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Παρουσιάζοντας το Workflow / Βασικοί όροι και θεωρία

Εισαγωγή

Η ανάγκη για οργάνωση και κατανομή της εργασίας φαίνεται πως ήταν πάντοτε αναγκαία 

και παρούσα στις ανθρώπινες κοινωνίες. Ανεξάρτητα από τα τεχνολογικά μέσα και τη φύση της 

εκάστοτε εργασίας οι άνθρωποι, όποτε εργάζονταν ομαδικά, προσπαθούσαν να διασπάσουν το 

σύνολο της εργασίας σε επιμέρους κομμάτια (πακέτα εργασίας), να καθορίσουν τη χρονική σειρά 

με την οποία κάθε πακέτο εργασίας θα εκτελεστεί και τέλος να το αναθέσουν στο πιο κατάλληλο 

μέλος, ώστε να το φέρει σε πέρας μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Ο καθορισμός της ροής 

της εργασίας, καθώς και ο κατακερματισμός, εκτός των άλλων, επιτρέπει την ευκολότερη 

παρακολούθηση της εξέλιξης του συνολικού έργου και πολλές φορές την ταχύτερη ολοκλήρωση 

του αν ορισμένα βήματα μπορούν να εκτελούνται παράλληλα.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, τα χρόνια που ακολούθησαν τη βιομηχανική επανάσταση, έχει 

επιτρέψει την αυτοματοποίηση μέρους ή και του συνόλου ορισμένων εργασιών. Παρά όμως την 

ανάπτυξη περισσότερων εργαλείων που μπορούν να αυτοματοποιούν μέρη μιας διαδικασίας ο 

γενικότερος σχεδιασμός δεν διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Μέχρι πρόσφατα οι 

επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να εντάξουν στον τρόπο λειτουργίας τους την πληροφορική 

τεχνολογία ακολουθούσαν τον κανόνα “Η οργάνωση μιας διαδικασίας προηγείται της υποστήριξης 

από πληροφοριακά συστήματα” (First organize, then computerize). Ο κανόνας αυτός υπονοεί πως ο 

σχεδιασμός μιας διαδικασίας περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ανθρώπινους πόρους. Οι 

διαδικασίες ορίζονται από τη διοίκηση και στην πορεία η οργανωτική δομή της εταιρίας (τμήματα 

και μονάδες της εταιρίας) αναλαμβάνει συγκεκριμένα κομμάτια της διαδικασίας και μόνο τότε 

λαμβάνεται υπ΄ όψιν η συνδρομή της πληροφορικής τεχνολογίας. Η προσέγγιση αυτή δεν 

καρπώνεται τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήματα (Van 

der Aalst WF, systems, methods p.13)

Τα τελευταία 15 χρόνια η επιστήμη της πληροφορικής έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει 

συστήματα που όχι μόνο συμβάλλουν στην ολοκλήρωση μιας διαδικασίας (αυτοματοποιώντας 

βήματα της ), αλλά μπορούν επίσης να τη διαχειρίζονται.

Τα πληροφοριακά συστήματα που ασχολούνται με  τη διαχείριση διαδικασιών γνωρίζουν 

σημαντική ανάπτυξη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς από διαφορετικούς κλάδους. Ο κυριότερος 

λόγος αυτής της ανάπτυξης είναι η ανάγκη για μοντελοποίηση, αυτοματισμό και παρακολούθηση 

των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται εκτός από ανθρώπους και μηχανές άλλα πληροφοριακά 

συστήματα εντός ή και εκτός μιας επιχείρησης ή οργανισμού (Workflow Handbook 2002 p.19). 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ο ρόλος του σχεδιασμού (ή ανασχεδιασμού) 
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μιας διαδικασίας προκειμένου να υποστηριχθεί από ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης 

διαδικασιών. Ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να γίνει με διάφορα εργαλεία και μεθοδολογίες , όπως 

είναι η προσομοίωση, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ορθότητα και αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης διαδικασίας. 

Στα πλαίσια του καθορισμού κοινών προτύπων για τα πληροφοριακά συστήματα 

διαχείρισης διαδικασιών έχει δημιουργηθεί ένας διεθνής οργανισμός μέσα από συνεργασία 

εταιριών και φορέων. Ο οργανισμός ονομάζεται Workflow Management Coalition (WfMC) και 

ασχολείται κυρίως με τον εντοπισμό των κατάλληλων χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει ένα 

σύστημα παρακολούθησης διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του 

με ετερογενή συστήματα και τεχνολογίες (email, web-services, document management κ.α.) 

(WFMC reference model p.3). Ο καθορισμός τέτοιων προτύπων επιτρέπει σε εταιρίες με 

διαφορετικό αντικείμενο και πληροφοριακή υποδομή να επωφελούνται από την εφαρμογή τέτοιων 

συστημάτων. 
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Τι είναι το Workflow (διαχείριση διαδικασιών);

Σύμφωνα με το WFMC το workflow ασχολείται με την αυτοματοποίηση διαδικασιών όπου 

έγγραφα, πληροφορίες ή ενέργειες προωθούνται μεταξύ των συμμετεχόντων σύμφωνα με ένα 

καθορισμένο σύνολο κανόνων προκειμένου να επιτευχθεί ένας επιχειρηματικός στόχος. Παρόλο 

που το workflow μπορεί να οργανωθεί δίχως τη συνδρομή της πληροφορικής τεχνολογίας, 

πρακτικά σήμερα όλα τα συστήματα υποστηρίζονται από υποδομές πληροφοριακών συστημάτων. 

Ο σύντομος ορισμός που προτείνει το WFMC είναι ο εξής: Workflow είναι η αυτοματοποίηση μιας 

επιχειρηματικής διαδικασίας στο σύνολο της ή ενός μέρους της με τη συνδρομή των 

πληροφοριακών συστημάτων. (WFMC reference model p.6)

Ένας ακόμα σύντομος και περιεκτικός ορισμός της μελέτης του workflow δίνεται από τους 

Alec Sharp και Patrick McDermott στο βιβλίο τους Workflow Modeling: Η μελέτη του workflow 

ασχολείται με το ποιός κάνει τι, πότε.(Workflow modeling Ch2) 

Το εγχειρίδιο όρων σχετικά με το workflow του WfMC αναφέρει ορολογία που θεωρείται 

απαραίτητη προκειμένου να κατανοηθεί επαρκώς μια διαδικασία. Οι πιο σημαντικοί όροι - εκτός 

από τον ορισμό του workflow που αναφέρθηκε παραπάνω – είναι η 'επιχειρηματική διαδικασία' 

(business process), o 'ορισμός της διαδικασίας' (process definition) και το 'σύστημα διαχείρισης του 

workflow' (workflow management system).

• Επιχειρηματική διαδικασία (business process): νοείται ως το σύνολο διασυνδεδεμένων 

διαδικασιών ή δραστηριοτήτων οι οποίες συνολικά υπηρετούν μια επιχειρηματική ανάγκη ή 

έναν επιχειρηματικό στόχο στα πλαίσια της οργανωτικής δομής της επιχείρησης.

• Ορισμός της διαδικασίας (process definition): η αναπαράσταση μιας επιχειρηματικής 

διαδικασίας σε μια μορφή που επιτρέπει τη μοντελοποίηση της και τη δυναμική διαχείριση 

του μοντέλου από ένα σύστημα διαχείρισης διαδικασιών. Ο ορισμός της διαδικασίας 

αποτελείται από ένα δίκτυο δραστηριοτήτων με τις μεταξύ τους σχέσεις, τα κριτήρια με 

βάση τα οποία καθορίζονται τα όρια μιας διαδικασίας (αρχή και τέλος) και πληροφορίες 

σχετικά με την κάθε δραστηριότητα όπως ρόλοι, δεδομένα και άλλες συσχετιζόμενες 

εφαρμογές πληροφορικής.

• Σύστημα διαχείρισης Workflow (workflow management system): είναι το 

πληροφοριακό σύστημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό, διαχείριση και 

εκτέλεση μιας διαδικασίας. Το πληροφοριακό σύστημα μπορεί να υποστηρίζεται από μια ή 

περισσότερες workflow μηχανές οι οποίες μπορούν να ερμηνεύσουν μια διαδικασία, να 

αλληλεπιδρούν με τους συμμετέχοντες και - όπου κρίνεται αναγκαίο - να αξιοποιούν τις 

δυνατότητες άλλων προγραμμάτων ή πληροφοριακών συστημάτων. (WFMC terminology 
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and glossary p.2)

 Μια διαδικασία μπορεί εύκολα να περιγραφεί με παραδείγματα από το χώρο της εργασίας 

σε περιβάλλον γραφείου, όπως η μετακίνηση ενός εγγράφου από το ένα γραφείο στο επόμενο, η 

εκτέλεση μιας παραγγελίας ή η αποστολή ενός τιμολογίου. Εξετάζοντας  τα προαναφερθέντα 

παραδείγματα από μια πιο γενική θεώρηση, καταλήγουμε  στο συμπέρασμα πως οι ίδιες αρχές 

διέπουν και διαδικασίες περισσότερο σύνθετες, όπως η συμπλήρωση μιας αίτησης, η κατασκευή 

ενός εξαρτήματος ή η οργάνωση ανθρώπων, εγγράφων, μηχανών στην επίτευξη ενός 

επιχειρηματικού στόχου.

Με τη χρήση συστημάτων αυτοματισμού διαδικασιών:

• Η εργασία είναι σαφώς καθορισμένη και οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τη λίστα των 

ενεργειών τους σε κάθε φάση της εξέλιξης της διαδικασίας.

• Η διοίκηση μπορεί να επικεντρωθεί στο προσωπικό και στα ζητήματα που αφορούν την 

αποδοτικότητα και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης, παρά να 

αναλώνεται σε ελέγχους ρουτίνας και ανάθεση εργασιών.

• Οι διαδικασίες είναι σαφώς καθορισμένες και τεκμηριωμένες και ακολουθούνται 

απαράκλητα με βάση τις διαδικασίες που ορίζει η διοίκηση.

• Σε κάθε περίπτωση ο καταλληλότερος πόρος (άνθρωπος, μηχανή ή σύστημα) αναλαμβάνει 

να διεκπεραιώσει μια ενέργεια.

• Η παράλληλη διεργασία, όταν δύο ή περισσότερες ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν 

ταυτόχρονα, είναι πολύ πιο πρακτική και αποτελεσματική συγκριτικά με την παραδοσιακή 

σειριακή εκτέλεση των βημάτων. (Workflow Handbook 2002 p.20)

7



Πρότυπα μοντελοποίησης διαδικασιών (Workflow patterns)
Τα συστήματα που υλοποιούν διαδικασίες (Workflow Management Systems) γνωρίζουν 

σημαντική και συνεχή ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Η ανάπτυξη αυτή δεν εντοπίζεται μόνο 

στον τομέα της ανάπτυξης των συστημάτων από τεχνική άποψη, αλλά και στον τομέα που 

ασχολείται με τη μοντελοποίηση διαδικασιών. Αν και η μοντελοποίηση μιας διαδικασίας 

προηγείται χρονικά της επιλογής WFMS, ο τρόπος με τον οποίο μοντελοποιείται μια διαδικασία 

έχει άμεση σχέση με το σύστημα που θα υποστηρίξει το workflow. Ο λόγος για την προηγούμενη 

διαπίστωση είναι ο μη αυστηρός καθορισμός προτύπων μοντελοποίησης διαδικασιών τα οποία θα 

γίνονται αποδεκτά από όλους τους κατασκευαστές WFMS (Van der Aalst – Workflow Patterns 

p.3). Το αποτέλεσμα είναι κάποια WFMS να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα εκφραστικότητας από 

άλλα, σε ότι αφορά την ικανότητα τους να ερμηνεύσουν διαφορετικές περιπτώσεις σε μια 

επιχειρηματική διαδικασία. Για παράδειγμα, άλλα WFMS υποστηρίζουν την ταυτόχρονη εκτέλεση 

διαφορετικών αντιγράφων (instances) ενός μοντέλου, ενώ άλλα όχι. Επίσης, κάποια WFMS 

επιτρέπουν την επανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε προηγούμενη χρονική 

στιγμή αλλά, με συγκεκριμένο σημείο εισόδου και εξόδου της επανάληψης, ενώ άλλα δεν απαιτούν 

τον καθορισμό σημείων εισόδου/εξόδου κατά την επανάληψη. Όπως γίνεται κατανοητό ο 

καθορισμός γενικών προτύπων για την μοντελοποίηση διαδικασιών θα επιτρέψει την περαιτέρω 

ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζονται διαδικασίες. 

Στα πλαίσια αυτά η μελέτη που δημοσιεύτηκε από τον Van der Aalst και τους συνεργάτες 

του το 2003 αποτελεί μια πρώτη επιστημονική προσέγγιση στο ζήτημα του καθορισμού προτύπων 

διαδικασιών. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται πρότυπα μοντελοποίησης διαδικασιών 

ομαδοποιημένα ανάλογα με τον τρόπο χρήσης τους και την πολυπλοκότητα τους.

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα  παρουσιαστούν τα πρότυπα που θα 

χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της εισαγωγής για το MIS:

1. Θεμελιώδη πρότυπα σχεδιασμού (Basic Control Flow Patterns)

Ακολουθία (sequence)
Περιγραφή: Η δραστηριότητα μιας διαδικασίας ενεργοποιείται αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της προηγούμενης της. Πρόκειται για την πιο παραδοσιακή 

μορφή ακολουθίας δραστηριοτήτων.
Παραδείγματα: Η δραστηριότητα 'στείλε τιμολόγιο' ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση 

της δραστηριότητας 'στείλε προϊόντα'.
Υλοποίηση: Το πρότυπο της ακολουθίας χρησιμοποιείται για α απεικονίσει βήματα 

που εκτελούνται σειριακά σε μια διαδικασία και αποτελεί πρότυπο που 
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υποστηρίζεται από το σύνολο των WFMS. Η υλοποίηση είναι απλή και 

πραγματοποιείται με τη σύνδεση δύο δραστηριοτήτων δίχως 

προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μετάβασης.

Τα δύο ακόλουθα πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί παράλληλη εκτέλεση 

δραστηριοτήτων σε μια διαδικασία. 

Παράλληλος διαχωρισμός (parallel split / And split / fork)
Περιγραφή: Είναι το σημείο της διαδικασίας κατά το οποίο ο έλεγχος για την 

προώθηση της διαδικασίας περνά σε πολλαπλές δραστηριότητες οι οποίες 

μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα και ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Παραδείγματα: H ολοκλήρωση της δραστηριότητας 'πληρωμή', ενεργοποιεί τις 

δραστηριότητες 'αποστολή προϊόντων' και 'ενημέρωση πελάτη', οι οποίες 

μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα και ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Υλοποίηση: Το πρότυπο αυτό θεωρείται επίσης θεμελιώδες για τη μοντελοποίηση 

διαδικασιών και υποστηρίζεται από το σύνολο των WFMS. Για την 

υλοποίηση του παράλληλου διαχωρισμού υπάρχουν δύο βασικές 

προσεγγίσεις: η implicit And-Split και η explicit And-Split. Η explicit 

And-Split υλοποιείται από ένα κόμβο 'δρομολογητή' ο οποίος συνδέεται 

με τις επόμενες δραστηριότητες οι οποίες ενεργοποιούνται μόλις 

ενεργοποιηθεί και ο κόμβος 'δρομολογητής'. Η implicit And-Split δεν 

απαιτεί τη χρήση κάποιας ιδιαίτερης δομής όπως απαιτεί η  explicit And-

Split, αφού κάθε δραστηριότητα μπορεί να συνδεθεί, με περισσότερες της 

μιας δραστηριότητες.

Συγχρονισμός (Synchronization, And-Join)
Περιγραφή: Είναι το σημείο της διαδικασίας κατά το οποίο δραστηριότητες που 

εκτελούνταν παράλληλα, συνδέονται σε μια κοινή δραστηριότητα. Η 

δραστηριότητα η οποία ακολουθεί την παράλληλη εκτέλεση 

ενεργοποιείται μόνο όταν όλες οι συνδεόμενες δραστηριότητες έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς. 
Παραδείγματα: Η δραστηριότητα 'αρχειοθέτηση' ενεργοποιείται μόνο όταν οι 
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δραστηριότητες 'αποστολή προϊόντων' και 'πληρωμή' έχουν ολοκληρωθεί 

επιτυχώς.
Υλοποίηση: Το πρότυπο αυτό θεωρείται θεμελιώδες για τη μοντελοποίηση 

διαδικασιών και υποστηρίζεται από το σύνολο των WFMS. Όπως και 

στον παράλληλο διαχωρισμό, υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις: η 

implicit And-Join και η explicit And-Join. Η explicit And-Join 

υλοποιείται από ένα κόμβο 'σταθμό' στον οποίο συνδέονται όλες οι 

προηγούμενες δραστηριότητες . Η implicit And-Join δεν απαιτεί τη 

χρήση κάποιας ιδιαίτερης δομής -κόμβος 'σταθμός'- αφού κάθε 

δραστηριότητα μπορεί να δεχθεί συνδέσεις, με περισσότερες από μια 

δραστηριότητες.

Τα δύο ακόλουθα πρότυπα χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί επιλογή δρομολόγησης μεταξύ 

εναλλακτικών κόμβων με βάση συνθήκης. Σε αντίθεση με την παράλληλη δρομολόγηση μόνο μία 

από τις συνδεόμενες ενέργειες μπορεί να εκτελεστεί, οι υπόλοιπες γίνονται ανενεργές. 

Αποκλειστική επιλογή (Exclusive choice, XOR-Split, decision)
Περιγραφή: Είναι το σημείο της διαδικασίας κατά το οποίο σύμφωνα με μια απόφαση 

ή με βάση τα δεδομένα που ελέγχουν τη ροή της διαδικασίας 

ενεργοποιείται μία από τις πιθανές επόμενες δραστηριότητες.
Παραδείγματα: Η δραστηριότητα 'αξιολόγηση γραπτού' ακολουθείται από τις ενέργειες 

'ειδοποίηση αποτυχίας' ή 'ειδοποίηση αποτυχίας'.
Υλοποίηση: Το πρότυπο αυτό θεωρείται επίσης θεμελιώδες για τη μοντελοποίηση 

διαδικασιών. Η υλοποίηση του αν και διαφοροποιείται ανάλογα με το 

WFMS που χρησιμοποιείται υποστηρίζεται από το σύνολο τους. Η γενική 

πρακτική που ακολουθείται είναι η ενσωμάτωση συνθηκών στις 

συνδέσεις μεταξύ των πιθανών ενεργειών και της ενέργειας που 

εκτελείται αμέσως πριν από αυτές.

Απλή συνένωση (Simple merge, XOR-Join, merge)
Περιγραφή: Αποτελεί το σημείο της διαδικασίας στο οποίο δύο ή περισσότερες 

μεταξύ τους αποκλειόμενες δραστηριότητες συνενώνονται, δίχως την 

προϋπόθεση συγχρονισμού κατά την εκτέλεση τους.
Παραδείγματα: Η δραστηριότητα 'επιβεβαίωση παραλαβής προϊόντος' ενεργοποιείται 
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μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 'αποστολή με ταχυδρομείο' ή 

'αποστολή με courier'.
Υλοποίηση: Το πρότυπο αυτό θεωρείται επίσης θεμελιώδες για τη μοντελοποίηση 

διαδικασιών. Η υλοποίηση του αν και διαφοροποιείται ανάλογα με το 

WFMS που χρησιμοποιείται υποστηρίζεται από το σύνολο τους. Η γενική 

πρακτική που ακολουθείται είναι η μη παράλληλη εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων που προηγούνται της δραστηριότητας που υλοποιεί τη 

συνένωση. Η μη παράλληλη εκτέλεση σε μερικές περιπτώσεις 

υποστηρίζεται από το ίδιο το WFMS και άλλες φορές πρέπει ο 

σχεδιαστής της διαδικασίας να το ορίσει.

2.Πρότυπα δομής (Stuctural Patterns)

Η διαφοροποίηση στις δυνατότητες των διαφόρων WFMS επιβάλλουν περιορισμούς στο 

σχεδιασμό και τη δομή των workflows.  Παράδειγμα αποτελεί η υποστήριξη ή όχι δομών 

επαναλήψεων μεταξύ δραστηριοτήτων.

Επανάληψη δραστηριοτήτων (Structured Cycles, Loop, iteration)
Περιγραφή: Είναι το σημείο της διαδικασίας κατά το οποίο δύο ή περισσότερες 

δραστηριότητες μπορούν να επαναλαμβάνονται. Η επανάληψη έχει 

αποκλειστικά ένα σημείο εισόδου και ένα σημείο εξόδου στη διαδικασία.
Παραδείγματα: Η δραστηριότητες 'επιλογή αεροπορικής εταιρίας' και 'αίτημα εισιτηρίου' 

επαναλαμβάνονται μέχρι να ικανοποιηθεί η συνθήκη εύρεσης εισιτηρίου 

για την επιθυμητή πτήση.
Υλοποίηση: Το πρότυπο αυτό υποστηρίζεται από τα περισσότερα WFMS. Η 

υλοποίηση του συνήθως περιλαμβάνει τον ορισμό μιας δραστηριότητας 

σαν σημείο εισόδου, μιας μεταγενέστερης σαν σημείο εξόδου και μια 

συνθήκη η οποία όταν δεν επαληθεύεται ενεργοποιεί την επιστροφή από 

το σημείο εξόδου στο σημείο εισόδου. Όλοι οι ενδιάμεσοι κόμβοι 

ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν κατά το 

προηγούμενο κύκλο ξανα-ενεργοποιούνται. 
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Γενικά χαρακτηριστικά ενός Workflow Management System (WFMS)

Το Workflow συχνά συνδέεται με την οργανωσιακή αλλαγή. Σε πολλές περιπτώσεις η 

διαδικασία επανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Re-engineering) 

οδηγεί σε σχεδιασμό και εφαρμογή ενός workflow. Η τεχνολογία εφαρμογής του workflow 

επιτρέπει τον διαχωρισμό ανάμεσα στην επιχειρηματική λογική και την υποστήριξη που προσφέρει 

σε αυτή η πληροφορική τεχνολογία, καθιστώντας εφικτή τη μετατροπή αλλαγών που προκύπτουν 

από το BPR σε επιχειρηματικούς κανόνες. Είναι απαραίτητο ακόμα να διευκρινιστεί πως, δεν είναι 

απαραίτητο όλες οι εφαρμογές workflow να είναι αποτέλεσμα BPR, αφού μπορούν να 

εφαρμοστούν και σε περιπτώσεις αυτοματοποίησης υπαρχουσών διαδικασιών. 

Ο διαχωρισμός της επιχειρηματικής λογικής από τις εφαρμογές πληροφορικής που την 

υποστηρίζουν έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

• Δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης των επιχειρηματικών κανόνων σε ένα πληροφοριακό 

σύστημα (η συνήθης πρακτική είναι ο διαμοιρασμός των επιχειρηματικών κανόνων σε 

διάφορα πληροφοριακά συστήματα που εξυπηρετούν διαφορετικά τμήματα μιας 

επιχείρησης). Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος αλλά μπορεί 

ο ίδιος κανόνας να εφαρμοστεί σε διαφορετικές περιπτώσεις.

• Οι εφαρμογές δεν περιέχουν πλέον αυτούσια την επιχειρηματική λογική και κατά συνέπεια 

είναι απλούστερες και εντελώς ανεξάρτητες από τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Έτσι, 

παρέχεται η ευελιξία αλλαγής μιας επιχειρηματικής διαδικασίας όταν κριθεί αναγκαίο.

• Το επίπεδο που περιέχει την επιχειρησιακή λογική μπορεί να αλληλεπιδρά με μεγάλο 

αριθμό εφαρμογών ακόμα και μελλοντικών.

• Η παρακολούθηση της εξέλιξης μιας διαδικασίας είναι περισσότερο εύκολη στο επίπεδο της 
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επιχειρησιακής λογικής. Στο επίπεδο αυτό είναι ανά πάσα στιγμή εμφανές το ποιες 

διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, σε ποιο στάδιο και ποιες έχουν ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί.

(Van der Aalst – Workflow Models, Methods, Systems p.148)

Σύμφωνα με το WfMC ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών (WFMS) 

παρέχει αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της ακολουθίας εργασιών και την ανάθεση τους στους κατάλληλους ανθρώπινους 

ή τεχνολογικούς πόρους που σχετίζονται με την εξέλιξη μιας διαδικασίας. Ο ορισμός που 

προτείνεται από τον οργανισμό για τo WFMS αποτελεί μια περιεκτική περιγραφή αυτού του είδους 

πληροφοριακών συστημάτων: Πρόκειται για ένα σύστημα που καθορίζει, διαχειρίζεται και εκτελεί 

διαδικασίες μέσα από την εκτέλεση προγράμματος του οποίου η σειρά εκτέλεσης καθορίζεται από 

την ψηφιακή αναπαράσταση των βημάτων της διαδικασίας. Σε ένα υψηλό επίπεδο το WFMS 

υποστηρίζει τρεις λειτουργικούς τομείς: 1) τον καθορισμό ενεργειών που σχετίζονται με τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες κατά τη φάση του σχεδιασμού, 2) έλεγχο της πορείας της διαδικασίας 

κατά την εκτέλεση της, 3) διάδραση με τους χρήστες του συστήματος είτε πρόκειται για ανθρώπους 

είτε για άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός ή εκτός της επιχείρησης. Τα τρία αυτά λειτουργικά 

μέρη παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα:

Σχήμα1

Το WfMC προτείνει επίσης ένα γενικό πλαίσιο δομής και υπηρεσιών για κάθε WFMS. Τα βασικά 

13



λειτουργικά μέρη που προτείνονται φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα. Στο σχήμα αυτό 

παρουσιάζονται τρία κύρια μέρη: 1) προγράμματα και εφαρμογές που υποστηρίζουν διαφορετικές 

λειτουργίες εντός του WFMS, 2) δεδομένα ελέγχου της ροής της διαδικασίας τα οποία 

χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα και τις εφαρμογές του WFMS, 3) εφαρμογές και βάσεις 

δεδομένων που αν και δεν αποτελούν μέρος του WFMS, ενδέχεται να εμπλέκονται σε κάποιο 

στάδιο της διαδικασίας. Το τρίτο λειτουργικό μέρος ενός WFMS εισάγει και την έννοια της 

αντιστοίχησης του χρήστη ενός workflow με τον ρόλο που καλείται να επιτελέσει κατά τη ροή της 

διαδικασίας. Με τον όρο χρήστη νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, ομάδα προσώπων ή υλικός πόρος 

(όπως ένα τρίτο πληροφοριακό σύστημα) που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει μια δραστηριότητα 

κατά την εξέλιξη μιας διαδικασίας. Ο ρόλος σε ένα workflow μπορεί να θεωρηθεί σαν ο τίτλος της 

περιγραφής των καθηκόντων κάποιου συμμετέχοντα σε μια διαδικασία. Ο ρόλος 'γραμματεία' για 

παράδειγμα έχει κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες στη διαδικασία εισαγωγής σε ένα 

μεταπτυχιακό τμήμα. Ήδη από τον σχεδιασμό της εκάστοτε διαδικασίας, η κάθε δραστηριότητα 

αντιστοιχίζεται με το ρόλο που θεωρείται ο καταλληλότερος για την εκτέλεση της. Στη συνέχεια 

κατά την έναρξη της διαδικασίας, οι χρήστες του workflow συμμετέχουν στη διαδικασία με τη 

μορφή ρόλων. Η σχέση ρόλων – χρηστών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια σχέση 'πολλά 

προς πολλά', διότι ένας χρήστης μπορεί να συμμετέχει σε μια διαδικασία με διαφορετικούς ρόλους, 

αλλά παράλληλα και ένας ρόλος μπορεί να έχει αναληφθεί από περισσότερους του ενός χρήστες.
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Όπως γίνεται κατανοητό η διαλειτουργικότητα ενός WFMS με άλλα πληροφοριακά συστήματα και 

εφαρμογές ή ακόμα και με άλλα WFMS είναι μείζονος σημασίας, λόγω της δυνατότητας που έχουν 

οι εφαρμογές και τα συστήματα να αναλάβουν την ολοκλήρωση βημάτων μιας διαδικασίας 

(αυτοματοποιώντας συχνά την εκτέλεση τους), να γίνουν δηλαδή χρήστες ενός workflow.

To WfMC έχει αναπτύξει ένα μοντέλο αναφοράς για τη δομή ενός WFMS (work-flow 

reference model) προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του με άλλα εξωτερικά προς 

αυτό συστήματα. To σύνολο των  WFMS αποτελείται από εφαρμογές οι οποίες εξυπηρετούν το 

σκοπό των λειτουργικών μερών που αναφέρθηκαν κατά την περιγραφή ενός WFMS. O πυρήνας 

του WFMS αλληλεπιδρά με αυτές τις εφαρμογές σε καθορισμένα πλαίσια (διεπαφές) που 

εξυπηρετούν τις υπηρεσίες που παρέχει το WFMS. Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται ο τρόπος 

που ο πυρήνας του WFMS επικοινωνεί με τις περιφερειακές εφαρμογές και πληροφοριακά 

συστήματα σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο.

Η αρχιτεκτονική του μοντέλου αναφοράς παρουσιάζει τα κύρια μέρη και τις διεπαφές. Η 

καρδιά του συστήματος ονομάζεται workflow enactment service (WES). Το μέρος αυτό του 

μοντέλου φροντίζει οι εκάστοτε δραστηριότητες να ανατίθενται στους κατάλληλους χρήστες, την 

κατάλληλη στιγμή. Προκειμένου να το επιτύχει αυτό χρησιμοποιεί τον ορισμό της διαδικασίας και 

την κατηγοριοποίηση των πόρων που παρέχονται από τα εργαλεία καθορισμού διαδικασιών process 

definition tools. Τα εργαλεία αυτά σαν στόχο έχουν αφενός τον καθορισμό διαδικασιών, αλλά 

μπορούν να προσφέρουν και λειτουργίες πιστοποίησης μιας διαδικασίας, όπως η προσομοίωση. 

