαν τα αντίστοιχα εργαλεία των γλωσσών που αναλύθηκαν. Έτσι δόθηκε 

μεγάλη έμφαση στις γλώσσες κάτι το οποίο όχι μόνο δεν είναι λάθος, αλλά από 

επιστημονική σκοπιά είναι ορθότερο μιας και τα εργαλεία βασίζονται σε αυτές. Για 

να γίνει πιο κατανοητό είναι σαν να γίνεται μια ανάλυση και σύγκριση των γλωσσών 

προγραμματισμού C++ και Java, προκειμένου να καταλάβει ο αναγνώστης σε πια 

σημεία είναι καταλληλότερη η κάθε μια, ώστε να επιλέξει την ανάλογη. Δεν έχει 

λοιπόν ιδιαίτερο νόημα να αναλυθούν οι μεταγλωττιστές των γλωσσών, αλλά να 

γίνουν κατανοητές οι δυνατότητες που παρέχει η γλώσσα η οποία μπορεί να έχει 

παραπάνω από ένα εργαλεία.       

Μετά από τη σύγκριση που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, γίνεται σαφές ότι ο 

ARIS και το GRAPES BM, είναι σαφώς ανώτερα από το IDEF3. Και οι δυο γλώσσες 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ικανότητας με παρόμοια απόδοση. Σε κάποια σημεία 

υστερεί ο ARIS και σε κάποια άλλα το GRAPES BM.  

Αν αυτός που θέλει να κάνει τον ανασχεδιασμό τον ενδιαφέρει να υπάρχει μεγάλη 

σημασιολογική ακρίβεια στην περιγραφή των αντικειμένων για παράδειγμα, τότε η 
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καταλληλότερη γλώσσα είναι η GRAPES BM με το αντίστοιχο εργαλείο της 

(GRADE). Αν πάλι το ζητούμενο είναι να καλύπτει η γλώσσα μοντελοποίησης όσο 

το δυνατόν έναν μεγαλύτερο χώρο, τότε η κατάλληλη επιλογή είναι ο ARIS. 

Αν ο χρήστης θέλει κατά τον ανασχεδιασμό να δώσει έμφαση στα χρονοδιαγράμματα 

των διαδικασιών, δεν έχει παρά να επιλέξει το GRAPES BM. Από την άλλη πλευρά 

αν το ζητούμενο είναι περιγραφή των ανώτερων επιχειρηματικών στόχων αλλά και η 

εύκολη είσοδος και έξοδος των δεδομένων, τότε η βέλτιστη λύση είναι o ARIS.   

Η συνολική κοστολόγηση των διαδικασιών, η σωστή διαχείριση όλης της διαδικασίας 

και οι έλεγχοι που θεωρούνται πολύ βασικά στοιχεία για έναν ανασχεδιασμό, δεν θα 

απουσιάσουν όποιο και από τα δυο μοντέλα αποφασίσει ο χρήστης να 

χρησιμοποιήσει.  

Θα λέγαμε ότι ο ARIS απευθύνεται σε χρήστες εξοικειωμένους με το αντικείμενο του 

ανασχεδιασμού που τους ενδιαφέρει η λεπτομέρεια. Αντίθετα το GRAPES BM είναι 

μια γλώσσα που με το αντίστοιχο εργαλείο της GRADE μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από άτομα χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία στο χώρο. 
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