Οι δραστηριότητες που πρέπει κάθε φορά να εκτελεστούν φθάνουν στους χρήστες μέσω της 

εφαρμογής χρηστών - workflow client application. Όταν ένας χρήστης αναλαμβάνει την εκτέλεση 
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μιας δραστηριότητας ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μια συσχετιζόμενη με το 

WFMS εφαρμογή. 

Όλες οι εφαρμογές που μπορούν να ενεργοποιηθούν από το WFMS αναφέρονται στο 

μοντέλο σαν invoked applications. Ο έλεγχος για την εξέλιξη της κάθε διαδικασίας, η 

παρακολούθηση του φόρτου του κάθε χρήστη και οι γενικότερες ενέργειες διαχείρισης 

υποστηρίζονται από τα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου administration and monitoring 

tools. Οι διεπαφές αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σαν WAPI – Workflow API και 

μπορεί να υλοποιούνται σε διαφορετικές μορφές (Web-Services, Java, XML κ.α.) ανάλογα με την 

τεχνολογία στην οποία βασίζεται το WFMS. Παρά το γεγονός πως κάποιες λειτουργίες μπορεί να 

είναι ίδιες σε περισσότερες από μια διεπαφές, το σύνολο των πέντε διεπαφών που παρουσιάζονται 

στο σχήμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μία ενιαία υπηρεσία του συστήματος προς τα πέντε 

μέρη που περιβάλλουν το workflow enactment service WFMS. Στις ακόλουθες παραγράφους θα 

αναλυθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα βασικά μέρη του μοντέλου.

Workflow Enactment Service

Αποτελεί την καρδιά του συστήματος παρακολούθησης διαδικασιών. Οι κυριότερες 

λειτουργίες του είναι να:

• δημιουργεί νέες διαδικασίες,  

• διαχειρίζεται δραστηριότητες βάσει της περιγραφής της διαδικασίας

• αναθέτει δραστηριότητες σε πόρους

• κάνει εφικτή την παρακολούθηση της εξέλιξης μιας διαδικασίας

Ιδωμένο από τεχνικής άποψης το enactment service μπορεί  να αποτελείται από πολλές 

μηχανές workflow – workflow engines. Σε ένα περιβάλλον με πολλές μηχανές ο φόρτος εργασίας 

μπορεί να μοιραστεί μεταξύ τους. Για παράδειγμα από μια μηχανή μπορεί να πραγματοποιείται η 

διαχείριση των διαδικασιών και από άλλη η διαχείριση των χρηστών που μετέχουν στις 

διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μηχανών που υποστηρίζουν ένα σύστημα είναι 

διαφανής στο χρήστη.

Η μηχανή του Workflow -Workflow engine 

Μια μηχανή workflow αποτελεί το βασικό συστατικό του WEA εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες 

για την αποτελεσματική και λεπτομερή εφαρμογή του σχεδίου μιας διαδικασίας. Συγκεκριμένα :

• δημιουργεί νέες διαδικασίες και διαγράφει όσες έχουν ολοκληρωθεί
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• δρομολογεί τις διαδικασίες, χρησιμοποιώντας τον σχεδιασμό της εκάστοτε διαδικασίας

• επεξεργάζεται στοιχεία της διαδικασίας

• αναθέτει δραστηριότητες σε πόρους, βάση του ρόλου που κατέχει ο καθένας στη διαδικασία

• πυροδοτεί και διαχειρίζεται ενέργειες (triggers)

• εκτελεί εφαρμογές κατά την εκτέλεση μιας διαδικασίας

• παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας και τηρεί στοιχεία ιστορικού

• παρακολουθεί τη συνέπεια των δεδομένων μιας διαδικασίας

Εργαλεία ορισμού διαδικασιών – Process definition tools

Στο μοντέλο που προτείνει το WfMC για τα πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης 

διαδικασιών, τα εργαλεία με τα οποία περιγράφονται οι διαδικασίες αναφέρονται σαν process 

definition tools. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 

έλεγχο της ορισμένης διαδικασίας με τεχνικές προσομοίωσης, αλλά και για την ανάθεση 

δραστηριοτήτων σε ρόλους. Οι βασικές λειτουργίες ενός εργαλείου καθορισμού διαδικασιών 

περιλαμβάνουν:

• τη δυνατότητα του σχεδιασμού μιας διαδικασίας και του καθορισμού των σχετικών με αυτή 

στοιχείων (όνομα, περιγραφή, ημερομηνία κ.α.)

• τη δυνατότητα να μοντελοποιούνται και να απεικονίζονται με γραφικό τρόπο οι βασικές 

δομές σχεδιασμού διαδικασιών (σειριακές δραστηριότητες, παράλληλη εκτέλεση, 

επανάληψη, με βάση πρότυπα όπως ΑND-Split, AND-Join, OR-Split, OR-Join)

• δυνατότητα καθορισμού εκδόσεων για κάθε διαδικασία

• δυνατότητα καθορισμού ιδιοτήτων για κάθε διαδικασία

• δυνατότητα καθορισμού δραστηριοτήτων

• δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας μιας διαδικασίας (έλεγχος κώδικα, ασυνεχειών στη 

διαδικασία, παραλήψεις κ.α.)

Η ορθή περιγραφή μιας διαδικασίας σε ένα WFMS απαιτεί και τον ορθό καθορισμό των 

χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων που απαρτίζουν τη διαδικασία. Τα χαρακτηριστικά αυτά 

καθορίζουν κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εκτελεστεί μια δραστηριότητα και ποιες άλλες 

ενέργειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά καθορίζουν τη 

συμπεριφορά μιας δραστηριότητας:

• το όνομα και η περιγραφή της δραστηριότητας

• πληροφορίες για τη δραστηριότητα – δηλαδή οδηγίες και πληροφορίες για τον χρήστη που 
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θα αναλάβει την εκτέλεση της δραστηριότητας

• τις ιδιότητες που θα πρέπει να έχει ο ρόλος που θα αναλάβει την εκτέλεση της διαδικασίας

• το είδος δρομολόγησης της δραστηριότητας ( ΑND-Split, AND-Join, OR-Split, OR-Join)

• τον καθορισμό ενεργειών σε μορφή κώδικα (triggers) που ενδεχομένως να πρέπει να 

εκτελεστεί σε συγκεκριμένη στιγμή του κύκλου ζωής της δραστηριότητας

• οδηγίες προς τη workflow μηχανή (προταιρεότητα εκτέλεσης, διαχείριση πόρων)

• οι εφαρμογές που ενδεχομένως θα πρέπει να εκτελεστούν καθώς και οι συνθήκες και οι 

παράμετροι που θα καθορίσουν την εκτέλεση

• κανόνες αποφάσεων με βάση τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η δρομολόγηση.

Εφαρμογή διάδρασης με τους χρήστες – Workflow client applications

Παρά το γεγονός πως τα εργαλεία καθορισμού διαδικασιών παρέχουν μια πλήρη εικόνα της 

εξέλιξης και της δομής μιας διαδικασίας, οι χρήστες του συστήματος δεν θα τα χρησιμοποιούσαν 

ποτέ για να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία. Η μοναδική διεπαφή μέσω της οποίας θα 

επικοινωνούν με το WFMS θα είναι αυτή της εφαρμογής διάδρασης χρήστη. Σε κάθε χρήστη του 

συστήματος αντιστοιχεί μια λίστα εργασιών (worklist) η οποία αποτελεί μέρος της εφαρμογής του 

χρήστη. Μέσω της λίστας εργασιών ο χρήστης μαθαίνει ποιες δραστηριότητες μπορεί να αναλάβει 

και ποιες έχει αναλάβει ήδη και δεν έχει ολοκληρώσει. Επιλέγοντας μια δραστηριότητα τότε το 

σύστημα αυτομάτως του την αναθέτει και εκείνος μπορεί να ξεκινήσει την εκτέλεση της. Η λίστα 

εργασίας αποτελεί και τον σημαντικότερο δεσμό μεταξύ του χρήστη και του συστήματος. Οι 

βασικές λειτουργίες μιας λίστας εργασιών σύμφωνα με το μοντέλο που προτείνεται από τον WfMC 

έχουν ως εξής:

• την παρουσίαση των δραστηριοτήτων που μπορεί να αναλάβει ο χρήστης

• την προβολή πληροφοριών σχετικά με την εκάστοτε δραστηριότητα

• τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης και επιλογής δραστηριοτήτων με βάση κοινά 

χαρακτηριστικά τους

• τη δυνατότητα έναρξης μιας δραστηριότητας όταν αυτή επιλεχθεί από τον χρήστη

• τη δυνατότητα να αναφέρει σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας

Αν και τα περισσότερα συστήματα προσφέρουν εφαρμογή διαχείρισης δραστηριοτήτων, οι 

περισσότεροι αναλυτές προτιμούν το σχεδιασμό ξεχωριστού εργαλείου ανά περίπτωση.

Εξωτερικές εφαρμογές – Invoked applications
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Η εκτέλεση μιας διαδικασίας μπορεί να απαιτεί την εκκίνηση μιας ή περισσότερων 

εφαρμογών οι οποίες δεν είναι άμεσα συσχετισμένες με το WFMS, αλλά ανήκουν σε αυτό εφόσον 

η λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας. Οι εφαρμογές αυτές 

ενεργοποιούνται από τη μηχανή του workflow και με αυτό τον τρόπο μπορεί η εφαρμογή να δεχθεί 

και παραμέτρους από το wokflow. Αντιστρόφως είναι δυνατή και η αλλαγή δεδομένων του 

workflow από εξωτερικές εφαρμογές και με αυτό τον τρόπο να επηρεαστεί η δρομολόγηση της 

διαδικασίας.

Εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου – Administration and monitoring tools

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα ο πυρήνας του WFMS διασφαλίζει την 

εκτέλεση των διαδικασιών με βάση ένα καθορισμένο σχέδιο της εκάστοτε διαδικασίας. Η επίβλεψη 

και η διαχείριση των διαδικασιών πραγματοποιείται μέσω των εργαλείων παρακολούθησης και 

ελέγχου. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τα εργαλεία που 

πραγματοποιούν τον έλεγχο και τη διαχείριση και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τη 

παρακολούθηση και καταγραφή των διαδικασιών.
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Workflow Management Systems και διαδικτυακές εφαρμογές

Η εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου (web-mail, search-engines, news-letters κ.α.) 

μετατρέπει με ταχείς ρυθμούς τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών σε χρήστες υπηρεσιών του 

διαδικτύου . Όπως είναι αναμενόμενο η μεταβολή που παρατηρείται στον τρόπο που οι χρήστες 

αλληλεπιδρούν με το Internet, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον τρόπο που 

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται οι εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα. Τα νέα 

πρωτόκολλα που αναπτύσσονται με στόχο την αλληλεπίδραση διαφορετικών τεχνολογιών, σχεδόν 

στο σύνολό τους έχουν σαν βάση τα πρωτόκολλα του διαδικτύου. Επιπλέον, το περιβάλλον 

εργασίας (User Interface) πολλών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων σχεδιάζεται πλέον 

για προγράμματα πλοήγησης σε ιστοχώρους.

Η εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τα πληροφοριακά συστήματα workflow. 

Το πληροφοριακό σύστημα που συνδυάζει τη λειτουργία ενός WFMS με μια διαδικτυακή 

εφαρμογή αναπτύσσεται σε δύο φάσεις: κατά την πρώτη φάση πραγματοποιείται ο σχεδιασμός, η 

μοντελοποίηση και η υλοποίηση της πρότυπης εφαρμογής, η οποία κατά τη δεύτερη φάση 

δοκιμάζεται και ολοκληρώνεται, ώστε να προκύψει η τελική μορφή του πληροφοριακού 

συστήματος.

Η προγραμματιστική λογική μιας διαδικτυακής εφαρμογής συνήθως προκύπτει από γραφικά 

μοντέλα που αναπαριστούν την πορεία μιας διαδικασίας με συνέπεια να είναι η ίδια η διαδικασία 

που ελέγχει τη συμπεριφορά της εφαρμογής (WorkFlow HandBook 2002 p. 67). Αν το ρόλο του 

γραφικού μοντέλου αναλάβει ένα εργαλείο προσομοίωσης τότε θα μπορούσαμε να εξάγουμε από 

την προσομοίωση τους κανόνες που θα ρύθμιζαν την συμπεριφορά της διαδικτυακής εφαρμογής, 

καθώς και το βαθμό αποτελεσματικότητας της διαδικασίας. Παραδείγματα τέτοιων υλοποιήσεων 

(web-based workflow) μπορούν να θεωρηθούν οι πύλες του διαδικτύου (portals) που προσφέρουν 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (σε σχέση με τα παραδοσιακά portals) και αποτελούν ουσιαστικά 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα στο Internet (portals για την εισαγωγή υποψήφιων 

φοιτητών σε μεταπτυχιακά προγράμματα αμερικανικών πανεπιστημίων) ή σε ενδο-επιχειρησιακά 

δίκτυα (Intranets). Τα παραδείγματα εφαρμογών που προαναφέρθηκαν αποδεικνύουν πως μια 

διαδικτυακή εφαρμογή η οποία υποστηρίζεται από άλλα συστήματα (back-office applications) είναι 

δυνατόν να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί σαν ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

Η διαχείριση περιεχομένου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας διαδικτυακής εφαρμογής. 

Με τη φράση “διαχείριση περιεχομένου” νοείται το σύνολο των πληροφοριών που προκύπτουν 

δυναμικά κατά την πλοήγηση σε ένα δυναμικό ιστοχώρο. Οι πληροφορίες προκύπτουν συνήθως 

από εγγραφές που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων, σε συνδυασμό με τον κώδικα της διαδικτυακής 
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εφαρμογής που χειρίζεται τα δεδομένα αυτά. Οι βάσεις δεδομένων με τον κώδικα αποτελούν ένα 

υποσύστημα της διαδικτυακής εφαρμογής το οποίο – στην περίπτωση του συστήματος workflow 

με web-based περιβάλλον - καλείται να αλληλεπιδρά με το χρήστη και τη διαδικασία που ελέγχεται 

από το WFMS. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτού του υποσυστήματος εντάσσονται στα ίδια 

πλαίσια με αυτά που αναφέρθηκαν στην αρχή της ενότητας - δύο φάσεις: α) σχεδιασμός, 

μοντελοποίηση και υλοποίηση της πρότυπης εφαρμογής, β) δοκιμή και ολοκλήρωση της 

εφαρμογής.

Η αρχιτεκτονική που περιγράφηκε εμπεριέχει μεγάλο βαθμό ευελιξίας. Οποιαδήποτε 

αλλαγή προκύψει στη διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί στο υποσύστημα του workflow ή και της 

διαχείρισης περιεχομένου, δίχως να επηρεαστεί η έως τότε υλοποίηση.

Μοντέλο ανάπτυξης ενός Web-based Workflow System

Ακολούθως θα περιγράψουμε τα πλαίσια ανάπτυξης ενός workflow συστήματος που 

αλληλεπιδρά με τους χρήστες του μέσω ιστοσελίδων (προς το παρών μας είναι αδιάφορο αν η 

υλοποίηση πραγματοποιείται για χρήση στο internet, σε intranet ή σε extranet).

Προκειμένου κανείς να σχεδιάσει μια διαδικασία χρειάζεται να έχει καθορίσει σαφώς τα 

βήματα που την απαρτίζουν, ώστε να την απεικονίσει με τις δομές που ελέγχουν και περιγράφουν 

μια διαδικασία (όπως αυτές που αναφέρονται στην ενότητα workflow-patterns). Η διαδικασία με τα 

βήματά της εν συνεχεία, θα εισαχθεί μέσω του αντίστοιχου μηχανισμού στη μηχανή ελέγχου και 

εκτέλεσης της διαδικασίας (Workflow Machine).

Για την περίπτωση που εξετάζουμε η επιλογή του Workflow Machine είναι πολύ 

σημαντική. Εκτός των γενικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να διαθέτει ( όπως αυτά που 

καθορίζει το WFMC ) θα πρέπει επιπλέον να ενσωματώνει τη λειτουργία ενός web-server, ώστε η 

εκάστοτε ορισμένη διαδικασία να μπορεί να ξεκινά και να ελέγχεται όχι μόνο από τα 

ενσωματωμένα υποσυστήματα του WFMS αλλά, και από χρήστες που θα αλληλεπιδρούν με τον 

μηχανισμό ελέγχου της διαδικασίας, απομακρυσμένα μέσω web browsers. Επιπλέον, χρειαζόμαστε 

και τρόπους αλληλεπίδρασης με εξωτερικά ως προς το WFMS συστήματα ( όπως βάσεις 

δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα, αποστολές ηλεκτρονικών μηνυμάτων κ.α.)

Οι διαδικτυακές εφαρμογές αλληλεπιδρούν με τους χρήστες μέσω ιστοσελίδων με 

αποτέλεσμα να καθιστούν τα μηνύματα διαλόγων απαραίτητα. Τέτοια μηνύματα εμφανίζονται στο 

browser του χρήστη όταν για παράδειγμα ξεκινά ή ολοκληρώνεται ένα βήμα μιας διαδικασίας. 

Μέσω των μηνυμάτων ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες, να του παρέχονται φόρμες 

εισαγωγής στοιχείων ή και υπερσύνδεσμοι. Κατά την εξέλιξη μιας διαδικασίας οι δομές που 

απαρτίζουν ή ελέγχουν τη διαδικασία καθώς επίσης και οι ρόλοι που συμμετέχουν σε αυτή 
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διαθέτουν διάφορα γνωρίσματα. Τα γνωρίσματα αυτά μπορεί για παράδειγμα, να αποτελέσουν 

δεδομένα που θα καθορίσουν την εξέλιξη της διαδικασίας, να αποτελέσουν μηνύματα για τον 

χρήστη, να αποσταλούν σε ένα εξωτερικό σύστημα ή βάση δεδομένων.

Εργαλεία ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών γνωρίζουν 

την τελευταία δεκαετία σημαντική ανάπτυξη, η οποία εξακολουθεί να γίνεται εντονότερη, όσο η 

αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτων στρέφεται στις διαδικτυακές εφαρμογές για την 

αλληλεπίδραση με τους χρήστες. 

Στο μοντέλο που περιγράφηκε παραπάνω δεν εξετάστηκε λεπτομερώς ο τρόπος 

επικοινωνίας του WFMS με το web server ή ο τρόπος επικοινωνίας του WFMS με εξωτερικά 

συστήματα (βάσεις δεδομένων, άλλα πληροφοριακά συστήματα). Οι τεχνολογικές απαντήσεις σε 

αυτά τα ερωτήματα εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την τεχνολογία στην οποία βασίζεται το 

WFMS και ο web server. 

Τα περισσότερα WFMS που αναπτύσσονται με βάση τα ανοιχτά πρότυπα επιλέγεται η λύση 

της J2EE αρχιτεκτονικής, ή οποία αποτελεί ένα αρθρωτό πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών βασισμένο 

στη γλώσσα java. Το πλαίσιο που προτείνεται από τη J2EE γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές, διότι 

οι εφαρμογές που αναπτύσσονται σε αυτό έχουν δυνατότητες διασύνδεσης με αρκετές διαφορετικές 

τεχνολογίες βάσεων δεδομένων και διαδικτυακών εφαρμογών. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

θα εξετάσουμε την περίπτωση κατά την οποία το WFMS βασίζεται στην J2EE αρχιτεκτονική. 

Αναφορικά στην τεχνολογία με την οποία πραγματοποιείται η διαδικτυακή επικοινωνία ανάμεσα 

στην J2EE εφαρμογή και εξωτερικές εφαρμογές υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

α) χρήση τεχνολογίας  java ( jsp, servlets όπως ο Apache Tomcat ). Στην περίπτωση αυτή η 

επικοινωνία μεταξύ του WFMS και του web server πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη  μέθοδο 

απομακρυσμένης πρόσβασης μεθόδων (Remote Method Invocation) που διαθέτει η java για τις 

εφαρμογές της.

β) χρήση web services ( π.χ. πρωτόκολλο SOAP). Η χρήση web services περιλαμβάνει την 

ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών διαφορετικής 

τεχνολογίας. Με αυτόν τρόπο η διαδικτυακή εφαρμογή – ανεξάρτητα από την τεχνολογία που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της μπορεί να ανταλλάσσει μηνύματα με το workflow machine. 

Αναφερόμενοι ουσιαστικά στον τομέα της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, δεν 

θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε το πρωτόκολλο SOAP που κάνοντας χρήση της XML 

και των πρωτοκόλλων του διαδικτύου υλοποιεί “υπηρεσίες ιστού”( web services ) επιτρέποντας 

έτσι την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ συστημάτων που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. 
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Η λύση των Open Source Components

Τι είναι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα; (Open Source Software)

Το λογισμικό σήμερα αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον άνθρωπο, αφού χρησιμοποιείται 

προκειμένου οι άνθρωποι να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το υλικό μέρος μιας υπολογιστικής 

μηχανής. Το μεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιμου λογισμικού σήμερα ανήκει σε ιδιώτες ή 

επιχειρήσεις και προκειμένου κανείς να το χρησιμοποιήσει θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει 

άδεια χρήσης του λογισμικού. Αυτού του είδους το λογισμικό ονομάζεται “ιδιωτικό” (proprietary 

software) ή λογισμικό “κλειστού κώδικα” ακριβώς λόγω της απαίτησης αγοράς άδειας χρήσης από 

τον τελικό χρήστη, ώστε αυτός να χρησιμοποιήσει το τελικό προϊόν (δηλαδή τον κώδικα από τον 

οποίο έχει προκύψει το πρόγραμμα). Παραδείγματα παραγωγών τέτοιου λογισμικού αποτελούν 

εταιρείες όπως η Microsoft και η Oracle. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες μια διαφορετική προσέγγιση 

στην ανάπτυξη λογισμικού έχει αρχίσει να καθιερώνεται. Το λογισμικό “ανοιχτού” κώδικα 

βασίζεται στη λογική της βέλτιστης ανάπτυξης λογισμικού όταν ο κώδικας ο οποίος παράγει το 

λογισμικό είναι διαθέσιμος σε όλους προς επεξεργασία. Έτσι, αντί κανείς χρειάζεται να αγοράζει 

άδειες χρήσης λογισμικού προκειμένου να το χρησιμοποιήσει μπορεί ελεύθερα να αποκτήσει τον 

κώδικα του προγράμματος και να τον επεξεργαστεί.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της εξάπλωσης του ανοιχτού λογισμικού 

αποτελεί το λειτουργικό σύστημα Linux. To Linux ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 1991 από τον 

Linus Trovalds στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Η αρχική σκέψη του Trovalds ήταν η ανάπτυξη 

μιας μικρής έκδοσης του Unix, όμως η πρόθεση του να βελτιώσει το λογισμικό του τον οδήγησε 

στην απόφαση να μοιραστεί με άλλους προγραμματιστές τον πηγαίο κώδικα (source code) της 

έκδοσης που ο ίδιος είχε αναπτύξει. Στα έντεκα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την 

κυκλοφορία της πρώτης διανομής Linux (1994) μέχρι σήμερα το ελεύθερο λογισμικό έχει 

καθιερωθεί και χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα από μικρές εφαρμογές (εφαρμογές γραφείου, 

λειτουργικά συστήματα για PC) αλλά και σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα (Web & 

Application Servers). Η κοινότητα ανάπτυξης του Linux και τα αποτελέσματα που έχει να επιδείξει 

(362 διανομές σύμφωνα με το www.linux.org) αποτέλεσαν και αποτελούν εφαλτήριο για πολλές 

άλλες κοινότητες ανάπτυξης λογισμικού, εφόσον αποδείχτηκε πως ένα λογισμικό που 

αναπτύσσεται από εθελοντές προγραμματιστές μέσω διαδικτύου μπορεί να συναγωνιστεί σε 

ποιότητα και αξιοπιστία ένα διαδεδομένο εμπορικό λογισμικό όπως συμβαίνει στην περίπτωση των 

Windows της Microsoft και του Linux.

Το καινούργιο που προτείνει το ρεύμα του ανοιχτού λογισμικού αφορά κατά κύριο λόγο τον 
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τρόπο ανάπτυξης του λογισμικού διαφοροποιώντας τον από την παραδοσιακή πρακτική ανάπτυξης 

λογισμικού. Το λογισμικό που πωλείται από εταιρείες κατασκευής και εμπορίας λογισμικού πρώτα 

προγραμματίζεται και δοκιμάζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και στη συνέχεια διατίθεται 

στην αγορά. Από το χρονικό σημείο κυκλοφορίας του λογισμικού στην αγορά οι χρήστες δεν 

μπορούν να επέμβουν στον πηγαίο κώδικα για να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Ο πηγαίος κώδικας 

βρίσκεται αποκλειστικά στη διάθεση της εταιρίας η οποία είναι η μόνη που μπορεί να τον 

διορθώσει / βελτιώσει. Η πορεία ανάπτυξης του “ανοιχτού λογισμικού” ακολουθεί κατά κάποιο 

τρόπο αντίστροφη πορεία. Οι βασικές λειτουργίες του λογισμικού προγραμματίζονται από μια 

ομάδα ανάπτυξης και αποτελούν την πρώτη έκδοση του λογισμικού. Στη συνέχεια η έκδοση αυτή 

και ο πηγαίος κώδικας της διατίθενται για δοκιμή και διορθώσεις από τους χρήστες. Τα λάθη που 

ενδεχομένως να υπάρχουν στην έκδοση αυτή θεωρούνται αναμενόμενα και σε κάποιο βαθμό 

επιθυμητά. Εφόσον, ο πηγαίος κώδικας είναι γενικά διαθέσιμος, ο οποιοσδήποτε με 

προγραμματιστικές γνώσεις δύναται να παρέμβει και να αλλάξει, να διορθώσει ή να επεκτείνει τις 

δυνατότητες του λογισμικού. Έτσι ο κύκλος ανάπτυξης και δοκιμής του λογισμικού είναι 

ταχύτερος σε σχέση με αυτόν του “ιδιωτικού λογισμικού” δεδομένου ότι ο οποιοσδήποτε σε 

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του κώδικα (www.gnu.org 

και www.fsf.org).

Το κόστος απόκτησης αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του ανοιχτού 

λογισμικού. Η πλειονότητα των λογισμικών που αναπτύσσονται σαν “ελεύθερα” είναι και δωρεάν 

αλλά αυτό δεν αληθεύει για το σύνολο τους. Ακόμα όμως και για όσα απαιτείται η καταβολή 

χρημάτων, το κόστος είναι συγκριτικά χαμηλότερο από αυτό ενός αντίστοιχου “ιδιωτικού” 

λογισμικού. Η σημαντική διαφορά στο κόστος που αναφέρθηκε προηγουμένως, οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν άδειες χρήσης. Ενώ στις περιπτώσεις του “ιδιωτικού” 

λογισμικού όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό οφείλουν να διαθέτουν και άδεια 

χρήσης του, στο ελεύθερο λογισμικό όποιος πληρώσει για τη χρήση γίνεται αυτομάτως και 

ιδιοκτήτης του και κατά συνέπεια μπορεί να το διανείμει δωρεάν σε τρίτους εφόσον το επιθυμεί.

Σύμφωνα με τον Open Source Initiative (OSI) έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την 

τεκμηρίωση και τη διάδοση του ελεύθερου λογισμικού, το ελεύθερο λογισμικό πρέπει να 

διακρίνεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά εκτός από την ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο 

κώδικα:

• Ελεύθερη διανομή: η άδεια χρήσης δεν θα πρέπει να περιορίζει οποιοδήποτε από το να 

πουλήσει ή και να διαθέσει ελεύθερα το λογισμικό σαν αυτόνομη εφαρμογή ή μέρος μιας 

μεγαλύτερης εφαρμογής, ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί η άδεια να απαιτεί τη καταβολή 

χρημάτων για τη χρήση του λογισμικού.
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• Πηγαίος κώδικας: η διανομή του λογισμικού θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πηγαίο 

κώδικα και να επιτρέπει τη διανομή του τόσο σε αναγνώσιμη όσο και σε εκτελέσιμη μορφή 

(compiled). Σε περίπτωση που ο πηγαίος κώδικας δεν διανέμεται με την εκτελέσιμη μορφή 

θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε μέσα που είναι ελεύθερα προσβάσιμα όπως οι ιστοσελίδες 

που δεν απαιτούν πιστοποίηση εισόδου από τον χρήστη. Μόνο καθαρογραμμένος και 

κατανοητός πηγαίος κώδικας θεωρείται αποδεκτός. Αποτελέσματα και αναφορές 

μεταγλώττισης κώδικα του προγράμματος δεν θεωρούνται πηγαίος κώδικας. 

• Παράγωγα: η άδεια θα πρέπει να επιτρέπει τη μεταβολή του αρχικού λογισμικού με στόχο 

τη δημιουργία παραγώγων. Τα παράγωγα που προκύπτουν από ελεύθερο λογισμικό 

υποχρεωτικά κυκλοφορούν κάτω από την ίδια άδεια του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε 

αρχικά.

• Ακεραιότητα αρχικού κώδικα: η άδεια μπορεί να αποτρέπει τη μεταβολή του πηγαίου 

κώδικα λογισμικού μόνο στην περίπτωση που διανέμονται συμπληρωματικά αρχεία (patch 

files). Σε περίπτωση δημιουργίας παραγώγων η άδεια μπορεί να απαιτεί τη χρήση άλλου 

ονόματος από το παράγωγο που να το διαφοροποιεί από το αρχικό λογισμικό.

• Καμία διάκριση σε βάρος ατόμων ή ομάδων: η άδεια δεν μπορεί να εφαρμόζει διακρίσεις 

σε βάρος ατόμων ή ομάδων ατόμων.

• Καμία διάκριση σε βάρος περιπτώσεων χρήσης: η άδεια δεν μπορεί να αποκλείει από την 

χρήση συγκεκριμένες δραστηριότητες. Για παράδειγμα δεν μπορεί η άδεια να αποκλείσει 

από τη χρήση κάποιου λογισμικού μια επιχείρηση ή ένα κλάδο επιχειρήσεων.

• Διανομή άδειας: τα δικαιώματα που συνοδεύουν το λογισμικό εφαρμόζονται και σε όποιον 

προμηθευτεί το λογισμικό μέσω τρίτου δίχως την απόκτηση συμπληρωματικής άδειας.

• Εφαρμογή άδειας σε συγκεκριμένο λογισμικό ή μέρος λογισμικού: τα δικαιώματα που 

συνοδεύουν το λογισμικό δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από το αν το λογισμικό αποτελεί 

μέρος ενός μεγαλύτερου λογισμικού με διαφορετική άδεια.

• Αποκλεισμός άλλου λογισμικού: η άδεια δεν θα πρέπει να περιορίζει τη διανομή άλλου 

λογισμικού από το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για τη διανομή του “ανοιχτού” 

λογισμικού. Για παράδειγμα το μέσο που χρησιμοποιείται για να αποκτηθεί το ελεύθερο 

λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιείται παράλληλα και για τη διανομή “ιδιωτικού” 

λογισμικού.

• Ουδετερότητα τεχνολογίας: η άδεια θα πρέπει να μην περιορίζει τη χρήση του λογισμικού 

με συγκεκριμένες τεχνολογίες.

(The Open Source Definition – www.opensource.org/docs/osd.pdf)
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Τα Open Source Components / Η επίδραση της ανοιχτής αρχιτεκτονικής στην ανάπτυξη 

λογισμικού

Ο δυναμισμός του ανοιχτού λογισμικού είναι πλέον πολύ μεγάλος και υπάρχουν σήμερα 

αρκετές περιπτώσεις βέλτιστων πρακτικών χρήσης ή και ανάπτυξης ανοιχτού λογισμικού στην 

παγκόσμια αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ο αριθμός projects ανοιχτού λογισμικού που διατίθενται 

μέσα από ιστοχώρους που προωθούν τη διανομή και ανάπτυξη ανοιχτού λογισμικού (πίνακας 1).

http://freshmeat.net 30.000
http://sourceforge.net 70.000
http://cpan.com 5.400

(http://opensource.mit.edu/papers/spinellisszyperski.pdf)

Την επίδραση του ανοιχτού λογισμικού στην ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών 

συστημάτων τονίζουν οι Diomidis Spinellis και Clemens Szyperski σε άρθρο τους στο περιοδικό 

Computer Society της IEEE (How Is Open Source Affecting Software Development? - IEEE 

Computer Society – January / February 2004). Συγκεκριμένα, σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

όσοι αναπτύσσουν πληροφοριακά συστήματα αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του “ανοιχτού 

λογισμικού”. Σύμφωνα με τους συγγραφείς το “ανοιχτό” λογισμικό συνδυάζει δύο σημαντικά 

χαρακτηριστικά: την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και τη δυνατότητα να  χρησιμοποιήσει κανείς 

αυτόν τον κώδικα προκειμένου να δημιουργήσει παράγωγα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του.

 Το σημαντικότερο πλεονέκτημα όμως του “ανοιχτού λογισμικού” θεωρείται η δυνατότητα 

να βασίσει κανείς το σχεδιασμό του πληροφοριακού του συστήματος του σε υπάρχοντα 

components τα οποία αποκτώνται μαζί με τον πηγαίο κώδικα (δωρεάν ή με συγκριτικά χαμηλό 

κόστος) μέσω του διαδικτύου. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις η κοινότητα που αναπτύσσει το 

“ανοιχτό” λογισμικό παρέχει εναλλακτικές πηγές κώδικα ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εξοικονομώντας χρόνο, χρήμα και προσπάθεια.

Στο ίδιο άρθρο σημειώνεται πως, η μεγάλη απήχηση του ανοιχτού λογισμικού σήμερα 

οφείλεται και στο πολύ χαμηλό κόστος απόκτησης τεχνολογικά εξελιγμένων components. Πολλά 

είδη “ανοιχτού” λογισμικού έχουν ήδη καθιερωθεί και χρησιμοποιούνται από τεχνικούς και 

προγραμματιστές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα λειτουργικά συστήματα Linux, βάσεις δεδομένων 

(MySQL, PostgeSQL), application servers (Jboss, Jonas), περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών και 

εφαρμογές μεταγλωττίσης (Eclipse, Ant, Make) κ.α.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του “ανοιχτού λογισμικού”

Ολοκληρώνοντας την ενότητα που αναφέρεται στο “ανοιχτό λογισμικό” παραθέτω μια 

σύντομη επισκόπηση των θετικών και αρνητικών συνεπειών που μπορεί να επιφέρει η χρήση του 
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“ανοιχτού” λογισμικού. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Καινοτομίας της Ν. Αφρικής 

(www.naci.org.za) τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης του ανοιχτού λογισμικού 

περιλαμβάνουν:

• Μειωμένο κόστος και μικρότερη εξάρτηση από εξωτερικές προς τον οργανισμό 

τεχνολογίες.

• Λογισμικό οικονομικά προσιτό από ιδιώτες, μικρές επιχειρήσεις δημόσιους και μη 

κυβερνητικούς / μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

• Παγκόσμια πρόσβαση σε λογισμικό που δεν σχετίζεται με την αγορά αδειών χρήσης.

• Πρόσβαση σε δεδομένα δημοσίου συμφέροντος και σημασίας, δίχως την απαίτηση χρήσης 

εμπορικού προϊόντος από την πλευρά του χρήστη.

• Δυνατότητα παραμετροποίησης του λογισμικού ώστε να προσαρμόζεται σε τοπικές 

γλώσσες και πολιτιστικά χαρακτηριστικά.

• Περιθώρια ανάπτυξης ακόμα και σε μικρές εταιρείες παραγωγής λογισμικού.

• Συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ανάπτυξης λογισμικού.

Επιπλέον πλεονεκτήματα σχετικά με το “ανοιχτό” λογισμικό αναφέρονται και από το βρετανικό 

Υπουργείο Εμπορίου (www.ogc.gov.uk) :

• Ανεξαρτησία από μεμονωμένους παροχείς/προμηθευτές λογισμικού.

• Βελτιώσεις και εκδόσεις παράγονται και διατίθενται γρηγορότερα σε σχέση με το λογισμικό 

“κλειστού” κώδικα, με αποτέλεσμα να παρέχεται υψηλότερος βαθμός ασφάλειας.

Στην ίδια έκθεση για το ανοιχτό λογισμικό (www.ogc.gov.uk/index.asp?docid=2190) το βρετανικό 

υπουργείο αναφέρει περιορισμούς ή και μειονεκτήματα που μπορούν να προκληθούν από τη χρήση 

του “ανοιχτού” λογισμικού:

• Έλλειψη επαγγελματικής υποστήριξης του ανοιχτού λογισμικού. Μόλις τα τελευταία χρόνια 

το έλλειμμα αυτό φαίνεται να περιορίζεται από εταιρείες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη 

και διάθεση του ανοιχτού λογισμικού (HP, IBM, SUN). Το μοντέλο αυτό φαίνεται πως 

ακολουθούν και μάλιστα με επιτυχία και εταιρίες που παράγουν αποκλειστικά “ανοιχτό” 

λογισμικό (OpenOffice, MySQL, JBOSS). Οι εταιρείες αυτές καταφέρνουν να έχουν 

αξιοσημείωτα κέρδη είτε χρεώνοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης (support 

model), είτε διαθέτοντας κάποιες εκδόσεις ανοιχτού λογισμικού δωρεάν και άλλες επί 

πληρωμή (dual-license model)(http://www.eweek.com/article2/0,1895,1836385,00.asp).

• Έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης (Documentation). Η τεκμηρίωση που συνοδεύει το 

“ανοιχτό” λογισμικό εξαρτάται από τη διάθεση και την ιδιοσυγκρασία κάποιων ανθρώπων 
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να εξηγήσουν σε απλή γλώσσα τον τρόπο χρήσης κάποιου λογισμικού, ενώ δεν είναι σπάνιο 

το φαινόμενο της παντελούς απουσίας τεκμηρίωσης. Ίσως η βασικότερη αιτία του 

φαινομένου να είναι το γεγονός πως, οι περισσότεροι προγραμματιστές που συμμετέχουν σε 

κοινότητες ανάπτυξης “ανοιχτού λογισμικού” θεωρούν μεγαλύτερο κίνητρο την 

αντιμετώπιση τεχνικών δυσκολιών και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του λογισμικού 

παρά την επαρκή τεκμηρίωση του ίδιου του λογισμικού.

• Περιορισμένος αριθμός βέλτιστων πρακτικών πλήρους υιοθέτησης “ανοιχτού” λογισμικού. 

Ακόμα και σήμερα οι περιπτώσεις εταιριών και οργανισμών που εγκατέλειψαν πλήρως το 

λογισμικό “κλειστού” κώδικα για να το αντικαταστήσουν με αντίστοιχες εφαρμογές του 

“ανοιχτού” λογισμικού θεωρούνται εξαιρετικά περιορισμένες. Αν και αυτή η παρατήρηση 

γενικά ισχύει, είναι δεδομένο πως όσο τα παραδείγματα επιτυχούς ανάπτυξης “ανοιχτού” 

λογισμικού πληθαίνουν, αντίστοιχα θα αυξάνονται και οι περιπτώσεις βέλτιστων 

πρακτικών. 

• Προβλήματα υποστήριξης υλικού. Το “ανοιχτό” λογισμικό συχνά παρουσιάζει 

καθυστερήσεις στην υποστήριξη νέων υλικών. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στο γεγονός της καθυστέρησης στην δημοσιοποίηση συγκεκριμένων τεχνικών 

χαρακτηριστικών του νέου προϊόντος από μέρους των κατασκευαστών του.

Το συμπέρασμα που θα μπορούσε κανείς να εξάγει από τα παραπάνω θετικά και αρνητικά 

που αναφέρουν επίσημοι φορείς σχετικά με το “ανοιχτό” λογισμικό, είναι πως τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα του είναι το χαμηλό κόστος απόκτησης του και η δυνατότητα χρήσης του πηγαίου 

κώδικα για παραμετροποίηση, διόρθωση, επέκταση δυνατοτήτων ή και για παραγωγή νέου 

λογισμικού. Ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας της διάδοσης του “ανοιχτού” λογισμικού από 

την άλλη, φαίνεται να είναι η έλλειψη διάδοσης του στο ευρύ κοινό και η κακή ποιότητα της 

τεκμηρίωσης που παρουσιάζουν κάποια λογισμικά. Το “ανοιχτό” λογισμικό κερδίζει συνεχώς 

έδαφος τα τελευταία χρόνια και οι κοινότητες λογισμικών προσπαθούν να παρέχουν προϊόντα 

υψηλών απαιτήσεων. Αν και το ερώτημα επιλογής μεταξύ “ανοιχτού” ή “κλειστού” λογισμικού 

έχει σχολιαστεί συχνά σε άρθρα, οι χρήστες φαίνεται πως δεν κλείνουν πάντα αποκλειστικά προς 

τη μία ή την άλλη πλευρά, αλλά εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και κρίνουν σύμφωνα 

με τις ανάγκες τους, με αποτέλεσμα συχνά να συνδυάζουν τη χρήση “ανοιχτού” και “κλειστού” 

λογισμικού.
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H αρχιτεκτονική J2EE

Τεχνολογία J2EE

Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι προγραμματιστές ενδιαφέρονται να γράψουν 

λογισμικό συναλλαγών για εταιρείες αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες σε ταχύτητα, 

ασφάλεια και αξιοπιστία της τεχνολογίας από την πλευρά του server. Στον σημερινό λοιπόν 

γρήγορα κινούμενο και απαιτητικό κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της τεχνολογίας της 

πληροφορίας, οι εφαρμογές για εταιρείες πρέπει να σχεδιάζονται, να αναπτύσσονται και τελικά να 

παράγονται με λιγότερα χρήματα, με μεγαλύτερη ταχύτητα, και με λιγότερους πόρους φυσικά, απ’ 

ότι στο παρελθόν.

 Για να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί η ταχύτητα σχεδιασμού και παραγωγής, η Java 2 

Platform Enterprise Edition ( J2EE ) παρέχει μια προσέγγιση βασισμένη σε τμήματα λογισμικού 

κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη συναρμολόγηση και το deployment της εταιρικής 

εφαρμογής. Η J2EE πλατφόρμα προσφέρει ένα πολυεπίπεδο κατανεμημένο μοντέλο, 

επαναχρησιμοποιήσιμα τμήματα, ενοποιημένο μοντέλο ασφάλειας, ευέλικτο έλεγχο ασφάλειας και 

υποστήριξη Web υπηρεσιών δια μέσου ενός ολοκληρωμένου συστήματος ανταλλαγής δεδομένων 

βασισμένου στην XML (eXtensible Markup Language).

Έτσι χρησιμοποιώντας την J2EE τεχνολογία μπορεί κάποιος όχι μόνο να παραδώσει 

καινοτόμες εταιρικές λύσεις στην αγορά γρηγορότερα απ΄ ότι παλιότερα, αλλά οι λύσεις αυτές 

καθώς είναι ανεξάρτητες πλατφόρμας και βασίζονται σε επαναχρησιμοποιούμενα τμήματα, δεν 

είναι δεσμευμένες στα προϊόντα και στα APIs ( Application Programming Interfaces) ενός και μόνο 

κατασκευαστή. Οι κατασκευαστές και οι πελάτες απολαμβάνουν έτσι την ελευθερία της επιλογής 

των προϊόντων και των τμημάτων που ταιριάζουν καλύτερα στις εταιρικές και τεχνολογικές τους 

απαιτήσεις. 

Κατανεμημένες Εφαρμογές Πολλών Βαθμίδων

Η πλατφόρμα J2EE χρησιμοποιεί ένα μοντέλο κατανεμημένων εφαρμογών πολλών 

βαθμίδων για τις εταιρικές εφαρμογές. Η λογική της εφαρμογής διαιρείται σε συστατικά τμήματα 

σύμφωνα με την λειτουργία τους και τα διάφορα συστατικά που συνθέτουν την εφαρμογή 

εγκαθίστανται σε διαφορετικές μηχανές ανάλογα με την βαθμίδα του διαβαθμισμένου J2EE 

περιβάλλοντος στο οποίο ανήκουν. Στο σχήμα 3.1 φαίνονται δύο διαβαθμισμένες J2EE εφαρμογές 

διηρημένες στις βαθμίδες που περιγράφονται στην ακόλουθη λίστα. 
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 Βαθμίδα-πελάτη : συστατικά που τρέχουν στο μηχάνημα του πελάτη 

 Βαθμίδα - ιστού : συστατικά που τρέχουν στο J2EE server 

 Βαθμίδα - επιχείρησης : συστατικά που τρέχουν στο J2EE εξυπηρετητή 

 Βαθμίδα συστήματος πληροφοριών επιχείρησης (Enterprise information system EIS) : 

λογισμικό που τρέχει στον EIS εξυπηρετητή. 

Παρά το γεγονός ότι μια J2EE εφαρμογή μπορεί να αποτελείται από τρεις ή τέσσερις βαθμίδες, 

όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.1 , οι εφαρμογές J2EE γενικά θεωρούνται ως τριών βαθμίδων 

εφαρμογές, αφού κατανέμονται κυρίως σε τρία μέρη : το μηχάνημα του πελάτη, το μηχάνημα του 

J2EE server και τη βάση δεδομένων ή τα legacy machine στο back end. Οι εφαρμογές τριών 

βαθμίδων που τρέχουν κατά αυτό το τρόπο, επεκτείνουν το κλασικό μοντέλο δύο βαθμίδων του 

πελάτη–εξυπηρετητή, τοποθετώντας έναν πολυνηματικό εξυπηρετητή εφαρμογών ανάμεσα στην 

εφαρμογή του πελάτη και στις μονάδες αποθήκευσης.

 

 Εφαρμογές πολλών βαθμίδων. Συστατικά J2EE

Οι J2EE εφαρμογές αποτελούνται από συστατικά. Ένα J2EE συστατικό είναι μια ανεξάρτητη και 

λειτουργική μονάδα λογισμικού, η οποία έχει συμπεριληφθεί σε μια J2EE εφαρμογή με τις 

σχετιζόμενες σε αυτή κλάσεις και φακέλους και επικοινωνεί με άλλα συστατικά. Η J2EE 

προδιαγραφή καθορίζει τα ακόλουθα J2EE συστατικά :
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 Εφαρμογές πελατών και μικροεφαρμογές ( applets ), είναι συστατικά που τρέχουν στον 

πελάτη. 

 Java Servlet και JavaServer Pages (JSP), είναι συστατικά που τρέχουν στο εξυπηρετητή. 

 Enterprise JavaBeans (EJB) συστατικά, είναι επιχειρησιακά συστατικά που τρέχουν στον 

εξυπηρετητή. 

Τα συστατικά J2EE γράφονται σε γλώσσα προγραμματισμού Java και διερμηνεύονται όπως κάθε 

πρόγραμμα, στην γλώσσα αυτή. Η διαφορά μεταξύ των J2EE συστατικών και των κλασσικών Java 

κλάσεων είναι ότι τα συστατικά J2EE συναρμολογούνται σε μια J2EE εφαρμογή, επαληθεύεται ότι 

είναι κατάλληλα δομημένα και σύμφωνα με την J2EE προδιαγραφή και αναπτύσσονται στην 

παραγωγή, όπου τα διαχειρίζονται J2EE εξυπηρετητές.

J2EE εξυπηρετούμενοι (J2EE Clients)
Ένας J2EE εξυπηρετούμενος μπορεί να είναι είτε εξυπηρετούμενος ιστού είτε εξυπηρετούμενος 

εφαρμογών.

Εξυπηρετούμενοι ιστού     

Ένας εξυπηρετούμενος ιστού (Web Client) αποτελείται από δύο τμήματα :

1. Δυναμικές σελίδες ιστού, οι οποίες περιέχουν διάφορους τύπους markup γλωσσών (HTML, 

XML και άλλες ), που δημιουργούνται από τα συστατικά ιστού τα οποία με τη σειρά τους 

τρέχουν στη βαθμίδα του ιστού. 

2. Ένας φυλλομετρητής κατάλληλος για να αποδίδει τις σελίδες που λαμβάνει από τον 

εξυπηρετητή. 

Ένας εξυπηρετούμενος ιστού μερικές φορές αποκαλείται και thin client. Οι thin clients συνήθως 

δεν επικοινωνούν με βάσεις δεδομένων και δεν εκτελούν σύνθετες επιχειρησιακές λειτουργίες. 

Όταν χρησιμοποιείς έναν thin client, τέτοιες βαριές λειτουργίες αναλαμβάνονται από τα enterprise 

beans τα οποία τις εκτελούν στους J2EE εξυπηρετητές, απ’ όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

ανώτερα επίπεδα ασφάλειας, αυξημένη ταχύτητα, καθώς και αξιοπιστία των τεχνολογιών J2EE για 

τους εξυπηρετητές.
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Εφαρμογές   (Applets)  
Μια σελίδα ιστού μπορεί να εμπεριέχει μια εφαρμογή ή αλλιώς μια applet. Μια τέτοια εφαρμογή 

είναι μια μικρή εφαρμογή χρήστη γραμμένη σε Java γλώσσα προγραμματισμού, η οποία εκτελείται 

στην εικονική μηχανή Java που βρίσκεται εγκατεστημένη στον φυλλομετρητή του 

εξυπηρετούμενου. Συνεπώς τα συστήματα των εξυπηρετούμενων θα χρειαστούν την 

εγκαταστημένη εικονική μηχανή Java καθώς και μια πολιτική ασφάλειας για τους φακέλους, έτσι 

ώστε η εφαρμογή να μπορέσει επιτυχώς να εκτελεστεί στον φυλλομετρητή τους.

Τα συστατικά του ιστού (Web components) αποτελούν το πιο χρησιμοποιούμενο ΑPI (πρωτόκολλο 

αλληλεπίδρασης εφαρμογών) για την δημιουργία ενός προγράμματος για τον εξυπηρετούμενο, 

αφού προσφέρουν ένα τρόπο να διαχωρίζεται ο προγραμματισμός εφαρμογών από την δημιουργία 

σελίδων ιστού. Το προσωπικό που εμπλέκεται στην δημιουργία των σελίδων του ιστού, δεν 

χρειάζεται να καταλαβαίνει την σύνταξη της γλώσσας Java για να κάνουν τη δουλεία τους.

Εφαρμογές Εξυπηρετούμενων
Μια εφαρμογή εξυπηρετούμενου, τρέχει στο μηχάνημα του εξυπηρετούμενου και παρέχει στους 

χρήστες έναν τρόπο να έχουν στην διάθεση τους λειτουργίες οι οποίες απαιτούν πλουσιότερο 

περιβάλλον αλληλεπίδρασης απ’ ότι μπορούν να προσφέρουν οι markup γλώσσες. Τυπικά μια 

εφαρμογή έχει ένα γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (GUI), δημιουργούμενο από το Swing ή 

από το Abstract Window Toolkit (AWT) API. Αλλά και ένα περιβάλλον που να αποτελείται από 

γραμμή εντολών είναι πιθανό. 

Οι εφαρμογές των εξυπηρετούμενων έχουν απευθείας πρόσβαση στα enterprise beans που τρέχουν 

στη βαθμίδα επιχείρησης. Όμως εάν οι απαιτήσεις της εφαρμογής το επιβάλλουν, μια εφαρμογή 

εξυπηρετούμενου μπορεί να ανοίξει μια HTTP σύνδεση για να εδραιώσει επικοινωνία με ένα 

servlet το οποίο τρέχει στη βαθμίδα του ιστού.

Η αρχιτεκτονική των JavaBeans συστατικών
Οι βαθμίδες του εξυπηρετητή και του εξυπηρετούμενου μπορεί επιπλέον να περιέχουν συστατικά 

βασισμένα στην αρχιτεκτονική των JavaBeans, για να διαχειρίζονται την ροή των δεδομένων 

μεταξύ των εφαρμογών των εξυπηρετούμενων και των συστατικών που τρέχουν στον J2EE 

εξυπηρετητή ή μεταξύ των συστατικών του εξυπηρετητή και μιας βάσης δεδομένων.

Τα JavaBeans είναι συστατικά τα οποία έχουν κάποιες ιδιότητες στις οποίες μπορούμε να έχουμε 
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πρόσβαση με τις μεθόδους get και set. Τα συστατικά JavaBeans που χρησιμοποιούνται κατά αυτόν 

τον τρόπο είναι ουσιαστικά απλά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση, αλλά πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις συμβάσεις για τα ονόματα και τον σχεδιασμό, που καθορίζονται από την 

αρχιτεκτονική των JavaBeans συστατικών.

Επικοινωνίες των J2EE εξυπηρετητών
Το σχήμα 3.2 δείχνει τα διάφορα συστατικά στοιχεία που αποτελούν τη βαθμίδα του εξυπηρετητή. 

Ο εξυπηρετητής επικοινωνεί με τη βαθμίδα επιχείρησης, η οποία τρέχει στον J2EE εξυπηρετητή, 

είτε απευθείας, είτε, όπως στην περίπτωση μιας εφαρμογής που τρέχει στον φυλλομετρητή του 

εξυπηρετούμενου, δια μέσου των JSP σελίδων ή των servlets που τρέχουν στη βαθμίδα του ιστού 

(Web Tier).

 
Σχήμα 3.2. Συστατικά στοιχεία της βαθμίδας του εξυπηρετητή.

Συστατικά Ιστού
Τα J2EE συστατικά του ιστού είναι είτε servlets είτε σελίδες που έχουν δημιουργηθεί από την JSP 

τεχνολογία (JSP pages). Τα servlets είναι κλάσεις της γλώσσας προγραμματισμού Java, οι οποίες 

δυναμικά επεξεργάζονται αιτήσεις και δημιουργούν απαντήσεις. Οι σελίδες JSP είναι έγγραφα 

βασισμένα σε κείμενο που λειτουργούν σαν τα servlets, αλλά επιτρέπουν πιο εύκολη δημιουργία 

του στατικού περιεχομένου της σελίδας.

Οι στατικές HTML σελίδες και οι εφαρμογές πακετάρονται με τα συστατικά του ιστού κατά την 

διάρκεια της συναρμολόγησης της εφαρμογής, αλλά δεν θεωρούνται συστατικά του ιστού από την 
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J2EE προδιαγραφή. Τυποποιημένες κλάσεις από την πλευρά του εξυπηρετητή μπορούν επίσης να 

πακετάρονται με συστατικά ιστού και όπως και οι HTML σελίδες, δεν θεωρούνται συστατικά 

ιστού.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.3, η βαθμίδα του ιστού, όπως και η βαθμίδα του εξυπηρετούμενου, 

ίσως να περιέχει κάποιο συστατικό JavaBean για να χειρίζεται την είσοδο του χρήστη και να 

στέλνει αυτή την είσοδο στα Enterprise Beans που τρέχουν στη βαθμίδα της επιχείρησης προς 

επεξεργασία.

 

 Βαθμίδα ιστού και J2EE εφαρμογές.

Συστατικά Επιχείρησης
Ο κώδικας για την βαθμίδα της επιχείρησης, όπως είναι λογικό αντιμετωπίζει τις ανάγκες μιας 

συγκεκριμένης περιοχής επιχειρήσεων κάθε φορά, όπως τραπεζικές, οικονομικές και πωλήσεων, οι 

οποίες διαχειρίζονται από enterprise beans που τρέχουν στη βαθμίδα επιχείρησης. Το σχήμα 3.4 

δείχνει πως ένα enterprise bean λαμβάνει δεδομένα από ένα πρόγραμμα εξυπηρετούμενου, τα 

επεξεργάζεται και τα στέλνει στη βαθμίδα του συστήματος πληροφοριών για αποθήκευση. Ένα 

enterprise bean επιπλέον ανακτά δεδομένα από αποθήκες δεδομένων, τα επεξεργάζεται και (αν 

είναι απαραίτητο), τα στέλνει πίσω στο πρόγραμμα του εξυπηρετούμενου.

Υπάρχουν τρία είδη enterprise beans: session beans, entity beans και message-driven beans. Ένα 

session bean αναπαριστά μια προσωρινή συνομιλία με τον εξυπηρετούμενο. Όταν ο 

εξυπηρετούμενος τελειώσει την εκτέλεση, το session bean και τα δεδομένα του χάνονται. Αντίθετα, 

το entity bean αντιπροσωπεύει σταθερά δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται σε ένα πίνακα μιας 
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βάσης δεδομένων. Αν ο εξυπηρετούμενος τερματίσει ή αν ο εξυπηρετητής «πέσει», οι υποκείμενες 

υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα του entity bean έχουν αποθηκευτεί. Ένα message-driven 

bean συνδυάζει χαρακτηριστικά των session beans και των message listeners του Java Message 

Service, επιτρέποντας ένα συστατικό της επιχείρησης να δέχεται JMS μηνύματα ασύγχρονα.

Βαθμίδα συστήματος πληροφοριών επιχείρησης
Η βαθμίδα συστήματος πληροφοριών επιχείρησης (enterprise information system EIS )

διαχειρίζεται EIS λογισμικό και περιέχει συστήματα υποδομής για επιχειρήσεις όπως επιχειρησιακό 

σχέδιο πόρων (enterprise resource plan ERP), συστήματα βάσεων δεδομένων και άλλα βασικά 

συστήματα πληροφορίας. Για παράδειγμα, τα συστατικά των εφαρμογών J2EE μπορεί να 

χρειάζονται πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων επιχειρησιακών συστημάτων πληροφοριών.

  

Επιχειρησιακή βαθμίδα συστήματος πληροφοριών.

J2EE Containers
Κανονικά, η συγγραφή διαβαθμισμένων εφαρμογών είναι δύσκολη, αφού εμπεριέχει πολλές 

γραμμές περίπλοκου κώδικα για τον χειρισμό των συναλλαγών, των καταστάσεων, του 

πολυνηματισμού, των πόρων και άλλων χαμηλού επιπέδου λεπτομερειών. Η αρχιτεκτονική J2EE 

που βασίζεται σε συστατικά και στην ανεξαρτησία πλατφόρμας κάνει τις εφαρμογές J2EE πιο 

εύκολες στην δημιουργία τους, γιατί η επιχειρηματική λογική οργανώνεται σε 

επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά. Επιπρόσθετα κάθε J2EE εξυπηρετητής προσφέρει ως υπόβαθρο 

υπηρεσίες με την μορφή ενός container για κάθε είδος συστατικού. Επειδή ο προγραμματιστής δεν 

χρειάζεται να δημιουργήσει αυτές τις υπηρεσίες ο ίδιος, είναι ελεύθερος να συγκεντρωθεί στην 
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επίλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει.

Υπηρεσίες των   Containers  
Οι containers αποτελούν το interface ανάμεσα στα συστατικά και στη χαμηλού επιπέδου 

λειτουργικότητα ανάλογα με την πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει τα συστατικά. Πριν μπορέσουν 

να εκτελεστούν συστατικά του ιστού ή enterprise beans ή εφαρμογές εξυπηρετούμενου, πρέπει 

αυτά τα συστατικά να έχουν συναρμολογηθεί σε μια J2EE υπομονάδα και να έχουν αναπτυχθεί 

μέσα στον container τους.

Η διαδικασία συναρμολόγησης εμπεριέχει τον καθορισμό των ρυθμίσεων του container για κάθε 

συστατικό που ανήκει στην J2EE εφαρμογή, καθώς επίσης και για την J2EE εφαρμογή. Οι 

ρυθμίσεις του container προσαρμόζουν την υποστήριξη που προσφέρει ο J2EE εξυπηρετητής, όπως 

υπηρεσίες σαν την ασφάλεια, διαχείριση συναλλαγών, Java Naming & Directory Interface (JNDI) 

lookup και την απομακρυσμένη συνδετικότητα. Εδώ παρουσιάζουμε μερικές από τις 

σημαντικότερες :

· Το μοντέλο ασφάλειας J2EE μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε ένα συστατικό ιστού ή ένα 

enterprise bean, έτσι ώστε στους πόρους του συστήματος να έχουν πρόσβαση μόνο 

εγκεκριμένοι χρήστες.

· Το μοντέλο συναλλαγών J2EE μας επιτρέπει να καθορίσουμε σχέσεις μεταξύ μεθόδων που 

συνεισφέρουν σε μια συναλλαγή, έτσι ώστε όλες οι μέθοδοι σε μια συναλλαγή να 

μπορούν να θεωρηθούν ως μια μονάδα.

· Η υπηρεσία JNDI lookup παρέχει ένα ομογενοποιημένο περιβάλλον αλληλεπίδρασης σε 

πολλαπλές υπηρεσίες ονομασίας και καταλόγων στην επιχείρηση, έτσι ώστε τα συστατικά 

των εφαρμογών να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες ονομάτων και 

καταλόγων.

· Το J2EE μοντέλο απομακρυσμένης συνδετικότητας διαχειρίζεται χαμηλού επιπέδου 

επικοινωνιακά θέματα μεταξύ των εξυπηρετούμενων και των enterprise beans. Αφού 

δημιουργηθεί ένα enterprise bean, ένας πελάτης καλεί τις μεθόδους του σαν να 

βρίσκονταν στην ίδια εικονική μηχανή.

Επειδή η αρχιτεκτονική J2EE παρέχει προσαρμοζόμενες υπηρεσίες, τα συστατικά των εφαρμογών 
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που βρίσκονται στην ίδια J2EE εφαρμογή μπορούν να συμπεριφέρονται διαφορετικά με βάση το 

που έχουν αναπτυχθεί. Για παράδειγμα ένα enterprise bean μπορεί να έχει ρυθμίσεις ασφαλείας που 

να του επιτρέπουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο πρόσβασης στα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων σε 

ένα περιβάλλον παραγωγής και ένα άλλο επίπεδο πρόσβασης στα δεδομένα της βάσης δεδομένων 

σε ένα άλλο περιβάλλον παραγωγής.

Ο container επίσης διαχειρίζεται και μη προσαρμοζόμενες υπηρεσίες όπως τους κύκλους ζωής των 

enterprise beans και των servlets, την επαναχρησιμοποίηση των πόρων σύνδεσης με τις βάσεις 

δεδομένων, την διατήρηση δεδομένων και άλλων. Αν και η διατήρηση των δεδομένων είναι μη 

προσαρμοζόμενη υπηρεσία, η J2EE αρχιτεκτονική μας επιτρέπει να παραμερίσουμε την διαχείριση 

της διατήρηση των δεδομένων από τον container συμπεριλαμβάνοντας τον απαραίτητο κώδικα στα 

δικά μας enterprise beans όταν θέλουμε περισσότερο έλεγχο από αυτόν που προσφέρουν οι 

προκαθορισμένες ρυθμίσεις του container για την διατήρηση των δεδομένων. Για παράδειγμα 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαχείριση διατήρησης δεδομένων από τα beans για να 

υλοποιήσουμε τις δικές μας μεθόδους ψαξίματος ή για να δημιουργήσουμε εξατομικευμένη cache 

για την βάση δεδομένων.

Τύποι   Containers  
Τα είδη των containers είναι αυτά που παρουσιάζονται στην συνέχεια ενώ σχηματικά φαίνονται 

στο σχήμα 3.5.
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Τύποι Containers σε δομή εξυπηρετητή-εξυπηρετούμενου. 

J  2  EE   εξυπηρετητής   

 Ένας J2EE εξυπηρετητής παρέχει τους containers για τα Enterprise Java  Beans και για τις 

εφαρμογές ιστού.

Enterprise Java Beans Container

Διαχειρίζεται την εκτέλεση των enterprise java beans για τις J2EE εφαρμογές. Τα enterprise 

beans και οι container τους τρέχουν σε J2EE εξυπηρετητές.

Container   Ιστού  

Διαχειρίζεται την εκτέλεση των JSP σελίδων και των servlet συστατικών για τις J2EE 

εφαρμογές. Τα συστατικά του ιστού και οι container τους τρέχουν σε J2EE εξυπηρετητές.

Container   εφαρμογών εξυπηρετούμενου  

Διαχειρίζεται την εκτέλεση των συστατικών των εφαρμογών του εξυπηρετούμενου. Οι 

εφαρμογές του εξυπηρετούμενου και οι container τους τρέχουν στον εξυπηρετούμενο.

Container   εφαρμογών  

Διαχειρίζεται την εκτέλεση των εφαρμογών. Αποτελείται από έναν φυλλομετρητή ιστού και 

από μια πλατφόρμα Java ενσωματωμένη που τρέχουν στον εξυπηρετούμενο.

Υποστήριξη υπηρεσιών ιστού (  Web Services  )  
Οι υπηρεσίες ιστού είναι επιχειρησιακές εφαρμογές βασισμένες στον ιστό, οι οποίες χρησιμοποιούν 

στάνταρ βασισμένα σε XML και πρωτόκολλα μεταφοράς για την ανταλλαγή δεδομένων με τους 

εξυπηρετούμενους. Η J2EE πλατφόρμα παρέχει XML APIs και εργαλεία που απαιτούνται για τον 

γρήγορο σχεδιασμό, δημιουργία, έλεγχο και ανάπτυξη υπηρεσιών ιστού και εξυπηρετούμενων που 

αλληλεπιδρούν πλήρως με άλλες υπηρεσίες ιστού και εξυπηρετούμενους που τρέχουν σε 

πλατφόρμες βασισμένες σε Java ή μη.
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Για να γράψουμε υπηρεσίες ιστού και εξυπηρετούμενους με J2EE XML APIs, το μόνο που 

χρειάζεται να κάνουμε είναι να περάσουμε με παραμέτρους δεδομένα στις μεθόδους και να 

επεξεργαστούμε τα δεδομένα που επιστρέφουν αυτές ή με υπηρεσίες ιστού με προσανατολισμό 

εγγράφων όπου στέλνουμε έγγραφα που περιέχουν τα δεδομένα της υπηρεσίας ανάμεσα στους 

εμπλεκόμενους. Δεν απαιτείται χαμηλού επιπέδου προγραμματισμός γιατί οι υλοποιήσεις του XML 

API κάνουν τη δουλεία της μετάφρασης των δεδομένων της εφαρμογής από και προς μια XML – 

βασισμένη ροή δεδομένων η οποία στέλνεται με βάση τα στάνταρ XML πρωτόκολλα μεταφοράς 

δεδομένων. Για αυτά τα βασισμένα σε XML πρωτόκολλα θα αναφερθούμε στην συνέχεια πιο 

αναλυτικά.

Η μετατροπή των δεδομένων σε ροή δεδομένων βασισμένη στα XML πρωτόκολλα είναι 

αυτό που κάνει τις υπηρεσίες ιστού και τους εξυπηρετούμενους που είναι γραμμένοι σε J2EE XML 

APIs πλήρως συμβατούς μεταξύ τους. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα δεδομένα που 

μεταφέρονται περιέχουν XML ετικέτες, αφού τα μεταδιδόμενα δεδομένα μπορεί από τη φύση τους 

να είναι σκέτο κείμενο, XML δεδομένα, ή οποιοδήποτε είδος δυαδικών δεδομένων όπως ήχος, 

εικόνα, χάρτες ή οτιδήποτε παρόμοιο. Στην επόμενη ενότητα αναφέρουμε μερικά εισαγωγικά 

θέματα πάνω στην XML και το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή δεδομένων με 

την χρήση ετικετών.

XML
Η XML είναι μια πλατφόρμα βασισμένη σε κείμενο για την αναπαράσταση δεδομένων. Όταν XML 

δεδομένα ανταλλάσσονται, καθένας από αυτούς που παίρνουν μέρος στην ανταλλαγή των 

δεδομένων είναι ελεύθερος να δημιουργήσει τις δικές του ετικέτες για να περιγράψει τα δεδομένα, 

να εγκαταστήσει σχήματα για να καθορίσει ποιες ετικέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο 

συγκεκριμένο είδος XML εγγράφου. Η τεχνολογία XML παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο 

κεφάλαιο 4 αυτής της διπλωματικής.

Πρωτόκολλο μετάδοσης   SOAP  
Οι αιτήσεις των εξυπηρετούμενων και οι απαντήσεις υπηρεσιών του ιστού μεταδίδονται με βάση το 

πρωτόκολλο SOAP (simple object access protocol) μηνυμάτων πάνω από το HTTP για να είναι 

δυνατή η αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ εξυπηρετούμενων και υπηρεσιών ιστού, τα οποία τρέχουν σε 

διαφορετικές πλατφόρμες το ένα από το άλλο και σε διάφορες τοποθεσίες στο διαδίκτυο. Το ΗΤΤΡ 

είναι το γνωστό μας στάνταρ αιτήσεων απαντήσεων για πλοήγηση σε σελίδες μέσω του διαδικτύου. 

Με τη σειρά του το SOAP είναι και αυτό ένα μοντέλο που ακολουθεί το ΗΤΤΡ πρωτόκολλο 
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αιτήσεων – απαντήσεων. 

Το τμήμα του μεταδοθέντος μηνύματος που αντιστοιχεί στο SOAP ασχολείται με τα παρακάτω

 Καθορίζει ένα φάκελο βασισμένο σε XML για να περιγράψει τι βρίσκεται στο μήνυμα και 

πως να επεξεργαστεί το μήνυμα 

 Περιέχει μια κωδικοποίηση βασισμένη σε XML για να εκφράσει τύπους δεδομένων 

καθορισμένων από εφαρμογές μέσα στα μηνύματα. 

 Καθορίζει μια βασισμένη σε XML παραδοχή για την αναπαράσταση των αιτήσεων στην 

απομακρυσμένη υπηρεσία και των απαντήσεων σε αυτά. 

WSDL
Η γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών ιστού WSDL (web service description language) είναι μια 

τυποποιημένη XML διάταξη για την περιγραφή υπηρεσιών δικτύου. Η περιγραφή περικλείει το 

όνομα της υπηρεσίας, της τοποθεσίας της υπηρεσίας και των τρόπων επικοινωνίας με την 

υπηρεσία. Οι WSDL περιγραφές υπηρεσιών μπορούν να αποθηκευτούν σε UDDI καταχωρήσεις ή 

να δημοσιοποιηθούν στον ιστό (ή και τα δύο). Η πλατφόρμα J2EE παρέχει ένα εργαλείο για την 

παραγωγή των WSDL προδιαγραφών μιας υπηρεσίας ιστού, η οποία χρησιμοποιεί 

απομακρυσμένες κλήσεις διαδικασιών για την επικοινωνία με του εξυπηρετούμενους.

UDDI   και   ebXML   στάνταρ τυποποιήσεις     
Άλλα στάνταρ βασισμένα σε XML, όπως το UDDI (Universal Description Discovery and 

Integration) και το ebXML κάνουν εφικτό για μια επιχείρηση να δημοσιεύει πληροφορίες στο 

διαδίκτυο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ιστού, απ’ όπου οι πελάτες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες εύκολα και σε παγκόσμια κλίμακα. 
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Bonita Workflow

Εισαγωγή
Η Bonita είναι ένα σύστημα διαχείρισης διαδικασιών (workflow system) με αρκετά χρήσιμα 

χαρακτηριστικά όπως: δυνατότητα εκτέλεσης μιας δραστηριότητας σε κατάσταση “αναμονής”, 

δυνατότητα ενημέρωσης χρηστών για την κατάσταση μιας διαδικασίας ή μιας δραστηριότητας, 

ανάθεση ενός ή περισσότερων ρόλων σε ένα χρήστη. Ακόμα, δυνατότητες που θεωρούνται 

θεμελιακές και παραδοσιακά παρέχονται από workflow συστήματα, όπως δυναμική ανάθεση 

ρόλων σε χρήστες, σειριακή εκτέλεση δραστηριοτήτων και εκτέλεση κώδικα (Bonita Hooks) κατά 

την ενεργοποίηση δραστηριοτήτων υποστηρίζονται από το Bonita. 

Η Bonita είναι μια εφαρμογή πλήρως σύμφωνη με τα κριτήρια που θέτει το πλαίσιο των 

J2EE εφαρμογών, παρέχοντας έτσι τα πλεονεκτήματα (δομές Enterprise Java Beans, web-services) 

και την σταθερότητα της J2EE πλατφόρμας. Το γεγονός πως η αρχιτεκτονική του συστήματος 

βασίζεται στην J2EE προσθέτει ακόμα ευελιξία στο σύστημα αφού επιτρέπει την υποστήριξη 

πολλών βάσεων δεδομένων κάνοντας χρήση του Java DataBase Connectivity. H Bonita εκτελείται 

σε συνέργεια και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του JoNAS, που αποτελεί μια Open Source λύση 

για Java Application Server.  Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται η αρθρωτή αρχιτεκτονική του Bonita.

Bonita API
Η Bonita διαθέτει δικό της Application Programming Interface που γίνεται διαθέσιμο στις 

εφαρμογές μέσω EJB και web-services. Οι διαδικασίες δημιουργούνται με γραφικό τρόπο 

(χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο που περιλαμβάνεται στο σύστημα της Bonita) ή κάνοντας 

χρήση του κατάλληλου API (Project Interface).   Με τον όρο ‘διαδικασία’ νοείται ένα σύνολο από 
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δραστηριότητες που σχετίζονται με ένα μοντέλο εκτέλεσης τους. Η σειρά εκτέλεσης των 

διαδικασιών ελέγχεται από τη ‘μηχανή εκτέλεσης’ η οποία ουσιαστικά ερμηνεύει το μοντέλο 

εκτέλεσης. Το API που αφορά τους χρήστες (User API) παρέχει πλήρη έλεγχο αναφορικά με την 

εκτέλεση μιας διαδικασίας, για παράδειγμα μπορεί να καθορίσει την έναρξη και τον τερματισμό 

μιας δραστηριότητας. Η Bonita υποστηρίζει τη δυναμική τροποποίηση μιας υπάρχουσας 

διαδικασίας, ακόμη και αν η εκτέλεση της βρίσκεται σε εξέλιξη. Το API που επιτρέπει τη δυναμική 

τροποποίηση ονομάζεται Project Interface.

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης του Bonita με εξωτερικά συστήματα και 

εφαρμογές. Επιπλέον μπορεί κανείς να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο τα τρία είδη API που 

διαθέτει η Bonita παρέχουν τις δυνατότητες καθορισμού και ελέγχου των διαδικασιών. Τα τρία 

είδη ΑΡΙ υλοποιούνται από τρία Session Beans που περιέχονται στη Bonita:

• User Registration Session Bean, το οποίο παρέχει διεπαφή για:

• δημιουργία και διαχείριση χρηστών

• δημιουργία ομάδων χρηστών

• Project Registration Session Bean, το οποίο παρέχει διεπαφή για:

• Δημιουργία της διαδικασίας

• Ορισμό κόμβων και συνδέσεων

• Τροποποίηση ιδιοτήτων διαδικασιών και κόμβων
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• User Session Bean, το οποίο υλοποιεί εντολές και ερωτήματα για:

• Διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει ο χρήστης

• Λίστα εκκρεμοτήτων για κάθε χρήστη

• Δραστηριότητες σε εξέλιξη

• Έναρξη, τερματισμό και ακύρωση δραστηριοτήτων

Τόσο το User όσο και το Project API είναι διαθέσιμα από τον Application Server σαν Session 

Beans ή web-services.

Η Bonita διαθέτει δύο ακόμα Session Beans, το Engnine Bean και το Message Driven 

Bean. Το Engine Bean αποτελεί ένα ειδικό μέρος του συστήματος που αποσκοπεί στην υλοποίηση 

της μηχανής εκτέλεσης και ελέγχου της διαδικασίας. Το Engine Bean δεν διαθέτει διεπαφή (API). 

To Message Driven Bean υλοποιεί υπηρεσίες ειδοποίησης των χρηστών σε κάθε αλλαγή της 

κατάστασης της διαδικασίας. Οι τρόποι ειδοποίησης που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο 

Bean είναι η άμεση ειδοποίηση και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ο κώδικας που εφαρμόζεται σε δραστηριότητες και εκτελείται κατά την πορεία της 

διαδικασίας (Bonita Hooks) μπορεί να αλληλεπιδράσει με εξωτερικά ως προς το workflow 

συστήματα (όπως ERP, logistics κ.α.) ή ακόμα και web-services.

Ορολογία διαδικασιών στη Bonita / Συστατικά της διαδικασίας
Αν και η βασική ορολογία του workflow έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα 

αυτής της εργασίας, θεωρείται απαραίτητο να επεκτείνουμε και να προσαρμώσουμε την ορολογία 

των διαδικασιών στον τρόπο που τη χρησιμοποιεί το σύστημα της Bonita.

– Διαδικασία (process), είναι ένα σύνολο των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν ένα 

επιχειρηματικό σκοπό. Στη Bonita χρησιμοποιείται επίσης ο όρος project.

– Δραστηριότητα (activity), είναι μια μονάδα εργασίας που μπορεί να αναληφθεί και να 

εκτελεστεί από ένα ρόλο (ανθρώπινο, υλικό ή τεχνολογικό). Στη Bonita 

χρησιμοποιείται επίσης ο όρος node.

– Σύνδεση (transition), αποτελεί τη συνδετική οντότητα μεταξύ δραστηριοτήτων 

καθορίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης τους. Είναι ακόμα δυνατόν να προστεθεί σε μια 

σύνδεση κώδικας σε γλώσσα java που θα πραγματοποιεί έλεγχο παραμέτρων (if 

clauses) το αποτέλεσμα των οποίων μπορεί να επιτρέπει ή όχι τη μετάβαση στην 

επόμενη δραστηριότητα. Στη Bonita χρησιμοποιείται επίσης ο όρος edge.

– Ιδιότητα (property), περιέχει δεδομένα τα οποία μπορεί να αφορούν οποιαδήποτε 
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δομική οντότητα μιας διαδικασίας (ρόλους, δραστηριότητες) ή ακόμα και την ίδια τη 

διαδικασία. Σημειώνεται εδώ πως οι ιδιότητες θα μπορούσαν να παρομοιαστούν με τις 

μεταβλητές σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Στην περίπτωση της Bonita όμως όλες οι 

τιμές των ιδιοτήτων θεωρούνται τύπου κειμένου (string) και για το λόγο αυτό αν κανείς 

θα ήθελε να χρησιμοποιήσει την τιμή μιας ιδιότητας σε κάποιο σημείο κώδικα (hook ή 

transition) θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τεχνικές typecasting της java για να 

μετατρέψει, παραδείγματος χάρη ένα κείμενο (string) σε ακέραιο (integer).

– Κώδικας (hook), αποτελεί τη προγραμματιστική λογική που μπορεί να προστεθεί σε 

μια δραστηριότητα αυτοματοποιώντας μερικές λειτουργίες της. Ο κώδικας που 

γράφεται μπορεί να περιέχει κώδικα java και API της Bonita. Ο κώδικας μπορεί να 

εκτελεστεί σε διάφορες χρονικές στιγμές σε σχέση με τον κύκλο ζωής της 

δραστηριότητας στην οποία ανήκει. Έτσι, ανάλογα με τη στιγμή στην οποία είναι 

ορισμένος να εκτελεστεί ο κώδικας τον διακρίνουμε στις ακόλουθες κατηγορίες:

– Before Start hook  : εκτελείται πριν την έναρξη της δραστηριότητας. Η εκτέλεση 

αυτού του κώδικα προηγείται χρονικά της έναρξης της δραστηριότητας. 

Δραστηριότητες οι οποίες είναι αυτόματες δεν είναι δυνατό να δεχθούν Before 

Start Hook.

– After Start hook  : εκτελείται αμέσως μετά την έναρξη της δραστηριότητας και γι' 

αυτό θεωρείται πως συμπίπτει χρονικά με την εκτέλεση της δραστηριότητας. Το 

είδος αυτό των hooks επίσης δεν μπορεί να ανήκει σε αυτόματες διαδικασίες,

– Cancel hook  : εκτελείται όταν η μηχανή εκτέλεσης ακυρώσει τη διαδικασία και 

γι' αυτό το λόγο δεν θεωρείται ότι μπορεί να ενυπάρξει στην ίδια διενέργεια με 

μια δραστηριότητα.

– Before Terminate hook  : εκτελείται ακριβώς πριν η μηχανή εκτέλεσης 

τερματίσει τη δραστηριότητα και για το λόγο αυτό θεωρείται ότι μπορεί να 

ενυπάρξει στην ίδια διενέργεια με μια δραστηριότητα.

– After Terminate hook  : εκτελείται ακριβώς μετά τον τερματισμό της 

δραστηριότητας και συνεπώς δεν συμπίπτει χρονικά με την εκτέλεση της.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στα hooks θα ήταν σωστό να αναφερθούμε στον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός των εξαιρέσεων από το σύστημα. Σε 

περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης προκύψει σφάλμα στον κώδικα, αυτό 

θα μεταφερθεί στην μηχανή εκτέλεσης η οποία θα ενεργοποιήσει το μηχανισμό 

“roll-back” επιστρέφοντας τη διαδικασία στο σημείο που βρισκόταν πριν το σφάλμα, μόνο 
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στην περίπτωση που η δραστηριότητα συμπίπτει χρονικά με την εκτέλεση του κώδικα. Σε 

αντίθετη περίπτωση το σφάλμα καταγράφεται από το σύστημα, ο κώδικας δεν εκτελείται 

και η διαδικασία προχωρά κανονικά.

– Υπο-διαδικασίες (sub-processes), σε μερικές περιπτώσεις διακρίνουμε πως ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανεξάρτητη και αυτοτελής 

διαδικασία, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας. Αντί κανείς να χρειαστεί να 

ξανα-ορίσει τις δραστηριότητες, συνδέσεις, κώδικα και ιδιότητες της θυγατρικής στη 

μητρική διαδικασία μπορεί να περιλάβει την πρώτη σαν υπο-διαδικασία στη δεύτερη. Η 

ενσωμάτωση πραγματοποιείται μέσω ενός ειδικού είδους δραστηριότητας που 

ονομάζεται υπο-διαδικασία (sub-process). H υπο-διαδικασία όπως γίνεται κατανοητό 

ορίζεται στην μητρική διαδικασία, συνδέεται με τη θυγατρική διαδικασία και 

περιλαμβάνει τη δική της λογική εκτέλεσης. Για το λόγο αυτό οι υπο-διαδικασίες 

ξεκινούν και τερματίζονται αυτόματα από τη μηχανή εκτέλεσης της Bonita.

 Στην περίπτωση που δημιουργείται στιγμιότυπο της μητρικής διαδικασίας η Bonita 

αυτόματα δημιουργεί στιγμιότυπο και της συνδεδεμένης υπο-διαδικασίας. 

 Όπως κάθε δραστηριότητα η υπο-διαδικασία μπορεί να συμμετάσχει σε δομές 

επανάληψης (iteration). Επιπλέον, προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την ονοματοδοσία 

δραστηριοτήτων και ιδιοτήτων σε μια υπο-διαδικασία ώστε να μην συμπίπτουν με 

ονόματα άλλων δραστηριοτήτων και ιδιοτήτων που ενυπάρχουν στη μητρική 

διαδικασία. Οι ιδιότητες και οι τιμές τους που έχουν καθοριστεί σε μια υπο-διαδικασία 

μεταφέρονται αυτόματα στην μητρική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της υπο-

διαδικασίας και αντιστρόφως με τις ιδιότητες που έχουν οριστεί στη μητρική διαδικασία 

πριν από την έναρξη της υπο-διαδικασίας. Στο ακόλουθο σχήμα μπορεί κανείς να 

διακρίνει τη μεταφορά μεταβλητών από μια μητρική σε μια υπο-διαδικασία και 

αντίστροφα.
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– Ρόλος (role), οι ρόλοι στη Bonita συνδέονται με δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα 

μπορεί να εκτελείται από ένα ρόλο. Οι ρόλοι σε κάθε διαδικασία ανατίθενται σε 

χρήστες της διαδικασίας οι οποίοι (χρήστες) κατά την πορεία της διαδικασίας 

αναλαμβάνουν την εκτέλεση των δραστηριοτήτων των ρόλων. Ο κάθε ρόλος σε μια 

διαδικασία μπορεί να έχει πολλές δραστηριότητες να εκτελέσει, αλλά η κάθε 

δραστηριότητα μπορεί να αναληφθεί και να εκτελεστεί από ένα μόνο ρόλο. Επίσης, ο 

κάθε χρήστης μπορεί να παρουσιάζεται με περισσότερους του ενός ρόλους σε μια 

διαδικασία αλλά και ένας ρόλος μπορεί να αντιστοιχίζεται με περισσότερους του ενός 

χρήστες. Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει τις προαναφερθείσες σχέσεις μεταξύ ρόλων 

και δραστηριοτήτων καθώς και μεταξύ ρόλων και χρηστών σε μια διαδικασία.
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Ο χρήστης 2 και ο χρήστης 1 μπορούν να εμπλακούν στη πρώτη διαδικασία 

αναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες των ρόλων 2 και 1 με τους οποίους είναι 

αντίστοιχα συνδεδεμένοι. Ειδικά σε ότι αφορά τη δεύτερη διαδικασία ο χρήστης 1 

μπορεί να εκτελέσει όλη τη διαδικασία μόνος αφού, συνδέεται ταυτόχρονα με τους 

ρόλους 1 και 2 οι οποίοι είναι και οι μόνοι που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Ο 

χρήστης 3 δεν μπορεί να αναμειχθεί σε κανένα στιγμιότυπο των διαδικασιών αλλά 

μπορεί μόνο να γνωρίζει ποιες διαδικασίες έχουν οριστεί στο Bonita (όπως θα δούμε 

παρακάτω ο χρήστης 3 δεν θεωρείται συμμετέχων σε κάποια διαδικασία αλλά απλός 

χρήστης του συστήματος). Η Bonita ορίζει δύο ρόλους με την εγκατάσταση της τον 

“admin” και τον  ”InitialRole”. Με τη δημιουργία της, μια δραστηριότητα αυτομάτως 

συνδέεται με τον ”InitialRole”. Στη συνέχεια ο χρήστης που δημιουργεί τη διαδικασία 

επεμβαίνει σε κάθε δραστηριότητα χωριστά και την αναθέτει σε ρόλους που 

συμμετέχουν στη διαδικασία. Ο ρόλος  ”InitialRole” μπορεί να συμμετέχει σε μια 

διαδικασία σε δραστηριότητες που είναι αυτόματες (ξεκινούν, εκτελούνται και 

τερματίζονται από τη μηχανή εκτέλεσης) και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να 

ανατεθούν σε χρήστη.

– Χρήστης (user), στη Bonita γίνεται διάκριση μεταξύ χρηστών (users) και 

συμμετεχόντων (participants). Οι χρήστες είναι πόροι (συνήθως ανθρώπινοι) οι οποίοι 

είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα και συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν στο μέλλον σε 

μία ή περισσότερες διαδικασίες. Πρακτικά ένας χρήστης μπορεί να έχει εγγραφεί στο 

σύστημα αλλά, να μην έχει συμμετοχή σε καμία διαδικασία ή να συμμετάσχει σε 

πολλές ανάλογα με τους ρόλους που του έχουν ανατεθεί. Οι συμμετέχοντες 

αποτελούνται από χρήστες οι οποίοι έχουν κάποιο ρόλο σε μία ή περισσότερες 

διαδικασίες. Έτσι, για να συμμετάσχει κανείς σε μια ή περισσότερες διαδικασίες πρέπει 

πρώτα να εγγραφεί σαν χρήστης στο σύστημα και στη συνέχεια να δηλωθεί από τον

δημιουργό μιας διαδικασίας σαν συμμετέχων στη διαδικασία αναλαμβάνοντας κάποιο 

ρόλο. Τα στοιχεία των χρηστών που εγγράφονται στη Bonita αποθηκεύονται στη βάση 

του συστήματος (βάση που συνδέεται με την Bonita) ή εναλλακτικά μπορούν να 

αποθηκευτούν και σε εξωτερική βάση δεδομένων αρκεί να έχουν γίνει οι απαραίτητες 

ρυθμίσεις στο Bonita. Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται η σειρά ενεργειών προκειμένου να 

δηλωθεί αρχικά κανείς σαν χρήστης του συστήματος και στη συνέχεια σαν συμμετέχων 

σε μια διαδικασία.
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Είδη διαδικασίων
Η Bonita υποστηρίζει δύο κατηγορίες διαδικασιών: τις διαδικασίες συνεργασίας και τις 

διαδικασίες διαχείρισης. Αυτά τα δύο είδη μπορούν να παρουσιαστούν με τρεις διαφορετικούς 

τύπους:

Τύπος διαδικασιών συνεργασίας

– Τύπος συνεργασίας (cooperative): επιτρέπει την άμεση εκτέλεση της διαδικασίας 

αμέσως μετά τον ορισμό της. Επιπλέον επιτρέπει τη δυναμική μεταβολή της δομής της 

ακόμα και αν η εκτέλεση της βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τύπος διαδικασιών διαχείρισης

– Τύπος μοντέλο (model): εμπεριέχει τη λογική της διαδικασίας αλλά δεν μπορεί να 

εκτελεστεί. Αντιθέτως αποτελεί τη μήτρα για διαδικασίες στιγμιότυπα που μπορούν να 

δημιουργήσουν οι χρήστες

– Τύπος στιγμιότυπο (instance): αποτελεί το αποτέλεσμα της στιγμιοποίησης του 

μοντέλου μιας διαδικασίας και είναι άμεσα εκτελέσιμο. Το στιγμιότυπο κληρονομεί από 

το μοντέλο όλη τη λογική της διαδικασίας και αναθέτει χρήστες στους ρόλους της 

διαδικασίας. Το στιγμιότυπο μπορεί να υποστεί μεταβολή της δομής του κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης του.

Μια διαδικασία μπορεί να βρίσκεται σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: ενεργή (active)  ή 
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κρυφή (hidden). Ο διαχειριστής / δημιουργός μιας διαδικασίας μπορεί να καθορίσει την 

κατάσταση της διαδικασίας ακόμη και αν αυτή εκτελείται.

– Ενεργή θεωρείται η διαδικασία η οποία μπορεί να εκτελεστεί ή να υποστεί μεταβολές. 

Αυτή είναι και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τύποι των διαδικασιών 

συνεργασίας και στιγμιοτύπων αν δεν οριστεί κάτι διαφορετικό από τον διαχείριστη.

– Κρυφή θεωρείται η διαδικασία η οποία δεν είναι ακόμη διαθέσιμη προς εκτέλεση. Όταν 

μια διαδικασία τύπου συνεργασίας ή στιγμιοτύπων βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση 

δεν μπορεί να εκτελεστεί ή να υποστεί μεταβολές. Σε αντίθεση οι διαδικασίες μοντέλα 

μπορούν να υποστούν μεταβολές.

Ο κύκλος ζωής της διαδικασίας

Οι διαδικασίες στη Bonita διαθέτουν ένα κύκλο ζωής που αποτελείται από τρεις φάσεις:

– Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας της η διαδικασία βρίσκεται σε φάση 

αρχικοποίησης (initial). Ενόσω η διαδικασία είναι initial μπορεί να ελέγχεται από το 

User και το Project API. Το User API επιτρέπει την παρακολούθηση και την εκτέλεση 

της διαδικασίας. Από τη χρονική στιγμή που η πρώτη δραστηριότητα ενεργοποιηθεί η 

διαδικασία αλλάζει και από initial θεωρείται started. Η εκτέλεση της διαδικασίας 

πραγματοποιείται από το μηχανισμό εκτέλεσης της Bonita και ελέγχεται από το User 

API.

– Η διαδικασία βρίσκεται σε φάση εκκίνησης (started) αμέσως μετά την ενεργοποίηση 

της πρώτης δραστηριότητας. Καθώς η εκτέλεση της διαδικασίας προχωρά η δομή της 

μπορεί να μεταβληθεί μέσω του Project API. Ακόμα και όταν όλες οι δραστηριότητες 

της διαδικασίας έχουν τερματιστεί η ίδια η διαδικασία παραμένει σε φάση εκκίνησης. 

Το γεγονός αυτό επιτρέπει την περαιτέρω μεταβολή της δομής της διαδικασίας (για 

παράδειγμα της προσθήκης επιπλέον δραστηριοτήτων).

– Μια διαδικασία τερματίζεται μόνο όταν αυτό οριστεί μέσω του User API. Μια 

διαδικασία που έχει τερματιστεί δεν μπορεί να υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή στη 

δομή της.

Μοντέλα και στιγμιότυπα διαδικασιών

Οι διαδικασίες διαχείρισης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διαθέτουν ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό: την επαναχρησιμοποίηση του ορισμού μιας διαδικασίας για όσες  φορές αυτό 

κριθεί απαραίτητο με τη δημιουργία των στιγμιοτύπων.
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Από μια διαδικασία που θεωρείται μοντέλο μπορούν να δημιουργηθούν πολλά στιγμιότυπα 

που εκτελούνται μεταξύ τους ανεξάρτητα. Η πρακτική αυτή βασίζεται στο υπόδειγμα μοντέλου – 

στιγμιότυπου που ορίζει το WfMC (www.  wfmc  .org/standards/docs/tc003v11.pdf  ). Σε αυτά τα είδη 

workflow το Project API χρησιμοποιείται για να καθορίσει το μοντέλο. Όταν ο καθορισμός του 

μοντέλου ολοκληρωθεί οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν στιγμιότυπα του μοντέλου μέσω 

του Project API. Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί το στιγμιότυπο οι συμμετέχοντες σε αυτό 

μπορούν να ενημερώνονται από τη λίστα εκκρεμοτήτων τους για τις εργασίες που τους έχουν 

ανατεθεί, να αναλάβουν και να προχωρήσουν στην εκτέλεση των εκκρεμοτήτων και γενικά να 

εμπλακούν στην πορεία της διαδικασίας. Το κάθε μοντέλο συνδέεται με τα στιγμιότυπα που 

δημιούργησε και μέσω του User API είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς το σύνολο των στιγμιοτύπων 

που έχουν προκύψει από ένα μοντέλο. 

Η δημιουργία μοντέλων ή διαδικασιών συνεργασίας συντελείται αποκλειστικά από το 

Project API και με γραφικό τρόπο από το Bonita GraphEditor.

Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες αποτελούν τη μονάδα εργασίας μιας διαδικασίας. Οι δραστηριότητες 

διακρίνονται σε αυτόματες (automatic) και μη αυτόματες (manual).

– Οι αυτόματες διαδικασίες ενεργοποιούνται αυτόματα από τη μηχανή εκτέλεσης 

ακριβώς μετά τον τερματισμό της προηγούμενης δραστηριότητας.

– Οι μη-αυτόματες ενεργοποιούνται μόνο μέσω ενός χρήστη που μετέχει στη διαδικασία 

μέσω του User API.

Στο ακόλουθο γράφημα φαίνεται ο κύκλος ζωής της διαδικασίας.
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Μια δραστηριότητα μπορεί να βρίσκεται σε μια από τις ακόλουθες επτά καταστάσεις του κύκλου 

ζωής της:

– Ready  : είναι η κατάσταση κατά την οποία η δραστηριότητα είναι έτοιμη να ξεκινήσει. 

Μια δραστηριότητα μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση αν είναι η πρώτη 

δραστηριότητα της διαδικασίας ή αν όλες οι προηγούμενες και συνδεδεμένες με αυτήν 

δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί και ο κώδικας που υπάρχει στον σύνδεσμο τους 

έχει ολοκληρωθεί και έχει θετικό αποτέλεσμα (true).

– Initial  : είναι η κατάσταση κατά την οποία η δραστηριότητα “περιμένει” μια ή 

περισσότερες προηγούμενες από αυτήν δραστηριότητες να ολοκληρωθούν. 

– Anticipable  : είναι η κατάσταση κατά την οποία η δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει 

δίχως να περιμένει την προηγούμενη(ες) της να ολοκληρωθεί. Για να θεωρηθεί μια 

δραστηριότητα anticipable θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί έτσι από τον δημιουργό της 

και συνεπώς ακολουθεί διαφορετικό κύκλο ζωής σε σχέση με μια κανονική 

δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που είναι δυνητικά anticipable μπορεί να βρεθεί σε 

αυτή την κατάσταση μόνο αν οι προηγούμενες από αυτή δραστηριότητες έχουν 

ξεκινήσει.

– Anticipating  : είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια δραστηριότητα που 

εκτελείται και πριν ήταν σε κατάσταση anticipable. Οι αυτόματες δραστηριότητες 

περνούν αυτόματα από την μια κατάσταση στην άλλη, ενώ οι μη-αυτόματες πρέπει να 

αλλάξουν κατάσταση μέσω του User API. Μια δραστηριότητα που είναι anticipating 

μπορεί να τερματιστεί μόνο όταν όλες οι συνδεδεμένες με αυτή δραστηριότητες έχουν 

τερματιστεί.

– Executing  : είναι η κατάσταση κατά την οποία η δραστηριότητα εκτελείται.

– Dead  : είναι η κατάσταση κατά την οποία η δραστηριότητα έχει ακυρωθεί και κατά 

συνέπεια όλες οι συνδεδεμένες με αυτήν δραστηριότητες ακυρώνονται. Η ακύρωση 

μιας δραστηριότητας μπορεί να παρουσιαστεί σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

ακύρωση μετά από εντολή του χρήστη που εκτελεί τη δραστηριότητα, ή αποτέλεσμα 

αποτυχίας (false) από κώδικα σύνδεσης μεταξύ των οντοτήτων.

– Terminated  : δραστηριότητα που έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Σε περίπτωση που η δραστηριότητα ανήκει σε υπο-διαδικασία (sub-process) ο κύκλος ζωής έχει ως 

εξής:
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Μια δραστηριότητα συνδέεται με έναν ρόλο. Όλοι οι χρήστες που συνδέονται με αυτό το ρόλο στα 

πλαίσια της μητρικής διαδικασίας μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση της δραστηριότητας. Όταν 

η δραστηριότητα που συνδέεται με την υπο-διαδικασία είναι σε κατάσταση ready ή initial τότε και 

η πρώτη δραστηριότητα της υπο-διαδικασίας είναι σε κατάσταση initial. Όταν η δραστηριότητα της 

υπο-διαδικασίας ξεκινήσει την εκτέλεση της τότε η πρώτη της δραστηριότητα είναι σε κατάσταση 

ready.

Μεταφορά μεταξύ δραστηριοτήτων / Τα Workflow Patterns στη Βοnita

Τα βασικά από τα patterns σύνδεσης δραστηριοτήτων σε μια διαδικασία που έχουμε ήδη αναφέρει 

μπορούν να υλοποιηθούν με το Bonita. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μεταφορά από τη μια 

δραστηριότητα στην επόμενη δεν απαιτείται η παρεμβολή κάποιας ειδικής οντότητας, αφού κάθε 

δραστηριότητα μπορεί να δρομολογήσει τη διαδικασία.

Ο τύπος της μεταφοράς καθορίζεται από τον τύπο της σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί που μπορεί 

να είναι AND-JOIN ή OR-JOIN. Ο τύπος της μεταφοράς καθορίζεται επίσης από τον αριθμό των 

εξερχόμενων συνδέσεων από μια δραστηριότητα. Αν οι εξερχόμενες συνδέσεις είναι περισσότερες 

της μιας τότε υλοποιείται η δομή του διαχωρισμού (Split) επιτρέποντας έτσι την παράλληλη 

εκτέλεση δραστηριοτήτων.

Τα πιο συνήθη patterns απεικονίζονται στο ακόλουθο γράφημα όπου η σκιασμένη οντότητα είναι 

και αυτή που καθορίζει τον τύπο του pattern.
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Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η περίπτωση του Split pattern που επιτρέπει δύο 

δραστηριότητες να εκτελούνται παράλληλα. Αυτό επιτυγχάνεται στη Bonita απλά συνδέοντας τις 

δραστηριότητες P1Act και P2Act με τη SplitAct η οποία και εκτελείται χρονικά πρώτη. Στην 

περίπτωση που επιθυμούμε να εκτελεστεί μια από τις P1Act και P2Act με βάση ένα ή περισσότερα 

κριτήρια θα πρέπει στις ενέργειες μας να προσθέσουμε και τον κώδικα που θα κάνει τον έλεγχο των 

παραμέτρων σε κάθε σύνδεση. Για παράδειγμα αν θεωρήσουμε μια ιδιότητα με όνομα Prop θα 

μπορούσαμε να ελέγξουμε την τιμή της με κώδικα java στον σύνδεσμο της. 

Για string: Prop.equals(“Someting”).

Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται η περίπτωση του συγχρονισμού (And Join) μετά το διαχωρισμό 

όπου η SyncAct θα ξεκινήσει μόνο όταν οι P1Act και P2Act έχουν ολοκληρωθεί. Αν κάποια από 

τις P1Act και P2Act ακυρωθεί τότε και η SyncAct θα ακυρωθεί.

Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η περίπτωση του διττού συγχρονισμού (Or Join) μετά το 

διαχωρισμό όπου η AsJoinAct θα ξεκινήσει αν μια από τις P1Act και P2Act ολοκληρωθεί. Αν και 

οι δύο από τις P1Act και P2Act ακυρωθούν τότε και η SyncAct θα ακυρωθεί.

Εκτός από τα patterns που αναφέρθηκαν και αποτελούν μερικά από τα θεμελιώδη  πρότυπα 

σχεδίασης διαδικασιών η Bonita υποστηρίζει και περισσότερο σύνθετες δομές όπως οι δομές 

επανάληψης (iteration activities). H Bonita υποστηρίζει δομές επανάληψης μεταξύ δραστηριοτήτων 

ορίζοντας μια δραστηριότητα σαν σημείο εξόδου της επανάληψης και μια άλλη δραστηριότητα σαν 

σημείο εισόδου. Στη δραστηριότητα που ορίστηκε σαν σημείο εξόδου τοποθετείται μια συνθήκη 

(έλεγχος τιμής μιας παραμέτρου) η οποία όταν ικανοποιείται ενεργοποιεί την επανάληψη όλων των 

δραστηριοτήτων που παρεμβάλλονται μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων (εισόδου και εξόδου) 

ξεκινώντας από τη δραστηριότητα εισόδου. Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται μια απλή εφαρμογή της 

δομής επανάληψης μεταξύ δύο μόνο δραστηριοτήτων όπου η πρώτη έχει θεωρηθεί σημείο εισόδου 

και η δεύτερη σημείο εξόδου. Κατά τον τερματισμό της δεύτερης δραστηριότητας ελέγχεται και η 

συνθήκη επανάληψης η οποία στο παράδειγμα μας εκφράζεται με τον έλεγχο της τιμής της 

ιδιότητας Prop. Αν η ιδιότητα Prop έχει τιμή goon και με την υπόθεση πως και οι δύο 

δραστηριότητες είναι κανονικές (όχι anticipatible) η δραστηριότητα first (παρά το γεγονός ότι είχε 
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προηγουμένως τερματιστεί) θα τεθεί σε κατάσταση ready ενώ η δραστηριότητα second (η οποία 

είχε μόλις τερματιστεί) θα τεθεί σε κατάσταση initial και πρακτικά η διαδικασία θα ξανά-ξεκινήσει 

Στο ακόλουθο γράφημα φαίνεται ένα πιο σύνθετο παράδειγμα της δομής επανάληψης. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, όταν ανάμεσα στο σημείο εισόδου και το σημείο εξόδου παρεμβάλλονται 

και άλλες δραστηριότητες (ανεξάρτητα αν αυτές είναι σε κατάσταση dead ή terminated) τότε σε 

περίπτωση που υπάρξει επανάληψη αυτές ενεργοποιούνται πάλι (initial ή ready). Έτσι οι 

δραστηριότητες Intermediate1 και Intermediate2 θα ενεργοποιηθούν, εκτός της πρώτης τους φοράς, 

όσες φορές η συνθήκη επανάληψης επαληθευτεί.

57



Η Bonita ObjectWeb στην πράξη
Η ανάπτυξη της Bonita βασίζεται στην αρχιτεκτονική εφαρμογών που προτείνει το πλαίσιο 

εφαρμογών J2EE και αναπτύσσεται κάνοντας χρήση των EJB (Enterprise Java Beans). Τα EJB 

δίνουν τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης ανάπτυξης server-based εφαρμογών σε Java που 

εκτελούνται μέσω διαδικτύου. Η Bonita εκτελείται εκμεταλλευόμενη τις υπηρεσίες που προσφέρει 

ο JoNAS που είναι Application Server σε Java.

Η Bonita διαθέτει μια πλήρως διαδικτυακή εφαρμογή που προσφέρεται για τη διαχείριση 

και την παρακολούθηση των διαδικασιών είτε αυτές βρίσκονται κατά τη φάση της εκτέλεσης είτε 

κατά τη φάση της δημιουργίας τους. Τον ίδιο σκοπό θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε πως 

εξυπηρετούν και τρεις ακόμα διεπαφές που διαθέτει το Bonita: οι εφαρμογές GraphEditor και 

Worklist που βασίζεται στη τεχνολογία Java Web Start και επιτρέπουν τη γραφική απεικόνιση των 

διαδικασιών και τα web-services που επιτρέπουν την ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση διαφορετικών 

τεχνολογιών.

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε κατά κύριο λόγο τον τρόπο που μπορεί κανείς να 

χρησιμοποιήσει τις γραφικές διεπαφές του Bonita (GraphEditor & Worklist) που παρέχονται στο 

ίδιο πακέτο εφαρμογών από τη Bonita (που ονομάζεται Manager) προκειμένου να καθορίζονται, να 

εκτελούνται και να παρακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που διαχειρίζεται η Bonita. 

Worklist

Η εφαρμογή του Worklist επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος να 

παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την πορεία των διαδικασιών που βρίσκονται σε φάση 

εκτέλεσης και παράλληλα παρέχει πληροφορίες στους συμμετέχοντες σε διαδικασίες. Οι 

πληροφορίες αυτές διακρίνονται σε τρεις λίστες: Project List, ToDo List, Activity List. Όταν ο 

χρήστης επιλέξει μια διαδικασία (project) από το Project List λαμβάνει τη λίστα με τις 

δραστηριότητες που βρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή σε φάση εκτέλεσης και ταυτόχρονα 

πληροφορείται για τις δραστηριότητες που πιθανώς να του ανατεθούν (ready ή anticipable).

Παρακάτω παρατίθενται οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε κάθε επιμέρους λίστα του 

Worklist.

Project List Στη λίστα αυτή εμφανίζονται οι διαδικασίες στις οποίες συμμετέχει ο 
χρήστης. Η λίστα μπορεί να αποτελείται είτε από διαδικασίες συνεργασίας 
είτε από διαδικασίες διαχείρισης. Οι διαδικασίες απεικονίζονται σε 
δενδροειδή μορφή στην οποία εμφανίζονται ακόμα και τα στιγμιότυπα των 
διαδικασιών στα οποία μετέχει ο χρήστης.
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Μέσα από το Project List ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μια σειρά από 
ενέργειες όπως: ενεργοποίηση / απόκρυψη διαδικασίας, διαγραφή, δημιουργία 
στιγμιότυπου. Ο χρήστης μπορεί ακόμα να επεξεργαστεί μια διαδικασία 
κάνοντας διπλό κλικ σε αυτή, ενέργεια η οποία θα ξεκινήσει το Workflow 
Definition Component που θα εξετάσουμε στη συνέχεια.

ToDo List Περιέχει τις δραστηριότητες που είναι σε κατάσταση ready ή anticipable στη 
διαδικασία στην οποία μετέχει ο χρήστης. Αυτές οι δραστηριότητες 
διακρίνονται από το χρωματισμό τους: με κίτρινο χρώμα εμφανίζονται οι 
δραστηριότητες που είναι σε κατάσταση ready και με πράσινο οι 
δραστηριότητες σε κατάσταση anticipable.

Activity List Στη λίστα αυτή εμφανίζονται οι δραστηριότητες που εκτελούνται ή 
βρίσκονται σε κατάσταση anticipating. Οι δραστηριότητες που εκτελούνται 
εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα ενώ οι δραστηριότητες που είναι anticipating 
με μοβ χρώμα. Εδώ εμφανίζονται μόνο οι δραστηριότητες που έχει ξεκινίσει ο 
χρήστης.

Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το worklist.

Ο χρήστης του workflow αρχικά ενημερώνεται πως έχει μια δραστηριότητα σε κατάσταση ready, 

την Activity1, την οποία στη συνέχεια αναλαμβάνει να εκτελέσει. Έτσι στη συνέχεια το worklist 

ενημερώνει το χρήστη ότι η δραστηριότητα Activity1 βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης ενώ οι 

δραστηριότητες Activity2 και Activity3 είναι anticipable.

Κάθε χρήστης που συμμετέχει σε μια διαδικασία μπορεί να εκτελέσει, τερματίσει και να αναλάβει 

δραστηριότητες που βρίσκονται σε αναμονή. Με την επιλογή manager από το μενού του worklist ο 

χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια νέα διαδικασία ή να πάρει πληροφορίες για ήδη υπάρχουσες. 

Μέσα από την επιλογή manager μπορεί κανείς να δημιουργήσει διαδικασίες συνεργασίας ή 

μοντέλα διαδικασίες. Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω οι διαδικασίες συνεργασίας μπορούν να 
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ενεργοποιηθούν αμέσως μετά τον ορισμό τους, ενώ οι διαδικασίες μοντέλα δεν μπορούν να 

ενεργοποιηθούν, αλλά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στιγμιοτύπων τα οποία 

ενεργοποιούνται αμέσως μετά τη δημιουργία τους.

Προκειμένου να δημιουργηθούν στιγμιότυπα των διαδικασιών μέσα από το Manager κάνουμε δεξί 

κλικ στη διαδικασία μοντέλο και επιλέγουμε  Instantiate project. Το στιγμιότυπο που δημιουργείται 

ονομάζεται όπως και το μοντέλο με την επέκταση _Instance# όπου # ο αύξων αριθμός του 

στιγμιότυπου. Έτσι στο ακόλουθο παράδειγμα δημιουργείται το στιγμιότυπο του μοντέλου e-

citizen που ονομάζεται e-citizen_Instance1 και τοποθετείται κάτω από το μοντέλο όπως φαίνεται 

στο σχήμα.

Αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να διαγράψει μια διαδικασία μοντέλο ή το στιγμιότυπο της, μπορεί 

να χρησιμοποιήσει την εντολή “Delete Project”. Η διαγραφή μιας διαδικασίας μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο από τον χρήστη που δημιούργησε τη διαδικασία ή το στιγμιότυπο. Η 

διαγραφή διαδικασιών υπόκειται και σε κάποιους περιορισμούς. Για παράδειγμα το σύστημα δεν 

60



επιτρέπει τη διαγραφή διαδικασιών μοντέλων οι οποίες διαθέτουν στιγμιότυπα που εκτελούνται. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις πρέπει πρώτα να διαγραφούν ή να τερματιστούν όλα τα στιγμιότυπα του 

μοντέλου και στη συνέχεια να διαγραφεί.

GraphEditor

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μια διαδικασία, ορίζοντας τις 

δραστηριότητες, τις συνδέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων, τους ρόλους και τους χρήστες. Ο 

GraphEditor ξεκινά για μια διαδικασία κάνοντας διπλό κλικ στο όνομα της από την εφαρμογή 

manager. 

Στην οθόνη του GraphEditor μπορεί κανείς να σχεδιάσει μια διαδικασία ή να παρακολουθήσει την 

εξέλιξη μιας ήδη δημιουργημένης με τα οπτικά βοηθήματα που προσφέρει η εφαρμογή.

Ο GraphEditor διαθέτει μια γραμμή μενού και μια γραμμή εργαλείων. Ξεκινώντας τη περιήγηση 

στο μενού της εφαρμογής ανοίγουμε το μενού File

– New: δημιουργεί ένα νέο project

– Clone: δημιουργεί πιστό αντίγραφο της υφιστάμενης διαδικασίας 

σε νέα διαδικασία

– Export: αποθηκεύει τη γραφική αναπαράσταση της διαδικασίας 

σε αρχείο εικόνας (png , jpeg , jpg)

– Exit: τερματίζει τον GraphEditor

μενού Edit

– Copy: αντιγράφει τις επιλεγμένες δραστηριότητες και συνδέσεις 

από τη διαδικασία
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– Paste: επικολλάει δραστηριότητες και συνδέσεις σε μια 

διαδικασία 

– Delete: διαγράφει τις επιλεγμένες δραστηριότητες και συνδέσεις 

από τη διαδικασία

– Select all: επιλέγει όλες τις δραστηριότητες και τις συνδέσεις από 

μια διαδικασία

– Deselect all: από-επιλέγει όλες τις δραστηριότητες και τις 

συνδέσεις από μια διαδικασία

μενού Format

– Automatic Layout: ενεργοποιεί την αυτόματη διάταξη των 

δραστηριοτήτων στο χώρο που ορίζεται η διαδικασία

– Circle Layout: τοποθετεί τις δραστηριότητες σε κυκλική 

παράθεση

– Expand Layout: τοποθετεί τις δραστηριότητες σε έκταση

μενού Users

– New User: προσθέτει ένα νέο χρήστη στη διαδικασία 

– Users In Project: εμφανίζει όλους τους συμμετέχοντες στη 

διαδικασία

– Add Role: προσθέτει ένα νέο ρόλο στη διαδικασία 

– Add User to Role: αντιστοιχίζει χρήστες σε ένα ρόλο

Ο τρόπος που η εφαρμογή χειρίζεται τις δραστηριότητες βοηθά στο να αποκτήσει ο χρήστης μια 

γρήγορη κατανόηση της κατάστασης της διαδικασίας. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο 

μεθόδους που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό: ο χρωματισμός των δραστηριοτήτων καθώς η 

διαδικασία απεικονίζεται στην εφαρμογή και οι πληροφορίες που εμφανίζονται όταν ο δείκτης του 

ποντικιού κινηθεί πάνω από μια δραστηριότητα. Όσον αφορά τα χρώματα η σημασία τους 

εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Χρώμα Κατάσταση δραστηριότητας
Κίτρινο Initial. Ισχύει μόνο για τις πρώτες δραστηριότητες μιας 

διαδικασίας και για δραστηριότητες που δεν έχουν ακόμη 
συνδεθεί με άλλες

Πράσινο Anticipable. Δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν 
σε anticipation
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Κόκκινο Execution
Μοβ Anticipating. Δραστηριότητα που ήταν σε anticipating και 

εκτελείται
Γαλάζιο Terminated.
Μπλέ σκούρο Canceled
Όσο για τις πληροφορίες που αποκτά κανείς κινώντας το ποντίκι πάνω από μια δραστηριότητα 

αυτές συνοπτικά είναι οι εξής: όνομα δραστηριότητας, κατάσταση, deadline, ρόλος στον οποίο έχει 

ανατεθεί.

Η δρομολόγηση των δραστηριοτήτων 

αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα της Bonita 

αφού, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως το 

σύστημα δύναται να υποστηρίξει όλα τα βασικά 

patterns δρομολόγησης δραστηριοτήτων που 

έχουν τεθεί από το WfMC. H εφαρμογή 

GraphEditor επιτρέπει τον εύκολο και γρήγορο 

ορισμό δρομολόγησης μεταξύ δραστηριοτήτων 

σε μια διαδικασία. Όταν ο δημιουργός μιας 

διαδικασίας εισάγει μια νέα δραστηριότητα έχει 

να επιλέξει αν πρόκειται για δραστηριότητα με τύπο δρομολόγησης AND JOIN ή OR JOIN 

προκειμένου τον έλεγχο της δρομολόγησης να έχει ο χρήστης ή εναλλακτικά  AND JOIN AUTO ή 

OR JOIN AUTO για να έχει τον έλεγχο η μηχανή εκτέλεσης.

Για να οριστούν δομές δρομολόγησης όπως η AND SPLIT και η OR SPLIT ο δημιουργός πρέπει 

να καθορίσει τις συνδέσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε πρώτα να ορίσει τον τύπο της συνδετικής 

δραστηριότητας σαν AND JOIN ή OR JOIN και στη συνέχεια να επεξεργαστεί τις συνδέσεις ώστε 

να καθορίσει τις παραμέτρους που θα καθορίσουν την πορεία της διαδικασίας.

Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει την πορεία εκτέλεσης μιας διαδικασίας όπου έχει οριστεί 

δρομολόγηση AND JOIN (έχει οριστεί στην τέταρτη δραστηριότητα). Στο παράδειγμα αυτό όλες οι 

δραστηριότητες είναι τύπου anticipable και κατά συνέπεια όταν η πρώτη δραστηριότητα εκτελείται 

η δεύτερη και η τρίτη μπορούν να εκτελεστούν σε κατάσταση αναμονής, ενώ η τέταρτη γίνεται 

anticipable μόλις η 2 και η 3 ξεκινήσουν ή τερματιστουν.
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Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει την πορεία εκτέλεσης μιας διαδικασίας όπου έχει οριστεί 

δρομολόγηση OR JOIN (έχει οριστεί στην τέταρτη δραστηριότητα). Στο παράδειγμα αυτό όλες οι 

δραστηριότητες είναι τύπου anticipable και κατά συνέπεια όταν η πρώτη δραστηριότητα εκτελείται 

η δεύτερη μπορεί να εκτελεστεί σε κατάσταση αναμονής, ενώ η τρίτη γίνεται anticipable μόλις η 2 

ή η 3 ξεκινήσουν ή τερματιστουν.

Στο ακόλουθο παράδειγμα η τέταρτη δραστηριότητα έχει τύπο δρομολόγησης OR JOIN οπότε όταν 

ο χρήστης ξεκινά την εκτέλεση της πρώτης δραστηριότητας ελέγχεται η συνθήκη δρομολόγησης 

στις συνδέσεις της δραστηριότητας με τις δραστηριότητες 2 και 3 με αποτέλεσμα μια από τις δύο 

να θεωρείται anticipable και η άλλη να ακυρώνεται.

Ένα από τα πρότυπα δρομολόγησης που μπορεί εγγενώς να υποστηρίξει η bonita είναι η δομή 

επανάληψης μεταξύ δύο ή περισσότερων δραστηριοτήτων. Έτσι όταν ο δημιουργός της διαδικασίας 

κρίνει σκόπιμη την επανάληψη κάποιου μέρους της διαδικασίας η μηχανή εκτέλεσης 

επανενεργοποιεί όλε ς τις πιθανές διαδρομές προς τη δραστηριότητα που είχε οριστεί σαν σημείο 

ελέγχου της επανάληψης. Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται μια διαδικασία που αποτελείται από 5 

δραστηριότητες. Αν ο δημιουργός της διαδικασίας επιθυμούσε να δημιουργήσει μια δομή 
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επανάληψης μεταξύ της πρώτης και της πέμπτης δραστηριότητας θα έθετε μια συνθήκη 

επανάληψης στον κόμβο 5 και θα όριζε σαν σημείο εισόδου της επανάληψης τον κόμβο 1. 

Κάθε φορά που θα ολοκληρώνεται η πέμπτη δραστηριότητα θα ελέγχεται η συνθήκη επανάληψης 

και αν κρίνεται θετική η διαδικασία θα επιστρέφει στο σημείο εισόδου δηλαδή στην πρώτη 

δραστηριότητα.

Αναφέρθηκε παραπάνω πως για να οριστούν δομές δρομολόγησης όπως η OR JOIN είναι 

απαραίτητο να πραγματοποιηθεί επεξεργασία στη σύνδεση μεταξύ των δραστηριοτήτων. Το 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας ονομάζεται edge conditions και πρακτικά πρόκειται για κώδικα σε 

γλώσσα java που υλοποιεί έναν έλεγχο παραμέτρων ο οποίος οδηγεί σε αληθές ή ψευδές 

αποτέλεσμα επιτρέποντας ή όχι την ενεργοποίηση του συνδέσμου. Το edge condition ορίζεται σε 

μια σύνδεση όταν γίνει διπλό κλικ πάνω της. Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ο ορισμός ενός activity 

edge όπου ελέγχεται αν η τιμή της ιδιότητας correct ισούται με ok.
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Έτσι αν μετά και την ολοκλήρωση της δραστηριότητας Verify Order, η ιδιότητα correct έχει τιμή 

ok η δραστηριότητα Card Order θα είναι σε κατάσταση ready. Σε αντίθετη περίπτωση η 

δραστηριότητα Card Order θα ακυρωθεί.

Σε προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε η έννοια της υπο-διαδικασίας που ορίζει η Bonita 

προκειμένου να ομαδοποιήσει μικρότερες ενότητες δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να 

υπάρχουν και ανεξάρτητα από την ευρύτερη διαδικασία. Στην ενότητα αυτή θα περιγραφεί ο 

τρόπος με τον οποίο δημιουργείται μια υπο-διαδικασία μέσα από τον GraphEditor.

Μετά από τη δημιουργία της υπο-διαδικασίας σαν ανεξάρτητη διαδικασία πρέπει να δημιουργηθεί 

σύνδεσμος μεταξύ της υπο-διαδικασίας και της κεντρικής διαδικασίας. Ο σύνδεσμος αυτός 

πραγματοποιείται μέσα από μια ειδική δραστηριότητα που ονομάζεται sub-process activity και 

τοποθετείται στη κεντρική διαδικασία. Ο κύκλος ζωής της υπο-διαδικασίας ελέγχεται από τη 

κεντρική διαδικασία. Η υπο-διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει μόνο από τη κεντρική διαδικασία όταν 

ξεκινήσει η δραστηριότητα της υπο-διαδικασίας. Όταν δημιουργείται μια υπο-διαδικασία τα 

δεδομένα που σχετίζονται με τη συνολική διαδικασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και στην υπο-

διαδικασία, όπως και αντιστρόφως όλα τα δεδομένα που θα δημιουργηθούν κατά την εκτέλεση της 

υπο-διαδικασίας θα  πρέπει να γίνουν διαθέσιμα και μετά τον τερματισμό της στην ευρύτερη 

διαδικασία. Το παρακάτω γραφικό απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο εισάγεται μια υπο-

διαδικασία σε μια ευρύτερη διαδικασία. Τα δύο παράθυρα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στη 

γενική διαδικασία (παράθυρο δεύτερου πλάνου) και στην υπο-διαδικασία (παράθυρο πρώτου 

πλάνου). Έχοντας ήδη δημιουργήσει την υπο-διαδικασία δημιουργούμε μια δραστηριότητα στην 

ευρύτερη διαδικασία που θα παίξει τον συνδετικό ρόλο της με την υπο-διαδικασία. Αυτή η σύνδεση 

φαίνεται στο πλαίσιο διαλόγου που είναι ανοιχτό μπροστά από την ευρύτερη διαδικασία όπου 

πραγματοποιείται η επιλογή της δραστηριότητας που θα οριστεί σαν υπο-διαδικασία.
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Μετά τον ορισμό της υπο-διαδικασίας η εικόνα της κεντρικής διαδικασίας είναι η ακόλουθη όπου η 

υπο-διαδικασία διακρίνεται από τις υπόλοιπες δραστηριότητες λόγω του οβάλ σχήματος της.

Χρησιμοποιώντας τον GraphEditor μπορούμε να επεξεργαστούμε τις παραμέτρους μιας 

δραστηριότητας. Οι παράμετροι αυτοί αφορούν το deadline, το ρολό που θα μπορεί να αναλάβει 

την εκτέλεση της δραστηριότητας και την περιγραφή της δραστηριότητας. Ορίζοντας αυτές τις 

παραμέτρους ο χρήστης καθορίζει την καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση μιας 

διαδικασίας, τους χρήστες που θα μπορούν να εμπλακούν στην ολοκλήρωση μιας διαδικασίας και 
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ένα σύντομο κείμενο που θα περιγράφει τη διαδικασία. Προκειμένου να οριστούν αυτές οι 

παράμετροι ο δημιουργός της δραστηριότητας κάνει δεξί κλικ πάνω της και επιλέγει Edit Activity.

Μια σημαντική δυνατότητα του Bonita είναι τα Activity Hooks. Τα  Activity Hooks είναι 

κώδικας σε Java που εκτελείται σε κάποιο σημείο του κύκλου ζωής της δραστηριότητας με την 

οποία έχει συνδεθεί. Μέσα από τον GraphEditor o δημιουργός της διαδικασίας μπορεί να ορίσει 

ένα νέο Hook σε μία δραστηριότητα κάνοντας δεξί κλικ πάνω στην δραστηριότητα όπου 

εμφανίζεται το ακόλουθο πλαίσιο διαλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό ο χρήστης ορίζει το όνομα και τον τύπο του Ηοok. Κάθε Hook πρέπει να έχει 

μοναδικό όνομα σε όλη τη διαδικασία ενώ ο τύπος του καθορίζει το σημείο του κύκλου ζωής στο 

οποίο θα εκτελεστεί. Αφού συμπληρωθούν τα πεδία του προηγούμενου πλαισίου ο GraphEditor 

εμφανίζει το παράθυρο στο οποίο θα γραφεί ο κώδικας.
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Γιατί επιλέχθηκε η Bonita ObjectWeb
Ένα από τα σημαντικότερα (αν όχι το σημαντικότερο) σημεία αυτής της εργασίας αποτελεί 

η επιλογή της workflow μηχανής, πάνω στη λειτουργία της οποίας θα βασιζόταν η ανάπτυξη και 

λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος εισαγωγής υποψηφίων στο M.I.S. Στόχος της εργασίας 

ήταν σε πρώτη φάση η έρευνα των Open-Source Workflow Machines και η επιλογή του 

καταλληλότερου για τις ανάγκες του μελλοντικού συστήματος. 

Η έρευνα στο διαδίκτυο έδειξε πως η ανάπτυξη Open Source συστημάτων που είναι αμιγώς 

workflow machines (Bonita, JBPM, OpenFlow), είτε ενσωματώνουν λειτουργίες workflow (Tiki-

wiki) γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση. Ενδεικτικά η αναζήτηση στο SourceForge.org στη λέξη κλειδί 

workflow επέστρεψε περισσότερα από 70 Open Source projects που σχετίζονται άμεσα με τη 

λειτουργία ή την ανάπτυξη ενός workflow. 

Προκειμένου να εξεταστούν ευκολότερα τα χαρακτηριστικά του κάθε workflow machine 

δημιουργήθηκαν δύο κατηγορίες με βάση την τεχνολογία στην οποία έχουν αναπτυχθεί. Στην 

πρώτη κατηγορία ομαδοποιήθηκαν εργαλεία που στηρίζουν τη λειτουργία τους στο πλαίσιο που 

προτείνεται από την J2EE τεχνολογία και στην άλλη κατηγορία προστέθηκαν εργαλεία που 

χρησιμοποιούσαν διάφορες τεχνολογίες (PHP, Java) ή ακόμα απαιτούσαν την ύπαρξη 

συγκεκριμένων components για να λειτουργήσουν (Οι λίστες με τα εργαλεία μπορούν να βρεθούν 

στη διεύθυνση http://www.gripopprocessen.nl).

Στους ακόλουθους πίνακες συνοψίζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εργαλείων που 

στηρίζονται στην J2EE τεχνολογία.(Topicus.nl)

Όνομα Bonita 
URL http://bonita.objectweb.org 
Έκδοση 1.5 διαθέσιμη από τον Απρίλιο 2005  
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Υποστηριζόμενες 
γλώσσες / 
Τεχνολογίες

Java J2EE, SOAP 

Άδεια LGPL 
Περιγραφή Υποστηριζόμενη από την εταιρία BULL ή Bonita είναι ένα 

ευέλικτο workflow σύστημα, συμβατό με τα 
χαρακτηριστικά που έχει θέσει το WfMC. Επιπλέον είναι 
συμβατό με το μοντέλο ανάπτυξης διαδικασιών, που έχει 
προταθεί από την ECOO και έχει γίνει αποδεκτό από το 
WfMC, το οποίο μοντέλο ορίζει την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων σε κατάσταση αναμονής.. Τα βασικότερα 
χαρακτηριστικά του συστήματος είναι: 

• Ένα ολοκληρωμένο σύνολο γραφικών εργαλείων τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σειρά 
ενεργειών όπως ο ορισμός της διαδικασίας, η 
δημιουργία στιγμιοτύπων διαδικασιών, έλεγχο της 
διαδικασίας και διαδραστικότητα με τους χρήστες 
και εξωτερικές εφαρμογές.

• 100% browser-based περιβάλλον και υποστήριξη 
Web Services μέσω του πρωτοκόλλου SOAP.

• Μηχανή εκτέλεσης τρίτης γενιάς με βάση το 
μοντέλο αναμονής δραστηριοτήτων. Αυτή η 
δυνατότητα επιτρέπει σημαντική βελτίωση στο 
στάδιο του σχεδιασμού και του ορισμού των 
διαδικασιών.

Όνομα JBoss jBpm 
URL http://jbpm.org 
Έκδοση 3.0a3, διαθέσιμη από τον Απρίλιο 2005 
Υποστηριζόμενες 
γλώσσες / 
Τεχνολογίες

Java, J2EE 

Άδεια LGPL 
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Περιγραφή Ο ορισμός διαδικασιών σε αυτό το εργαλείο βασίζεται στα 
activity diagrams της UML. Το jBpm διαθέτει επίσης 
περιβάλλον σε web για τους χρήστες των διαδικασιών και 
μηχανισμούς για συνεργασία με εξωτερικά πληροφοριακά 
συστήματα όπως ERP και βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, 
επιτρέπει την προσθήκη κλάσεων της java κατά τον 
ορισμό της διαδικασίας, οι οποίες  μπορούν να 
επικοινωνούν με εξωτερικά συστήματα. Ο σχεδιασμός του 
συστήματος είναι συμβατός με τα workflow patterns του 
van der Aalst αλλά όχι και με τα πρότυπα του WfMC.

Όνομα XFLow 
URL http://xflow.sourceforge.net 
Έκδοση 1.2, διαθέσιμη από τον Ιανουάριο 2004 
Υποστηριζόμενες 
γλώσσες / 
Τεχνολογίες

Java, J2EE 

Άδεια GPL 
Περιγραφή Το Xflow είναι ένα σύστημα που βασίζεται αποκλειστικά 

στην τεχνολογία J2EE και χρησιμοποιείται για τον ορισμό, 
την εκτέλεση και τη διαχείριση διαδικασιών. Το Xflow 
λειτουργεί βασιζόμενο στα EJB και τα servlets μέσω του 
Jboss 4. Η αρχιτεκτονική του υποστηρίζει την εκτέλεση 
κατανεμημένων και παράλληλων διαδικασιών εντός και 
εκτός των ορίων της επιχείρησης ή του οργανισμού. 
Επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί σε αρθρωτή αρχιτεκτονική 
(n-tier), διαθέτει δικό του Java API και υποστηρίζει web-
services μέσω του SOAP. To Xflow δεν διαθέτει γραφικό 
περιβάλλον ορισμού διαδικασιών και οι διαδικασίες 
εισάγονται μέσα από XML αρχεία 

Το Galaxia είναι workflow σύστημα που ανήκει στο project TikiWiki. Έχει αναπτυχθεί σε 

PHP και αποτελεί παράδειγμα συστήματος που δεν βασίζεται στην πλατφόρμα J2EE.

Όνομα Galaxia Tikiwiki 
URL http://tikiwiki.org/tiki-index.php?page=GalaxiaWorkflow 
Έκδοση 1.8.5, διαθέσιμη από τον Ιανουάριο 2005 
Υποστηριζόμενες PHP
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γλώσσες / 
Τεχνολογίες
Περιγραφή H Galaxia βασίζεται στο OpenFlow 

(http://www.openflow.it), και αποτελεί κομμάτι του 
Tikiwiki (http://tikiwiki.org/) groupware. Παρέχει τις 
βασικές δυνατότητες ενός workflow και δεν διαθέτει 
γραφικό περιβάλλον σχεδιασμού διαδικασιών ή άλλες 
λειτουργίες που διαθέτουν περισσότερο εξελιγμένα 
συστήματα.

Ένα πρώτο συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα στο διαδίκτυο και τη συγκριτική 

μελέτη των χαρακτηριστικών των workflow machines - βασιζόμενων σε διάφορες τεχνολογικές 

πλατφόρμες - είναι πως τα συστήματα που βασίζονται στην J2EE πλατφόρμα εκτός του ότι 

αποτελούν την πλειοψηφία, συγκεντρώνουν τις περισσότερες και πιο σημαντικές λειτουργίες σε 

σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα. Τα συστήματα που βασίζονται στην J2EE πλατφόρμα, 

παρουσιάζονται ακόμα αρκετά ευέλικτα και συμβατά με την n-tier αρχιτεκτονική. Γεγονός 

αποτελεί πως, ακόμα και μεταξύ των συστημάτων που αναπτύσσονται πάνω στην ίδια πλατφόρμα 

οι διαφορές στα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδειχτούν καθοριστικές για την τελική επιλογή του 

καταλληλότερου workflow συστήματος. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών διαφορετικών Open 

Source J2EE workflow συστημάτων και προκειμένου να επιλεχθεί το καταλληλότερο για το 

σενάριο της παρούσας εργασίας, δοκιμάστηκαν σε τοπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές το Jbpm 

και η Bonita (οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2004 με βάση τις τότε διαθέσιμες 

εκδόσεις του κάθε συστήματος). 

Ξεκινώντας από το Jbpm θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε σαν ένα σύστημα που διαθέτει 

μια αρκετά ισχυρή και αξιόπιστη μηχανή εκτέλεσης διαδικασιών. Ακόμα αποτελεί αρκετά 

αξιόπιστη τεχνολογικά λύση, λόγω της στενής υποστήριξης του από τον Jboss Application Server 

που θεωρείται μια από τις επιτυχίες του open source στον τομέα των Java Application Servers 

(http://www.eweek.com/article2/0,1759,1679344,00.asp) . Η διαδικασία εγκατάστασης του δεν 

ήταν ιδιαίτερα δύσκολη ακόμα και για χρήστες όχι και τόσο εξοικειωμένους με αντίστοιχα 

συστήματα. Μάλιστα μαζί με την εγκατάσταση υπάρχει και μια δοκιμαστική διαδικασία επίδειξης 

μερικών δυνατοτήτων του συστήματος σε web περιβάλλον. Δύο από τα σημεία που θεωρούνται 

αδύναμα για το συγκεκριμένο σύστημα είναι η έλλειψη γραφικού περιβάλλοντος ορισμού και 

παρακολούθησης των διαδικασιών και η όχι ολοκληρωμένη (και σε μερικά σημεία ασαφής) 

τεκμηρίωση του συστήματος. Στο Jbpm ο ορισμός των διαδικασιών πραγματοποιείται μέσω μιας 

γλώσσας που παράγει XML αρχεία τα οποία μπορούν να εμπεριέχουν κώδικα java και ονομάζεται 

jPDL (Jbpm Process Definition Language). Το Jbpm δεν υποστηρίζει διαδικασίες συνεργασίας, 
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αλλά μόνο διαδικασίες διαχείρισης (ορισμός μοντέλου διαδικασίας και εκτέλεση στιγμιοτύπων). Τα 

αρχεία της jPDL ερμηνεύονται στη συνέχεια από τη μηχανή εκτέλεσης και παρακολούθησης του 

Jbpm και έτσι πραγματοποιείται ο ορισμός και η εκτέλεση της διαδικασίας. Ο έλεγχος της 

διαδικασίας πραγματοποιείται μέσω εντολών σε κώδικα java που δίνονται απ' ευθείας στη μηχανή 

εκτέλεσης. Δυστυχώς το tutorial του Jbpm που παρέχεται στον ιστοχώρο του συστήματος δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμα (http://jbpm.org/tutorial.html) και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την 

έλλειψη υποστήριξης web-services λειτούργησε καταλυτικά στο να στραφούμε στην αναζήτηση 

άλλου περισσότερο ολοκληρωμένου εργαλείου τόσο στο θέμα των γραφικών βοηθημάτων και 

τεκμηρίωσης, όσο και στην υποστήριξη των web-services που αποτελεί μια από τις απαιτήσεις του 

σεναρίου της εργασίας.

Η Bonita αποτέλεσε την τελική επιλογή για το workflow σύστημα που χρησιμοποιήθηκε. Οι 

λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή μπορούν να συνοψιστούν στους εξής:

– Ύπαρξη επαρκούς τεκμηρίωσης του συστήματος και παροχή δύο ολοκληρωμένων 

παραδειγμάτων.

– Υποστήριξη web-services τόσο σε επικοινωνία με εξωτερικές εφαρμογές και 

συστήματα, όσο και παροχή του API σε web-service.

– Παροχή εργαλείων γραφικής απεικόνισης και παρακολούθησης διαδικασιών.

– Υποστήριξη των χαρακτηριστικών που ορίζει το WfMC και παροχή μηχανής εκτέλεσης 

τρίτης γενιάς.

– Συχνή επικοινωνία χρηστών με την ομάδα ανάπτυξης του συστήματος μέσω forum 

(δικές μας ερωτήσεις σχετικά με τεχνικά θέματα απαντήθηκαν σε ικανοποιητικό 

χρονικό διάστημα).

– Ευκολία στη χρήση.

– Υποστήριξη αρκετών βάσεων δεδομένων (επιλέχθηκε η MySQL).

Η επιλογή της Bonita αποδείχθηκε κατά τη γνώμη μας επιτυχής για δυο βασικούς λόγους την 

ευκολία χρήσης και την ευελιξία που παρέχει. Παρόλο που η εγκατάσταση αποδείχθηκε όχι και 

τόσο εύκολη υπόθεση (αν και το manual της Bonita υποστήριζε πως η έκδοση 1.4 λειτουργούσε 

χωρίς πρόβλημα με τη MySQL δεν καταφέραμε να επιτύχουμε σύνδεση των δύο, μέχρι που 

κυκλοφόρησε η έκδοση 1.5) αποτελεί ένα σύστημα ευέλικτο και εύκολο στη χρήση ενώ παράλληλα 

με τη χρήση των web-services επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών διαφόρων τεχνολογιών με βάση 

τη Bonita. Η εμπειρία της χρήσης του συστήματος έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για 

ένα σύστημα κατάλληλο τόσο για κάποιον που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ένα εισαγωγικό 

εργαλείο εξάσκησης και δοκιμής της θεωρίας του workflow, όσο και για όσους επιθυμούν μια 
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OpenSource λύση που μπορεί να εξυπηρετήσει ένα μέσο όγκο διαδικασιών μέτριας 

πολυπλοκότητας.
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Περιγραφή της μεθοδολογίας με βάση την οποία θα αναλυθεί η περίπτωση 
(Process Modeling)

Εισαγωγή
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να σχεδιαστεί η διαδικασία εισαγωγής στο 

MIS προτείνεται από το βιβλίο των Alec Sharp και Patrick McDermott “Workflow Modeling”. Η 

μεθοδολογία που προτείνουν οι συγγραφείς αποτελείται από τέσσερις φάσεις:

– Τεκμηρίωση της διαδικασίας (Process framing)  : περιλαμβάνει τις ενέργειες 

αναγνώρισης της διαδικασίας, καθορισμού των ορίων της διαδικασίας (δραστηριότητα 

αρχής και τέλους, ποιές δραστηριότητες περιλαμβάνει και ποιές όχι) και καθορισμό του 

στόχου που θα πρέπει να επιτύχει η νέα διαδικασία.

– Κατανόηση της υπάρχουσας διαδικασίας (As-is process)  : περιλαμβάνει τις ενέργειες 

μοντελοποίησης της υπάρχουσας διαδικασίας και περισσότερο ενδελεχούς εξέτασης της 

προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός μεταβολής της.

– Σχεδιασμός της νέας διαδικασίας (“To Be” process design)  : περιλαμβάνει τις ενέργειες 

εντοπισμού των σημείων της υπάρχουσας διαδικασίας που χρειάζονται βελτίωση, 

καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας και τέλος τον σχεδιασμό της 

νέας διαδικασίας.

– Ανάπτυξη σεναρίων χρήσης της διαδικασίας (Use scenarios)  : μέσω των σεναρίων 

αλληλεπίδρασης των χρηστών με το σύστημα εντοπίζονται και καταγράφονται οι 

απαιτήσεις του μελλοντικού συστήματος που θα υποστηρίξει τη διαδικασία

.

Τεχνικές μοντελοποίησης και σχεδιασμού

Η εν λόγω μεθοδολογία εστιάζει περισσότερο στους τρόπους βελτίωσης της υπάρχουσας 

διαδικασίας (business process development) και στο σχεδιασμό της νέας διαδικασίας. Το σενάριο 

με βάση το οποίο αναπτύσσεται η παρούσα εργασία δεν στοχεύει στην αλλαγή ή βελτίωση μιας 

διαδικασίας, αλλά στη χρήση πληροφορικής τεχνολογίας και αυτοματισμού μερικών βημάτων, 

δίχως να μεταβληθεί σημαντικά η πορεία της διαδικασίας.

Τεχνική μοντελοποίησης (swimlane diagrams): Η μεθοδολογία μπορεί να ακολουθηθεί με βάση 

διάφορες τεχνικές μοντελοποίησης των διαδικασιών, αλλά οι συγγραφείς προτείνουν τα “swimlane 

diagrams”. Η συγκεκριμένη τεχνική πήρε το όνομα της από την πισίνα στο άθλημα της 

κολύμβησης, όπου ο κάθε αθλητής κολυμπά στο δικό του διάδρομο. Παρόμοια, και στην τεχνική 

μοντελοποίησης των “swimlane diagrams” ο κάθε ρόλος, που συμμετέχει σε μια διαδικασία, έχει το 

δικό του διάδρομο δραστηριοτήτων τις οποίες μπορεί να αναλάβει προς εκτέλεση κατά την πρόοδο 
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της διαδικασίας. Η σειρά εκτέλεσης των δραστηριοτήτων γίνεται αντιληπτή μέσω των γραμμών 

που συνδέουν τις δραστηριότητες μεταξύ τους. Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γραφικό. Η 

απεικόνιση μιας διαδικασίας με τα “swimlane diagrams” είναι εύκολα κατανοητή. Η διαδικασία 

που περιγράφεται από το γράφημα εκτελείται από έξι ρόλους (οι ρόλοι φαίνονται στην αριστερή 

κάθετη στήλη) και αποτελείται από εννιά δραστηριότητες. Ο πρώτος ρόλος (student) είναι και 

αυτός που ξεκινά τη διαδικασία  και συνολικά στην πορεία της διαδικασίας αναλαμβάνει δύο 

δραστηριότητες (οι οποίες φαίνονται εντός των ορίων του διαδρόμου του συγκεκριμένου χρήστη). 

Ο συγκεκριμένος τύπος διαγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την απεικόνιση της 

υπάρχουσας “AS-IS” διαδικασίας, όσο και για την απεικόνιση της μελλοντικής “TO-BE” 

διαδικασίας. Ακόμα η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται και ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάλυσης και 

πολυπλοκότητας. Τα “swimlane diagrams” έχουν καθιερωθεί στην απεικόνιση διαδικασιών για δύο 

χαρακτηριστικά που διαθέτουν:

– Δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξήγηση. Σε σύγκριση με άλλες τεχνικές απεικόνισης οι 

οποίες μπορούν να διαβαστούν μόνο κατόπιν εκπαίδευσης για την κατανόηση τους,  τα 

“swimlane diagrams” γίνονται άμεσα κατανοητά από τον καθένα.

– Παρουσιάζουν μεμονωμένους ρόλους, επικεντρώνονται στις δραστηριότητες του κάθε 

ρόλου και στη μεταξύ τους διάδραση.

Τεχνική παρουσίασης (use scenarios): Μετά τη μοντελοποίηση της μελλοντικής διαδικασίας 

ακολουθεί ο σχεδιασμός της, λαμβάνοντας υπόψιν την υποστήριξη της διαδικασίας από 

πληροφοριακό σύστημα και την αλληλεπίδραση των χρηστών με αυτό. Τα “swimlane diagrams” 

δεν ενδείκνυνται για τέτοιο επίπεδο σχεδιασμού και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα σενάρια 

χρήσης (use scenarios). Στα σενάρια χρήσης απεικονίζεται πρακτικά ο διάλογος του χρήστη με το 

σύστημα για ένα συγκεκριμένο σενάριο χρήσης. Το σενάριο χρήσης είναι μια περίπτωση χρήσης 

του συστήματος που περιλαμβάνει καθορισμένους ρόλους, συνθήκες και δεδομένα. 
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Οι φάσεις της μεθοδολογίας

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τις φάσεις της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου η 

προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελείται από τέσσερις φάσεις:

– Τεκμηρίωση της διαδικασίας (Process framing)

– Κατανόηση της υπάρχουσας διαδικασίας (As-is process)

– Σχεδιασμός της νέας διαδικασίας (“To Be” process design)

– Ανάπτυξη σεναρίων χρήσης της διαδικασίας (Use scenarios)

Οι φάσεις της μεθοδολογίας συνοψίζονται στο ακόλουθο γραφικό.

Τεκμηρίωση της διαδικασίας (Frame the process): Η φάση αυτή θεωρείται και η πιο σημαντική, 

διότι παρά το γεγονός ότι είναι χρονικά σύντομη, μπορεί να αποτρέψει πολλά συχνά λάθη στη 

συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω φάσης εκτελούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

– Ταυτοποίηση μιας ομάδας συσχετιζόμενων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης και της 

υπό εξέταση διαδικασίας με στόχο τη δημιουργία ενός συνολικού χάρτη διαδικασιών. 

Με τον τρόπο αυτό ξεκαθαρίζεται τι είναι εντός και τι εκτός των πλαισίων της υπό 
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εξέταση διαδικασίας και σε ποια σημεία της η διαδικασία αυτή αλληλεπιδρά με άλλες 

διαδικασίες.

– Καθορισμός του στόχου της διαδικασίας χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο αναφοράς για τα 

όρια που καθορίζουν τη διαδικασία. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό των 

εξής:

– όνομα της διαδικασίας, δραστηριότητα που πυροδοτεί τη διαδικασία, “πελάτης” 

της διαδικασίας και αποτέλεσμα που αναμένει από την ολοκλήρωση της, άλλοι 

ενδιαφερόμενοι για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα που αυτοί αναμένουν 

από τη διαδικασία, καθορισμός πέντε με επτά κρίσιμων σημείων της 

διαδικασίας, ρόλοι, χρονικά πλαίσια και συχνότητα.

Κατανόηση της υπάρχουσας διαδικασίας (Understand the AS-IS processs): Με την ολοκλήρωση 

της προηγούμενης φάσης έχουν καθοριστεί οι στόχοι της διαδικασίας και πλέον ο ρόλος της 

παρούσας φάσης είναι η διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στη μη εκπλήρωση των στόχων της 

διαδικασίας. Η διερεύνηση αυτή δεν πραγματοποιείται με εξαντλητική τεκμηρίωση της 

υπάρχουσας διαδικασίας, αλλά με την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της διαδικασίας και τους 

λόγους που οδηγούν στη δυσλειτουργία της. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω φάσης εκτελούνται οι 

ακόλουθες ενέργειες:

– Δημιουργία “swimlane diagrams” για να απεικονίζεται ποιες είναι οι αρμοδιότητες του 

κάθε ρόλου στην υπάρχουσα διαδικασία,

– Απεικόνιση των λεπτομερειών σταδιακά και επαναλαμβανόμενα ξεκινώντας από το 

περισσότερο αόριστο επίπεδο και σταματώντας όταν η διαδικασία έχει γίνει κατανοητή 

σε ικανοποιητικό βαθμό,

– Εξέταση συσχετιζόμενων παραγόντων, όπως η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας, 

παροχή κινήτρων κ.α.

– Καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων της υπάρχουσας διαδικασίας με 

βασικό σκοπό τον εντοπισμό των σημείων της διαδικασίας που χρίζουν βελτίωσης.

Κατά τη φάση αυτή, επιπλέον, συγκεντρώνονται οι πρώτες ιδέες για τη μελλοντική διαδικασία η 

οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά την επόμενη φάση.

Σχεδιασμός της νέας διαδικασίας (“To Be” process design): Η φάση αυτή διακρίνεται σε δύο μέρη: 

αρχικά καταγράφεται το σύνολο των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ή των βελτιώσεων που θα 

πρέπει να διαθέτει η νέα διαδικασία προκειμένου να πετυχαίνει τον επιχειρηματικό της στόχο. Η 

καταγραφή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική διότι κατευθύνει τον τρόπο σχεδιασμού της νέας 

διαδικασίας και κάνει σαφείς τους στόχους που θα πρέπει να επιτύχει. Με την ολοκλήρωση αυτού 
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του πρώτου μέρους το μόνο που απομένει είναι ο σχεδιασμός της μελλοντικής διαδικασίας.

– Μέρος πρώτο, καταγραφή χαρακτηριστικών του μελλοντικού συστήματος  : οι αναλυτές 

καλούνται αρχικά και με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει, να αποφασίσουν 

αν θα διατηρήσουν την παρούσα διαδικασία, αν θα την εγκαταλείψουν ή αν θα τη 

βελτιώσουν. Σε περίπτωση που επιλέξουν το σχεδιασμό μιας νέας διαδικασίας ή τη 

βελτίωση της παρούσας θα πρέπει να εντοπίσουν σημεία της διαδικασίας που βελτίωση 

τους θα είχε σαν αποτέλεσμα τη συνολική βελτίωση της διαδικασίας, να εξετάσουν τη 

συμβολή των πόρων που επηρεάζουν τη διαδικασία (πληροφορική τεχνολογία, 

ανθρώπινο δυναμικό, διοίκηση, κτλ). Στη συνέχεια θα πρέπει να εκτιμήσουν τα 

αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρουν οι αλλαγές που θα προκύψουν από  την 

εφαρμογή της νέας διαδικασίας και τους ενδεχόμενους κινδύνους που υποκρύπτουν. 

– Μέρος δεύτερο, σχεδιασμός της μελλοντικής διαδικασίας (design to-be process)  : το 

βήμα αυτό ολοκληρώνεται απλά με τη σχεδίαση των “swimlane diagrams” που 

πραγματοποιείται σχετικά γρήγορα αν η τεκμηρίωση της μελλοντικής διαδικασίας από 

το προηγούμενο μέρος είναι επαρκής. Ο σχεδιασμός της διαδικασίας δεν γίνεται μία 

φορά. Για την ακρίβεια η φάση αυτή επαναλαμβάνεται και σε κάθε επανάληψη της η 

μελλοντική διαδικασία παρουσιάζεται κατά ένα επίπεδο περισσότερο αναλυτικά από το 

προηγούμενο. Έτσι ο πρώτος σχεδιασμός γίνεται σε “υψηλό” επίπεδο και με τον 

ελάχιστο βαθμό λεπτομέρειας. Ο σχεδιασμός επαναλαμβάνεται προσθέτοντας 

περισσότερες λεπτομέρειες και επαναλαμβάνεται μέχρι να θεωρηθεί πως η ανάλυση 

έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό και η μελλοντική διαδικασία είναι επαρκώς 

κατανοητή.

Ανάπτυξη σεναρίων χρήσης της διαδικασίας (Use scenarios): με τα σενάρια χρήσης μας δίνεται η 

δυνατότητα να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο το πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίξει τη 

διαδικασία. Η ανάπτυξη των σεναρίων αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

– Επανεξετάζουμε το σχεδιασμό του μελλοντικού συστήματος που σχεδιάστηκε κατά την 

προηγούμενη φάση και εντοπίζουμε πιθανά σενάρια χρήσης.

– Επιλέγουμε τα σενάρια εξέλιξης της διαδικασίας που θεωρούμε πως θα εμφανίζονται 

περισσότερο συχνά.

– Από τα σενάρια εξέλιξης της διαδικασίας επιλέγουμε τα σενάρια χρήσης και 

τεκμηριώνουμε τις προϋποθέσεις, τα κομβικά σημεία αποφάσεων και το αποτέλεσμα 

του καθενός.

– Κατά την τεκμηρίωση του κάθε σεναρίου χρήσης εστιάζουμε αρχικά στο διάλογο του 
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χρήστη (σαν χρήστης εδώ ορίζεται οποιοσδήποτε άνθρωπος ή εφαρμογή συνδιαλέγεται 

με το πληροφοριακό σύστημα) με το σύστημα και στη συνέχεια προσθέτουμε δεδομένα 

και διεπαφές.

Η μεθοδολογία ως αυτό το σημείο έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια τεκμηριωμένη εικόνα τόσο 

για τη διαδικασία όσο και για το πληροφοριακό σύστημα που θα την υποστηρίζει. Τα βήματα που 

ακολουθούνται από το σημείο αυτό και έπειτα εξαρτώνται από την κάθε περίπτωση και μπορεί να 

περιλαμβάνουν λεπτομερή μοντελοποίηση των δεδομένων του συστήματος (data modeling), 

καθορισμό των επιχειρηματικών κανόνων που διέπουν την εφαρμογή και πηγάζουν από τα 

διαφορετικά σενάρια εξέλιξης της διαδικασίας (business rule specification) ή το σχεδιασμό του 

περιβάλλοντος του χρήστη (user interface design).
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Περιγραφή της υπάρχουσας διαδικασίας (As-Is)

Εισαγωγή

Η περίπτωση με βάση την οποία θα αναπτυχθεί το σύστημα της παρούσας εργασίας βασίζεται στη 

διαδικασία εισαγωγής φοιτητών στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πληροφοριακών Συστημάτων 

(MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στη διαδικασία εισαγωγής μπορούν να συμμετάσχουν 

πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Η διαδικασία αποτελείται από τρεις φάσεις εισαγωγής και επιτυχόντες 

θεωρούνται οι τριάντα υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία κατά τις 

τρεις φάσεις.

Αναλυτική περιγραφή της υπάρχουσας διαδικασίας 

Ακολούθως παρατίθεται η περιγραφή της διαδικασίας εισαγωγής όπως ισχύει σήμερα (9/2005) για 

την εισαγωγή στο MIS.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

Η Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά 

Συστήματα αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο (που γίνεται τουλάχιστον δύο μήνες 

πριν την έναρξη των μαθημάτων), σχετικής ανακοινώσεως προς τους ενδιαφερόμενους 

υποψήφιους, που προσδιορίζει:

   1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο πρόγραμμα.

   2. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.

   3. Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων.

   4. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.

Η Γραμματεία των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία 

υποβάλλονται οι αιτήσεις από υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στην επιτροπή του 

Δ.Π.Μ.Σ το σύνολο των αιτήσεων με συνοδευτικό υλικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά 

έντυπα, που αποστέλλονται ή παραδίδονται από τη Γραμματεία. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Έντυπη αίτηση

   2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

   3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος

   4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

   5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών 

επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία των μεταπτυχιακού προγράμματος.)

   6. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency -Cambridge ή Michigan και να έχει αποκτηθεί 
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την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των δικαιολογητικών - ή 

TOEFL(βαθμό 213 και άνω) ή IELTS (βαθμό 5,5 και άνω), τα αποτελέσματα των οποίων 

κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη), ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο 

Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας

   7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)

   8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, 

Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ. Οι κάτοχοι τίτλου 

ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το 

ΔΙΚΑΤΣΑ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Υποψηφιότητα 

μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν από 

την έναρξη της β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.3) και θα 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. 

Η αποδοχή ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του 

τίτλου του πτυχίου τους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις.

1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην 

δεύτερη φάση είναι αφ' ενός μεν η κατάθεση όλων των απαιτουμένων 

δικαιολογητικών καθώς και η πιστοποίηση των γνώσεων αγγλικής γλώσσας των 

υποψηφίων. Η πιστοποίηση θα γίνεται με TOEFL (βαθμός άνω των 213 στο 

computer based testing) ή IELTS (βαθμός άνω του 5,5) τα αποτελέσματα των 

οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη ή δίπλωμα Proficiency (Cambridge ή 

Michigan και να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία).

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες 

βαθμολογίες είναι:

α) Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 20%).

β) Αποτελέσματα των εξετάσεων (συντελεστής βαρύτητας 60%).

γ) Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 10%), η οποία 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικά επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα ή 

βεβαιώσεις αυτού του φορέα.
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Ο συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 90%.

3. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη (συντελεστής βαρύτητας 10%) των πρώτων 

40 από το σύνολο των υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. των Πληροφοριακών Συστημάτων.

4. Από τη τελική βαθμολογία της τρίτης φάσης καταρτίζεται κατάλογος με τους 

πρώτους 30 για τα Πληροφοριακά Συστήματα. Ισοβαθμίζοντες με τον 30ό 

επιλέγονται.

Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων σπουδαστών

Η Διατμηματική Επιτροπή του κάθε Δ.Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ που ορίζονται απ' 

αυτήν και σε ολομέλεια:

1. Αξιολογεί και προκρίνει σε πρώτη συνεδρίαση τους υποψηφίους με βάση τα 

κριτήρια της δεύτερης φάσης.

2. Προωθεί τον σχετικό κατάλογο των προκριθέντων στην δεύτερη φάση στη 

Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, που αποστέλλει σε αυτούς πρόσκληση για 

συμμετοχή στην τρίτη φάση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

3. Με βάση τη τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με την 

επιλογή των 30 αντίστοιχα πρώτων. Αυτοί ενημερώνονται γραπτώς από τη 

Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 5 ημερών αν 

αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι 

τους όρους λειτουργίας του.

4. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία 

ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία 

ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό 

κατάλογο επιτυχίας.

Τεκμηρίωση της διαδικασίας (Frame the process)

Η διαδικασία εισαγωγής όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα είναι φανερό πως αποτελεί 

μια αυτόνομη και επαρκώς τεκμηριωμένη διαδικασία σε τέτοιο βαθμό που την καθιστά επαρκώς 

κατανοητή για τον καθένα. Η ευκολία της διαδικασίας έγκειται κυρίως στο γεγονός οτι 

εμπλέκονται σχετικά λίγοι ρόλοι (stakeholders) στη διαδικασία με συγκεκριμένες μεταξύ τους 

συνδιαλλαγές. Επιπλέον, οι επιχειρηματικοί κανόνες της διαδικασίας είναι επίσης εύκολα διακριτοί 

και αντιστοιχίσιμοι με τους εκάστοτε ρόλους. Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία 

ανάλυσης της διαδικασίας θα πρέπει να τεκμηριωθεί η διαδικασία και να σχεδιαστεί το αντίστοιχο 

γράφημα “swimlane diagram”.

Πίνακας τεκμηρίωσης της διαδικασίας
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Όνομα της διαδικασίας Στελέχωσε  τμήμα από τους υποψήφιους για το MIS
Γεγονός που 'πυροδοτεί' τη διαδικασία: Ο υποψήφιος καταθέτει αίτηση και δικαιολογητικά
Αποτέλεσμα της διαδικασίας Δημιουργείται τμήμα MIS με κατάταξη των 

φοιτητών
Ρόλος - “πελάτης” που καρπώνεται το 
αποτέλεσμα

Υποψήφιος φοιτητής και διοίκηση του τμήματος

Άλλοι ενδιαφερόμενοι ρόλοι και τα 
αποτελέσματα που αναμένουν

Ο ρόλος γραμματεία αναμένει από τον διορθωτή 
βαθμό εισαγωγικών εξετάσεων και βαθμό 
συνέντευξης από καθηγητές για κάθε υποψήφιο.
Η διοίκηση του τμήματος αναμένει τη σύνθεση του 
τμήματος

Κρίσιμα σημεία της διαδικασίας (5-7) 1) Υποβάλλονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά του 
υποψηφίου
2) Αξιολογείται γραπτά ο υποψήφιος
3) Αξιολογείται προφορικά ο υποψήφιος
4) Συνολική αξιολόγηση υποψηφίων
5) Διαμορφώνεται το νέο τμήμα του MIS

Ρόλοι της διαδικασίας 1) Υποψήφιος φοιτητής
2) Γραμματεία τμήματος
3) Υπεύθυνος για τη διόρθωση γραπτών
4) Καθηγητές για αξιολόγηση συνεντεύξεων
5) Διοίκηση του τμήματος

Μηχανισμοί που υποστηρίζουν την 
διαδικασία (συστήματα, φόρμες , 
μηχανισμοί)

1) Αίτηση εισαγωγής (έντυπη και ηλεκτρονική)
2) Φάκελος υποψηφίου (τηρείται στη γραμματεία)
3) Υποδομές για γραπτές και προφορικές εξετάσεις 
4) Αλληλογραφία εσωτερική και εξωτερική

Χρονική διάρκεια και συχνότητα 
διαδικασίας

Η διαδικασία διαρκεί 3 μήνες περίπου (αρχές 
Νοεμβρίου – τέλη Ιανουαρίου) μία φορά το χρόνο

Συσχετιζόμενες (αλλά εκτός πλαισίου) 
διαδικασίες 

1) Έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας από Α.Ε.Ι. ή 
Τ.Ε.Ι.
2) Έκδοση βεβαίωσης εργασιακής εμπειρίας από 
ασφαλιστικούς φορείς
3) Αξιολόγηση γραπτών από εξετάσεις MIS
4) Προγραμματισμός συνεντεύξεων
5) Αξιολόγηση συνεντεύξεων

Εκτίμηση αποδοτικότητας υπάρχουσας 
διαδικασίας

Η παρούσα διαδικασία εμπεριέχει σημαντικό βαθμό 
γραφειοκρατίας πού έχει σαν αποτέλεσμα την 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της. Επιπλέον σε 
κανένα σημείο της υπάρχουσας διαδικασίας δεν 
γίνεται χρήση των δυνατοτήτων της πληροφορικής 
τεχνολογίας και του διαδικτύου που θα μπορούσαν 
να συμβάλουν στην αυτοματοποίηση συγκεκριμένων 
βημάτων της διαδικασίας. Με τη συμβολή 
σύγχρονων μεθόδων στην παρούσα διαδικασία 
μπορεί να ενισχυθεί τόσο η αξιοπιστία και διαφάνεια 
της διαδικασίας εισαγωγής όσο και η ταχύτερη 
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ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Στοχοθέτηση απόδοσης νέας διαδικασίας Η ολοκλήρωση της διαδικασίας σε λιγότερο χρόνο σε 

ότι αφορά κυρίως τις εσωτερικές διεργασίες της 
επιτροπής αξιολόγησης, ηλεκτρονική επικοινωνία με 
τους συμμετέχοντες (φοιτητές - συνιστώντες), 
σύνδεση της διαδικασίας με πληροφοριακό σύστημα 
του MIS, αξιοποίηση των υπηρεσιών web-services 
που διαθέτουν μερικές πανεπιστημιακές σχολές για 
τη λήψη της αναλυτικής βαθμολογίας του 
υποψηφίου.

Με βάση την τεκμηρίωση της διαδικασίας θα σχεδιάσουμε τον χάρτη της υπάρχουσας διαδικασίας 

σε δύο επίπεδα λεπτομέρειας:

1) Δημιουργώντας ένα πρώτο γενικό χάρτη της διαδικασίας με βάση τον πίνακα της τεκμηρίωσης 

μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις τις διαδικασίας. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τη 

συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση του φακέλου, η δεύτερη τη 

συνολική αξιολόγηση του υποψηφίου και η τρίτη την εγγραφή (ή εισαγωγή) του υποψηφίου στο 

MIS.

2) Αναλύοντας περισσότερο τον παραπάνω χάρτη σχεδιάστηκε ο ακόλουθος χάρτης της 

διαδικασίας που παρουσιάζει τα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας για κάθε μέρος όπως αυτό 

παρουσιάστηκε παραπάνω.
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Ακολουθούν τα “swimlane diagrams” της υπάρχουσας διαδικασίας σε δύο επίπεδα ανάλυσης 

λεπτομέρειας:

Η διαδικασία σε “υψηλό” επίπεδο (λίγες λεπτομέρειες)
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Η διαδικασία σε “χαμηλότερο επίπεδο” (περισσότερες λεπτομέρειες)
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Περιγραφή της μελλοντικής διαδικασίας (To-Be)

Εισαγωγή

Η φάση του σχεδιασμού της μελλοντικής διαδικασίας αποτελεί το σημείο της μεθοδολογίας όπου 

πρέπει να λειτουργήσει η πρακτικότητα και η φαντασία της ομάδας σχεδίασης, ώστε να επιτύχει το 

σχεδιασμό μιας νέας διαδικασίας που θα επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την 

υπάρχουσα - όπως και αν αυτά τα αποτελέσματα ποσοτικοποιούνται (μικρότερος χρόνος 

εκτέλεσης, αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων, κ.α.).

Η έρευνα πριν το σχεδιασμό της μελλοντικής διαδικασίας

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα περιγραφής  της μεθοδολογίας με βάση την οποία θα 

σχεδιαστεί και θα αναλυθεί η περίπτωση, πρώτα θα πρέπει να εντοπιστούν τα σημεία στα οποία η 

υπάρχουσα διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί. 

Έτσι, πριν ξεκινήσει κανείς να σχεδιάζει 'swimlane diagrams' για τη μελλοντική διαδικασία είναι 

απαραίτητο να επαναπροσδιορίσει το στόχο της διαδικασίας και να σχεδιάσει μια γενική μορφή του 

μελλοντικού συστήματος περιλαμβάνοντας μόνο τα απαραίτητα βήματα της διαδικασίας. Ο 

αρχικός σχεδιασμός της μελλοντικής διαδικασίας γίνεται δίχως να λαμβάνονται υπόψιν οι 

τεχνολογικοί περιορισμοί, οι ανθρώπινες δεξιότητες, ο χρόνος ή άλλοι πραγματικοί περιορισμοί. Ο 

εν λόγω σχεδιασμός δεν προτείνει εντελώς φανταστικές και ανεφάρμοστες λύσεις, αλλά αποτελεί 

τον οδηγό που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα εμφανιστούν όταν η 

διαδικασία θα προσαρμόζεται σχεδιαστικά στις πραγματικές συνθήκες. 

Η περίπτωση της εισαγωγής υποψηφίων φοιτητών στο MIS, που εξετάζεται σε αυτή την εργασία, 

προτείνει τη μεταβολή σημείων της διαδικασίας που θα βελτιώσουν περισσότερο διαδικαστικά 

ζητήματα, καθώς επίσης θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας. 

Έτσι, κατά τη φάση της συλλογής ιδεών για το σχεδιασμό του μελλοντικού συστήματος 

εκφράστηκαν και καταγράφηκαν ιδέες που αφορούσαν τη χρήση μέσων και τεχνολογιών τόσο από 

το ίδιο το σύστημα, όσο και τεχνολογίες που θα επιτρέψουν τη συνεργασία της υπό σχεδίαση 

διαδικασίας με άλλα εξωτερικά συστήματα. Συνοπτικά οι ιδέες αυτές καταγράφονται παρακάτω:

– Χρήση του διαδικτύου για την επικοινωνία των εμπλεκόμενων στη διαδικασία 

(δικτυακός τόπος και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

– Ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής για το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της 

διαδικασίας.

– Χρήση τεχνολογιών που θα επιτρέπουν την επικοινωνία του συστήματος με εξωτερικά 
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συστήματα (web-services).

– Ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων για τις ανάγκες της γραμματείας και 

εξασφάλιση συνεργασίας μεταξύ του συστήματος διαχείρισης της διαδικασίας και της 

βάσης δεδομένων.

– Χρήση εργαλείων ανοιχτής αρχιτεκτονικής (WFMS, γλώσσα προγραμματισμού, 

servers).

– Αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν υπολογισμούς (βαθμός φακέλου, 

κατάταξη υποψηφίων).

Το γεγονός πως το σύνολο των προτάσεων επικεντρώνεται στη χρήση τεχνολογιών και όχι στη 

ριζική μεταβολή της δομής της διαδικασίας, οφείλεται στο στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε με τη 

νέα διαδικασία όπως αυτός εκφράστηκε στην παρούσα ενότητα, δηλαδή στην χρήση τεχνολογικών 

πόρων για την αυτοματοποίηση μέρους της διαδικασίας.

Handoff swimlane diagram (level 1)

Ακολούθως παραθέτουμε το 'swimlane diagram' σε γενικό επίπεδο για τη μελλοντική διαδικασία:

Στο γενικό επίπεδο (handoff level 1) που σχεδιάζεται η μελλοντική διαδικασία παρουσιάζονται 
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μόνο συνεχόμενες δραστηριότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Οι ρόλοι που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο διάγραμμα είναι επίσης όσοι 

απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. 

Αναλυτικά διαγράμματα διαδικασίας

Ακολούθως παρουσιάζουμε τα αναλυτικά διαγράμματα της διαδικασίας εισαγωγής. Τα 

διαγράμματα συνοδεύονται από επεξηγηματικούς πίνακες για την κάθε δραστηριότητα και 

χωρίζονται σε δύο μέρη: 

– το πρώτο αφορά την υποδιαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών από τον υποψήφιο

– το δεύτερο την κύρια διαδικασία εισαγωγής που ξεκινά με την υποδιαδικασία 

συγκέντρωσης δικαιολογητικών και ολοκληρώνεται με την αποδοχή εισαγωγής του 

υποψήφιου φοιτητή στο τμήμα
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ΥΠΟ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ / ΦΑΚΕΛΟΥ

Η υπο-διαδικασία συγκέντρωσης του φακέλου του υποψηφίου ξεκινά με την εισαγωγή των 
στοιχείων του υποψηφίου και αποτελείται συνολικά από 18 ενέργειες. Η συγκεκριμένη 
υπο-διαδικασία είναι μέρος της γενικής διαδικασίας εισαγωγής στο MIS και αποτελεί τον 
πρώτο κόμβο της. Επιτυχημένη ολοκλήρωση της υπο-διαδικασίας επιτρέπει τη συνέχεια 
της γενικής διαδικασίας στον επόμενο κόμβο.

Στην πορεία της διαδικασίας υπάρχουν δύο ακολουθίες ενεργειών οι οποίες μπορούν να 
επαναλαμβάνονται μέχρι να ικανοποιηθεί μια συνθήκη επανάληψης (iteration activities). Οι 
ακολουθίες ενεργειών αφορούν την αποστολή συστατικών επιστολών στον υποψήφιο 
φοιτητή από καθηγητές που προτείνει ο ίδιος.

Η υπο-διαδικασία μπορεί να τερματιστεί σε δύο σημεία. Αποτυχημένη ολοκλήρωση της 
υπο-διαδικασίας μπορεί να θεωρηθεί η ενέργεια “Απόρριψη λόγω μη αποφοίτησης” που 
εκτελείται σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοιτητής δεν έχει αποφοιτήσει από το ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ από το οποίο προέρχεται. Επιτυχημένη ολοκλήρωση θεωρείται η ενέργεια 
“Υπολογισμός Βαθμού Φακέλου” που εκτελείται μόνο όταν όλοι οι συνδεδεμένοι με αυτήν 
κόμβοι έχουν τερματιστεί.

Δραστηριότητα: (0)Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων υποψηφίου – Αίτηση

Τύπος: Αρχική ενέργεια / Σειριακός κόμβος (AND JOIN NODE)

Ρόλος: Υποψήφιος φοιτητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

- Επιλογή τρόπου απόκτησης βαθμού Πτυχίου
- Ορισμός πρώτου καθηγητή για συστατική 
- Ορισμός δεύτερου καθηγητή για συστατική 
- Επιλογή τρόπου απόκτησης αποδεικτικού εργασιακής   εμπειρίας
- Αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση της εισαγωγής των προσωπικών στοιχείων στο 
σύστημα.

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή είναι η εναρκτήρια για την υπο-διαδικασία της 
αίτησης / φακέλου. Η ενέργεια αυτή ξεκινά και ολοκληρώνεται με 
τη συμπλήρωση φόρμας με τα στοιχεία επικοινωνίας του 
υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο 
κτλ).Αποτέλεσμα τις ενέργειας αυτής είναι η εγγραφή ενός νέου 
υποψηφίου στο σύστημα.

Δραστηριότητα: (1.1) Επιλογή τρόπου απόκτησης βαθμού πτυχίου

Τύπος: Διαζευκτικός κόμβος (OR SPLIT NODE)

Ρόλος: Υποψήφιος φοιτητής

Επόμενη Απόκτηση βαθμού με Web Service ή Προσκόμιση Αναλυτικής 
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Δραστηριότητα: (1.1) Επιλογή τρόπου απόκτησης βαθμού πτυχίου

δραστηριότητα: Βαθμολογίας

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Η επιλογή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εισαχθεί στο 
σύστημα ο βαθμός πτυχίου του υποψηφίου.

Περιγραφή: Το Σύστημα εισαγωγής δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να 
επιλέξει τον τρόπο προσκόμισης του βαθμού πτυχίου. 
Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάλογα με τη σχολή από την οποία 
έχει αποφοιτήσει μπορεί να επιλέξει να προσκομίσει ο ίδιος την 
αναλυτική του βαθμολογία ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει Web 
Services προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στη Β.Δ. της σχολής 
από την οποία αποφοίτησε. 
Στην περίπτωση που επιλέξει να προσκομίσει την αναλυτική του 
βαθμολογία ο επόμενος κόμβος είναι η “Προσκόμιση Αναλυτικής 
Βαθμολογίας” που ανατίθεται στη γραμματεία του MIS.
Αντιθέτως, η επιλογή για απόκτηση με Web Service θα οδηγήσει 
το σύστημα να ανακτήσει τον μέσο όρο του υποψηφίου και 
αυτομάτως να τον εισάγει στο Σύστημα καθώς επίσης και να 
ελέγξει αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει.

Δραστηριότητα: (1.2) Πρόσκληση πρώτου καθηγητή για συστατική επιστολή

Τύπος: Κόμβος επανάληψης (είσοδος) - (ITERATION NODE – IN)

Ρόλος: Υποψήφιος φοιτητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Αποδοχή αποστολής συστατικής επιστολής

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση της ενέργειας πρόσκλησης του καθηγητή για την 
πρώτη συστατική επιστολή και αυτόματη αποστολή μηνύματος.

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή αφορά την επιλογή από πλευράς υποψηφίου του 
πρώτου καθηγητή για την αποστολή συστατικής επιστολής. Ο 
υποψήφιος φοιτητής συμπληρώνει τα στοιχεία του προτεινόμενου 
καθηγητή και το σύστημα αυτομάτως του αποστέλλει email. 

Δραστηριότητα: (1.3) Αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Τύπος: Σειριακός κόμβος (AND JOIN NODE)

Ρόλος: Υποψήφιος φοιτητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Υπολογισμός Βαθμού Φακέλου
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Δραστηριότητα: (1.3) Αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Επιτυχημένη αποστολή του βιογραφικού σημειώματος του 
υποψηφίου στη γραμματεία του MIS

Περιγραφή: Ξεκινώντας την ενέργεια αυτή ο υποψήφιος φοιτητής αποστέλλει 
ηλεκτρονικά το βιογραφικό του σημείωμα στη γραμματεία του 
MIS.

Δραστηριότητα: (1.4) Πρόσκληση δεύτερου καθηγητή για συστατική επιστολή

Τύπος: Κόμβος επανάληψης – είσοδος - (ITERATION NODE – IN)

Ρόλος: Υποψήφιος φοιτητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Αποδοχή αποστολής δεύτερης συστατικής επιστολής

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση της ενέργειας πρόσκλησης του καθηγητή για τη 
δεύτερη συστατική επιστολή και αυτόματη αποστολή μηνύματος.

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή αφορά την επιλογή από πλευράς υποψηφίου του 
δεύτερου καθηγητή για την αποστολή συστατικής επιστολής. Ο 
υποψήφιος φοιτητής συμπληρώνει τα στοιχεία του προτεινόμενου 
καθηγητή και το σύστημα αυτομάτως του αποστέλλει email. 

Δραστηριότητα: (1.5) Επιλογή τρόπου απόκτησης αποδεικτικού εργασιακής 
εμπειρίας

Τύπος: Διαζευκτικός κόμβος (OR SPLIT NODE)

Ρόλος: Υποψήφιος φοιτητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Απόκτηση με Web Service ή Προσκόμιση πιστοποιητικού 
Εργασιακής εμπειρίας.

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Η επιλογή του τρόπου με τον οποίο μπορεί να αποκτηθεί το 
πιστοποιητικό εργασιακής εμπειρίας.

Περιγραφή: Το Σύστημα εισαγωγής δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να 
επιλέξει τον τρόπο προσκόμισης του πιστοποιητικού εργασιακής 
εμπειρίας. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάλογα με τον 
ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκει μπορεί να επιλέξει να 
προσκομίσει ο ίδιος το πιστοποιητικό ή εναλλακτικά να 
χρησιμοποιήσει Web Services προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση στη Β.Δ. του φορέα στον οποίο ανήκει. 
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Δραστηριότητα: (1.5) Επιλογή τρόπου απόκτησης αποδεικτικού εργασιακής 
εμπειρίας

Στην περίπτωση που επιλέξει να προσκομίσει το πιστοποιητικό ο 
ίδιος, ο επόμενος κόμβος είναι η “Προσκόμιση πιστοποιητικού 
εργασιακής εμπειρίας” που ανατίθεται στη γραμματεία του MIS.
Αντιθέτως, η επιλογή για απόκτηση με Web Service θα οδηγήσει 
το σύστημα να ανακτήσει την εργασιακή εμπειρία  (ένσημα) του 
υποψηφίου και αυτομάτως να την εισάγει στο Σύστημα.

Δραστηριότητα: (2.1) Απόκτηση βαθμού με Web Service

Τύπος: Διαζευκτική ένωση (OR JOIN NODE)

Ρόλος: Υποψήφιος φοιτητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Βαθμός Πτυχίου

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση της λήψης του μέσου όρου με web service και 
επιβεβαίωση αποφοίτησης

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν ο υποψήφιος φοιτητής 
χρησιμοποιήσει Web Service για να επικοινωνήσει με τη ΒΔ της 
σχολής του και να ενημερώσει το σύστημα ότι έχει περάσει σε όλα 
τα μαθήματα καθώς και για το μέσο όρο της βαθμολογίας του.

Δραστηριότητα: (2.2) Προσκόμιση Αναλυτικής Βαθμολογίας

Τύπος: Διαζευκτική ένωση (OR JOIN NODE)

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Βαθμός Πτυχίου

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Εισαγωγή του μέσου όρου της βαθμολογίας του φοιτητή και 
επιβεβαίωση αποφοίτησης.

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν η γραμματεία του MIS 
παραλάβει το έντυπο της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψήφιου 
φοιτητή και εισάγει στο Σύστημα τον μέσο όρο και επιβεβαιώσει το 
γεγονός της αποφοίτησης. 
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Δραστηριότητα: (2.3) Αποδοχή αποστολής πρώτης συστατικής

Τύπος: Κόμβος Επανάληψης - έξοδος - (ITERATION NODE OUT)

Ρόλος: Πρώτος προτεινόμενος καθηγητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Συμπλήρωση συστατικής επιστολής ή Ορισμός πρώτου καθηγητή 
για συστατική.

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Για μεταφορά στην “Συμπλήρωση συστατικής επιστολής” ο 
προτεινόμενος καθηγητής αποδέχεται μέσω του email που του έχει 
αποσταλεί από την ενέργεια (1.2) να συμπληρώσει τη συστατική 
επιστολή για τον υποψήφιο. 

Για μεταφορά στον “Ορισμός πρώτου καθηγητή για συστατική” ο 
προτεινόμενος καθηγητής απορρίπτει μέσω του email που του έχει 
αποσταλεί από την ενέργεια (1.2) να συμπληρώσει τη συστατική 
επιστολή για τον υποψήφιο. 

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν ο προτεινόμενος 
καθηγητής για την πρώτη συστατική επιστολή αποδεχτεί ή 
απορρίψει την πρόσκληση του υποψηφίου φοιτητή για παροχή 
συστατικής επιστολής. Η αποδοχή ή η απόρριψη γίνεται με 
αντίστοιχες επιλογές μέσα από το email που έχει αποσταλεί στον 
προτεινόμενο καθηγητή. 

Δραστηριότητα: (2.4) Αποδοχή αποστολής δεύτερης συστατικής

Τύπος: Κόμβος Επανάληψης - έξοδος - (ITERATION NODE OUT)

Ρόλος: Δεύτερος προτεινόμενος καθηγητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Συμπλήρωση δεύτερης συστατικής επιστολής ή Ορισμός δεύτερου 
καθηγητή για συστατική.

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Για μεταφορά στην “Συμπλήρωση συστατικής επιστολής” ο 
προτεινόμενος καθηγητής αποδέχεται μέσω του email που του έχει 
αποσταλεί από την ενέργεια (1.4) να συμπληρώσει τη συστατική 
επιστολή για τον υποψήφιο. 

Για μεταφορά στον “Ορισμός δεύτερου καθηγητή για συστατική” ο 
προτεινόμενος καθηγητής απορρίπτει μέσω του email που του έχει 
αποσταλεί από την ενέργεια (1.4) να συμπληρώσει τη συστατική 
επιστολή για τον υποψήφιο. 

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν ο προτεινόμενος 
καθηγητής για την δεύτερη συστατική επιστολή αποδεχτεί ή 
απορρίψει την πρόσκληση του υποψηφίου φοιτητή για παροχή 
συστατικής επιστολής. Η αποδοχή ή η απόρριψη γίνεται με 
αντίστοιχες επιλογές μέσα από το email που έχει αποσταλεί στον 
προτεινόμενο καθηγητή. 
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Δραστηριότητα: (2.5) Απόκτηση πιστοποιητικού με Web Service

Τύπος: Διαζευκτική ένωση (OR JOIN NODE)

Ρόλος: Υποψήφιος φοιτητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Εργασιακή εμπειρία

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση της λήψης του πιστοποιητικού εργασιακής εμπειρίας 
με web service

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν ο υποψήφιος φοιτητής 
χρησιμοποιήσει Web Service για να επικοινωνήσει με τη ΒΔ του 
φορέα ασφάλισης του και να ενημερώσει το σύστημα για την 
εργασιακή του εμπειρία. 

Δραστηριότητα: (2.6) Προσκόμιση πιστοποιητικού εργασιακής εμπειρίας

Τύπος: Διαζευκτική ένωση (OR JOIN NODE)

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Εργασιακή εμπειρία

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Εισαγωγή των ενσήμων του υποψηφίου στο Σύστημα.

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν η γραμματεία του MIS 
παραλάβει το έντυπο πιστοποιητικό της εργασιακής εμπειρίας του 
υποψήφιου φοιτητή και εισάγει στο Σύστημα τον αριθμό των 
ενσήμων. 

Δραστηριότητα: Βαθμός Πτυχίου (3.1)

Τύπος: Αυτόματος διαζευκτικός κόμβος (OR SPLIT AUTO NODE)

Ρόλος: Σύστημα (Initial Role)

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Απόρριψη λόγω μη αποφοίτησης ή Υπολογισμός Βαθμού Φακέλου

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Για να συνεχίσει η διαδικασία στον κόμβο ¨Υπολογισμός Βαθμού 
Φακέλου¨ θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει αποφοιτήσει από ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ κάτι που θα προκύπτει από την αναλυτική του βαθμολογία.
Αντιθέτως, αν δεν έχει αποφοιτήσει, δεν μπορεί να συμμετάσχει 
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Δραστηριότητα: Βαθμός Πτυχίου (3.1)

στη διαδικασία εισαγωγής και η διαδικασία κατευθύνεται στον 
κόμβο “Απόρριψη λόγω μη αποφοίτησης”

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή εκτελείται αυτόματα και στόχος της είναι να 
ελέγξει αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από ανώτερη ή ανώτατη 
σχολή και αν έχει αποφοιτήσει να μετατρέψει τον μέσο όρο του σε 
μορφή κατάλληλη για να την χρησιμοποιήσει ο κόμβος που θα 
υπολογίσει τον Βαθμό του Φακέλου.

Δραστηριότητα: Συμπλήρωση πρώτης συστατικής επιστολής (3.2)

Τύπος: Σειριακός κόμβος (AND JOIN NODE)

Ρόλος: Καθηγητής πρώτης συστατικής επιστολής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Υπολογισμός Βαθμού Φακέλου 

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Για να συνεχίσει η διαδικασία στον κόμβο ¨Υπολογισμός Βαθμού 
Φακέλου¨ θα πρέπει ο καθηγητής που έχει αποδεχθεί να δώσει 
συστατική επιστολή να την αποστείλει μέσω του συστήματος.

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή εκτελείται από τον καθηγητή ο οποίος 
προηγούμενος έχει αποδεχθεί να αποστείλει την πρώτη συστατική 
επιστολή. Συγκεκριμένα ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο 
μέσω του συστήματος θα αποστείλει την επιστολή, αμέσως μετά 
την αποδοχή του.
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Δραστηριότητα: Συμπλήρωση δεύτερης συστατικής επιστολής (3.3)

Τύπος: Σειριακός κόμβος (AND JOIN NODE)

Ρόλος: Καθηγητής δεύτερης συστατικής επιστολής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Υπολογισμός Βαθμού Φακέλου 

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Για να συνεχίσει η διαδικασία στον κόμβο ¨Υπολογισμός Βαθμού 
Φακέλου¨ θα πρέπει ο καθηγητής που έχει αποδεχθεί να δώσει 
συστατική επιστολή να την αποστείλει μέσω του συστήματος.

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή εκτελείται από τον καθηγητή ο οποίος 
προηγούμενος έχει αποδεχθεί να αποστείλει τη δεύτερη συστατική 
επιστολή. Συγκεκριμένα ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο, 
μέσω του συστήματος, θα αποστείλει την επιστολή αμέσως μετά 
την αποδοχή του.

Δραστηριότητα: Εργασιακή εμπειρία (3.4)

Τύπος: Αυτόματος σειριακός κόμβος (AND JOIN AUTO NODE)

Ρόλος: Σύστημα (Initial Role)

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Υπολογισμός βαθμού φακέλου

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

Εισαγωγή στο Σύστημα των ενσήμων του υποψηφίου σαν ένδειξη 
της εργασιακής του εμπειρίας

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή εκτελείται αυτόματα και στόχος της είναι να 
μετατρέψει τα ένσημα του υποψηφίου σε μορφή κατάλληλη για να 
την χρησιμοποιήσει ο κόμβος που θα υπολογίσει τον Βαθμό του 
Φακέλου.

Δραστηριότητα: Απόρριψη λόγω μη αποφοίτησης

Τύπος: Διαζευκτικός Κόμβος (OR NODE) 

Ρόλος: Υποψήφιος Φοιτητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Καμία, ο φοιτητής που δεν έχει αποφοιτήσει από ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν 
μπορεί να συνεχίσει στη διαδικασία εισαγωγής στο MIS

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

- 

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την εισαγωγή 
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Δραστηριότητα: Απόρριψη λόγω μη αποφοίτησης

του βαθμού πτυχίου στο σύστημα σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
δεν έχει αποφοιτήσει. Το σύστημα τον ενημερώνει πως δεν μπορεί 
να συνεχίσει στη διαδικασία.

Δραστηριότητα: Υπολογισμός Βαθμού Φακέλου

Τύπος: Σειριακός Κόμβος (AND JOIN NODE) 

Ρόλος: Σύστημα (INITIAL ROLE)

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Καμία, η υπο-διαδικασία ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση αυτού 
του κόμβου

Συνθήκη 
μεταφοράς στην 
επόμενη 
δραστηριότητα:

- 

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση όλων των συνδεδεμένων με αυτόν κόμβων. Η 
ενέργεια του υπολογισμού του βαθμού φακέλου εκτελείται 
αυτόματα από το σύστημα που υπολογίζει το άθροισμα του 
βαθμού πτυχίου και της εργασιακής εμπειρίας και θέτει μια τιμή 
στον φάκελο του υποψηφίου.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ MIS

Η διαδικασία εισαγωγής στο MIS ξεκινά με την υποδιαδικασία της συγκέντρωσης των 
δικαιολογητικών και της αίτησης του υποψήφιου φοιτητή. Αποτελείται από 14 ενέργειες εκ 
των οποίων οι 2 είναι υποδιαδικασίες. Η διαδικασία της εισαγωγής μπορεί να τερματιστεί 
με 5 τρόπους:

– Εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών του φακέλου
– Μη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις
– Απόρριψη από την επιλογή των 40 υποψηφίων για την συνέντευξη
– Απόρριψη από την επιλογή των τελικών φοιτητών του τμήματος
– Επιλογή του υποψηφίου σαν φοιτητή του τμήματος

Ακολουθεί η περιγραφή της κάθε ενέργειας που αποτελεί τη διαδικασία εισαγωγής στο 
MIS.

Δραστηριότητα: Φάκελος υποψηφίου

Τύπος: Υποδιαδικασία (sub-process)  & Διαζευκτικός κόμβος (OR 
SPLIT)

Ρόλος: Υποψήφιος φοιτητής

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Ενημέρωση Εξετάσεων / Εκπρόθεσμος φάκελος

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Επιτυχής ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των 
δικαιολοητικών του φακέλου μέχρι συγκεκριμένη 
ημερομηνία (Deadline).

Περιγραφή: Η υποδιαδικασία της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών 
του φακέλου είναι η εναρκτήρια δραστηριότητα της 
διαδικασίας εισαγωγής. Με την έναρξη της ενέργειας αυτής 
από τον υποψήφιο φοιτητή ενεργοποιείται η υποδιαδικασία 
της συγκέντρωσης του φακέλου που αποτελείται από 14 
ενέργειες. Η ενέργεια ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 
όλων των απαιτούμενων εγγράφων για την ολοκλήρωση 
του φακέλου και αφού έχει υπολογιστεί η βαθμολογία του 
φακέλου. Η ολοκλήρωση του φακέλου πρέπει να γίνει σε 
συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια (deadline) που ορίζονται 
από τη γραμματεία του τμήματος. Φάκελοι που 
ολοκληρώνονται μετά την ημερομηνία που έχει οριστεί 
θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν συμμετέχουν στη 
διαδικασία εισαγωγής.
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Δραστηριότητα: Ενημέρωση εξετάσεων

Τύπος: Κόμβος διαζευκτικής ένωσης (OR JOIN NODE)

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Υποδιαδικασία εξετάσεων MIS

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υποψήφιου για τη 
διενέργεια εξετάσεων

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν η γραμματεία 
του τμήματος ενημερώσει όσους έχουν εμπρόθεσμα 
ολοκληρώσει την υποδιαδικασία συγκέντρωσης των 
δικαιολογητικών του φακέλου για την ημερομηνία, την 
ώρα και το χώρο των εξετάσεων. 

Δραστηριότητα: Εκπρόθεσμος φάκελος

Τύπος: Κόμβος διαζευκτικής ένωσης (OR JOIN NODE)

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Καμία, οι υποψήφιοι με εκπρόθεσμο φάκελο δεν 
προχωρούν στην διαδικασία εισαγωγής. Ολοκλήρωση της 
διαδικασίας 

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

-

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν η γραμματεία 
του τμήματος ενημερώσει όσους έχουν εκπρόθεσμα 
ολοκληρώσει την υποδιαδικασία συγκέντρωσης των 
δικαιολογητικών του φακέλου για τη μη συμμετοχή τους 
στις εισαγωγικές εξετάσεις και κατά συνέπεια την 
απόρριψη τους από τη διαδικασία εισαγωγής. 

Δραστηριότητα: Εξετάσεις MIS

Τύπος: Υποδιαδικασία (sub-process) 

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Υπολογισμός Βαθμού Φακέλου και εξετάσεων / Μη 
συμμετοχή στις εξετάσεις

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση των εξετάσεων από τον υποψήφιο.
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Δραστηριότητα: Εξετάσεις MIS

Περιγραφή: Με την έναρξη της ενέργειας αυτής από την γραμματεία 
ενεργοποιείται η υποδιαδικασία των εισαγωγικών 
εξετάσεων. Η ενέργεια ολοκληρώνεται με την αποστολή 
του βαθμού των εξετάσεων. Ο βαθμός των εξετάσεων 
αποστέλλεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 
εξετάσεων από τον υποψήφιο φοιτητή.

Δραστηριότητα: Υπολογισμός Βαθμού Φακέλου και εξετάσεων

Τύπος: Αυτόματη διαζευκτική ένωση (OR JOIN AUTO) 

Ρόλος: Σύστημα (Initial Role)

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Κατάταξη 40 υποψηφίων για συνέντευξη

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση του υπολογισμού

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή ξεκινά και ολοκληρώνεται αυτόματα από 
το σύστημα διαχείρησης της διαδικασίας αμέσως μετά την 
αποστολή του βαθμού των εισαγωγικών εξετάσεων. Κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης της ενέργειας αυτής το σύστημα 
προσθέτει στο βαθμό φακέλου το βαθμό των εξετάσεων 
και προωθεί το άθροισμα στον επόμενο κόμβο. 

Δραστηριότητα: Μη συμμετοχή στις εξετάσεις MIS

Τύπος: Διαζευκτική ένωση (OR JOIN NODE)

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Καμία, οι υποψήφιοι με εκπρόθεσμο φάκελο δεν 
προχωρούν στην διαδικασία εισαγωγής. Ολοκλήρωση της 
διαδικασίας 

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

-

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν η γραμματεία 
του τμήματος ενημερώσει όσους δεν συμμετήχαν στις 
εισαγωγικές εξετάσεις για την απόρριψη τους από τη 
συνέχεια της διαδικασίας εισαγωγής. 
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Δραστηριότητα: Κατάταξη 40 υποψηφίων για συνέντευξη

Τύπος: Διαζευκτική Ενέργεια (OR SPLIT NODE) 

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Ενημέρωση για ημερομηνία συνέντευξης / Ενημέρωση 
απόρριψης

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση της κατάταξης για κάθε υποψήφιο (40).

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά τον 
υπολογισμό του αθροίσματος από τον προηγούμενο κόμβο 
(Υπολογισμός Βαθμού Φακέλου και εξετάσεων). Κατά την 
εκτέλεση αυτής της ενέργειας η γραμματεία συγκρίνει την 
έως εκείνη τη στιγμή βαθμολογία του υποψηφίου και τον 
κατατάσσει με βάση αυτή. Αν ο υποψήφιος έχει 
συγκεντρώσει βαθμολογία που του επιτρέπει κατάταξη σε 
σχέση με τους άλλους υποψηφίους σε θέση ίση ή 
υψηλότερη της τεσσαρακοστής τότε μπορεί να 
συμμετάσχει στη συνέχεια της διαδικασίας εισαγωγής 
(ειδοποιείται για συνέντευξη). Σε περίπτωση που ο 
υποψήφιος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει βαθμολογία 
που του εξασφαλίζει θέση ίση ή υψηλότερη της 
τεσσαρακοστής τότε δεν μπορεί να συνεχίσει στη 
διαδικασία εισαγωγής (ενημερώνεται για την απόρριψη 
του).

Δραστηριότητα: Ενημέρωση για ημερομηνία συνέντευξης

Τύπος: Κόμβος διαζευκτικής ένωσης (OR JOIN NODE)

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Εισαγωγή βαθμού συνέντευξης

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση της ενημέρωσης του υποψήφιου για την 
ημερομηνία συνέντευξης

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν η γραμματεία 
του τμήματος ενημερώσει όσους έχουν καταταγεί από την 
προηγούμενη ενέργεια σε θέση 40 και πάνω, για την 
ημερομηνία, την ώρα και το χώρο των συνεντεύξεων. 
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Δραστηριότητα: Ενημέρωση απόρριψης (40)

Τύπος: Κόμβος διαζευκτικής ένωσης (OR JOIN NODE)

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Καμία, ολοκλήρωση της διαδικασίας

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

-

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν η γραμματεία 
του τμήματος ενημερώσει όσους έχουν καταταγεί από την 
προηγούμενη ενέργεια σε θέση 40 και κάνω, για την 
απόρριψή τους από τη συνέχεια της διαδικασίας. 
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Δραστηριότητα: Εισαγωγή βαθμού συνέντευξης

Τύπος: Σειριακός κόμβος (AND JOIN NODE)

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση της εισαγωγής του βαθμού συνέντευξης

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν η γραμματεία 
του τμήματος εισάγει στο σύστημα το βαθμό συνέντευξης 
για κάθε υποψήφιο. 

Δραστηριότητα: Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας

Τύπος: Αυτόματη σειριακή ενέργεια (ΑΝD JOIN AUTO) 

Ρόλος: Σύστημα (Initial Role)

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Κατάταξη 30 φοιτητών

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση του υπολογισμού

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή ξεκινά και ολοκληρώνεται αυτόματα από 
το σύστημα διαχείρησης της διαδικασίας αμέσως μετά την 
αποστολή του βαθμού των εισαγωγικών εξετάσεων. Κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης της ενέργειας αυτής το σύστημα 
προσθέτει στο βαθμό φακέλου και εξετάσεων με τον βαθμό 
της συνέντευξης και προωθεί το άθροισμα στον επόμενο 
κόμβο. 

Δραστηριότητα: Κατάταξη 30 φοιτητών

Τύπος: Διαζευκτική Ενέργεια (OR SPLIT NODE) 

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

Ενημέρωση για επιτυχία / Απόρριψη

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Ολοκλήρωση της κατάταξης για κάθε υποψήφιο.

Περιγραφή: Η ενέργεια αυτή μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά τον 
υπολογισμό του αθροίσματος από τον προηγούμενο κόμβο 
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Δραστηριότητα: Κατάταξη 30 φοιτητών

(Υπολογισμός Βαθμού Φακέλου-εξετάσεων και 
συνέντευξης). Κατά την εκτέλεση αυτής της ενέργειας η 
γραμματεία με βάση την έως εκείνη τη στιγμή βαθμολογία 
του υποψηφίου τον κατατάσσει. Αν ο υποψήφιος έχει 
συγκεντρώσει βαθμολογία που του επιτρέπει κατάταξη σε 
σχέση με τους άλλους υποψηφίους σε θέση ίση ή 
υψηλότερη της τριακοστής τότε θεωρείται φοιτητής του 
MIS. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν καταφέρει να 
συγκεντρώσει βαθμολογία που του εξασφαλίζει θέση ίση ή 
υψηλότερη της τριακοστής τότε δεν γίνεται δεκτός σα 
φοιτητής του τμήματος (απορρίπτεται).

Δραστηριότητα: Ενημέρωση επιτυχίας

Τύπος: Κόμβος διαζευκτικής ένωσης (OR JOIN NODE) / 
Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

-

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Καμία, η διαδικασία ολοκληρώνεται

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν η γραμματεία 
του τμήματος ενημερώσει όσους έχουν καταταγεί από την 
προηγούμενη ενέργεια σε θέση 30 και πάνω, για την 
επιτυχία τους στην εισαγωγή στο MIS. 

Δραστηριότητα: Ενημέρωση απόρριψης 

Τύπος: Κόμβος διαζευκτικής ένωσης (OR JOIN NODE) / 
Ολοκλήρωση της διαδικασίας 

Ρόλος: Γραμματεία

Επόμενη 
δραστηριότητα:

-

Συνθήκη μεταφοράς 
στην επόμενη 
δραστηριότητα:

Καμία, η διαδικασία ολοκληρώνεται

Περιγραφή: Η ενέργεια ξεκινά και ολοκληρώνεται όταν η γραμματεία 
του τμήματος ενημερώσει όσους δεν έχουν επιτύχει να 
εισαχθούν στο MIS. 
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Παράρτημα
1. Κώδικας PHP
<?php
// Syndesi sti basi Bonita
$hostname="localhost";
$user="root";
$password="mislab";
mysql_connect($hostname, $user, $password) or die ("no connection");
mysql_select_db("bonita");
include("PEAR/Soap/Client.php");

/// Prosthiki neou xristi sto project kai antistixisi rolou se afton
function newuserole ($pass,$email,$name,$surname,$role,$project)
{

$query="insert into bnuser values 
('".$pass."','".$email."','".$email."',null,'','".date(Y.'-'.m.'-'.d.' 
'.H.':'.i.':'.s)."','".date(Y.'-'.m.'-'.d.' '.H.':'.i.':'.s)."','".$name." 
".$surname."' )";

$res=mysql_query($query);
$adm=mysql_affected_rows();

if($adm>0)
{
$query2="select id from bnuser where name='".$email."'";
$res2=mysql_query($query2);
$userid=mysql_fetch_row($res2);

$ins_query="insert into bnauthrole_bnuser 
values('1','".$userid[0]."')";

$res_ins=mysql_query($ins_query);
$adm2=mysql_affected_rows();

if($adm2>0)
{

$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";

// Onoma tou Project
$parameters_sub=array($project);

// login tou admin
$proxy = 

array('user'=>'admin','pass'=>'toto');
$soapclient_sub = new 

SOAP_Client($host, false, false, $proxy);

// initialization tou project
$ret_sub = $soapclient_sub-

>call("initProject",$parameters_sub);

// stoixeia tou user

$user_add_stu_sub=array('username'=>$email);

// Prosthiki user sto project
$add_stu_sub=$soapclient_sub-

>call("addUser",$user_add_stu_sub);
///////////////
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/////////antistixisi user me rolo

$user_par2_sub=array('username'=>$email,'rolename'=>$role);
$user_student_sub= 

$soapclient_sub->call("setUserRole",$user_par2_sub);

/////////////////////////////////////
}

}

return ("ok");
}

///// Eisagwgi neoy student / instance toy project / apostoli email / prosthiki 
toy student kai sto fakelos_instance
function newuser($pass,$email,$name,$surname,$project)
{

$check_query="select id from bnuser where name='".$email."'";
$rescheck=mysql_query($check_query);
$checkid=mysql_fetch_row($rescheck);
if ($checkid>0)
{
echo "Υπάρχει ήδη χρήστης με αυτό το email στο σύστημα";
}
else
{
//return "eggrafi";

$query="insert into bnuser values 
('".$pass."','".$email."','".$email."',null,'','".date(Y.'-'.m.'-'.d.' 
'.H.':'.i.':'.s)."','".date(Y.'-'.m.'-'.d.' '.H.':'.i.':'.s)."','".$name." 
".$surname."' )";

$res=mysql_query($query);
$adm=mysql_affected_rows();

if($adm>0)
{
$query2="select id from bnuser where name='".$email."'";
$res2=mysql_query($query2);
$userid=mysql_fetch_row($res2);

$ins_query="insert into bnauthrole_bnuser 
values('1','".$userid[0]."')";

$res_ins=mysql_query($ins_query);
$adm2=mysql_affected_rows();

if($adm2>0)
{
$instance=inst($email,$project);

//var_dump($instance);
if(!is_object($instance))

{
// Prosthiki toy xristi sto 

instance toy fakeloy

$sub=sub_user($email,$instance);

// Enarksi toy instance toy 
fakeloy apo ton xristi
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act_start($_POST['email'],$_POST['pass'],$instance,$sub);

// Apostoli email ston 
xristi me tis plirofories eggrafis

welcome($email,$pass);
echo  ("<div 

align=center><font color=green><b>η εγγραφή σας στο σύστημα έγινε 
επιτυχώς,<br>ελέγξτε το email σας για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή 
σας</b></font></div>");

return $userid[0];

}
else
{
echo ("<div 

align=center><font color=red>Η εγγραφή απέτυχε, παρακαλώ προσπαθήστε 
ξανά.</font></div>");

}

}
}
else
{
echo ("ανεπιτυχής εγγραφή , παρακαλώ <a 

href=newuser.php>δοκιμάστε ξανα</a>");
}

}
}

/////// Ypenthimisi Kvdikou /////////////
function pass_rem($email)
{
$query="select name,password from bnuser where name='".$email."'";
$res=mysql_query($query);
$user_f=mysql_fetch_row($res);

if(!$user_f[1])
{
echo"To email που δώσατε δεν αντιστοιχεί σε εγγεγραμμένο χρήστη. <br><a 

href=sendpass.php><font color=red>Παρακαλώ προσπαθήστε πάλι</font></a>";
}
else
{
$headers  = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-7\r\n";
if (@mail($user_f[0],"<html><body>Υπενθύμιση Κωδικού","Ο Κωδικός σας για 

το MIS \n\rσύστημα είναι: ".$user_f[1]."\n\r <a 
href=http://195.251.218.253/mis1/log.php>επισρέψτε στο 
σύστημα</a></body></html>",$headers)==false)

{
echo  "To email δεν στάλθηκε λόγω διακοπής της λειτουργίας του 

δικτύου, \r\n <a href=sendpass.php>παρακαλώ δοκιμάστε σε λίγο</a>";
}
else
{
echo "το password σας έχει αποσταλλεί στο ".$email;
}
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}
}

///////// Instance toy Workflow Model ///////////////
function inst($user,$project)
{

$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";

// Onoma tou Project
$parameters=array($project);

// login tou admin
$proxy = array('user'=>'admin','pass'=>'toto');
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);

// instantiation tou project
$ret = $soapclient->call("initProject",$parameters);
//$creator = $soapclient->call("getCreator",$params = array());
$inst = $soapclient->call("instantiateProject",$parameters);
//$ret = $soapclient->call("setProperty",$params = array("key"=>"grade", 

"value"=>"9"));
$ret2 = $soapclient->call("initProject",$inst);

// stoixeia twn users
$user_add_stu=array('username'=>$user);
$user_add_off=array('username'=>'eftychia');

// Prosthiki hdh eggegramenwn users sto project
$add_off=$soapclient->call("addUser",$user_add_off);
$add_stu=$soapclient->call("addUser",$user_add_stu);
///////////////

/////////antistixisi users me rolous
$user_par=array('username'=>'eftychia','rolename'=>'office');
$user_office= $soapclient->call("setUserRole",$user_par);

$user_par2=array('username'=>$user,'rolename'=>'student');
$user_student= $soapclient->call("setUserRole",$user_par2);
/////////////////////////////////////
//$roles=$soapclient->call("getRoles",$user1=array());
//$roles_names=$soapclient->call("getRolesNames",$user2=array());

//print("The projet : ".$inst." has been created<br>\n for 
client:".$customer."<br> and <br> agent: ");

//echo ("users in project: <pre>");

//echo ("ROLES<br><pre>");
//var_dump($roles);
//echo ("<p>ROLES_NAMES<br>");
//var_dump($roles_names);

//$customer2=$soapclient-
>call("getUserRolesInProjectNames",$user_cu=array('userName'=>'eftychia'));

//$agent2=$soapclient-
>call("getUserRolesInProjectNames",$user_ag=array('userName'=>$user));

//echo("<p> eftychia as ".$customer2[1]);
//echo("<p>".$user." as ".$agent2[1]."<br>");
//echo ($customer2);
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return $inst[0];
}

//// Email gia ton neo xristi toy systimatos
function welcome($email,$pass)
{
$headers  = "MIME-Version: 1.0\r\n";

$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-7\r\n";
mail($email,"Εγγραφή στο MIS","Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στο MIS \n
οι κωδικοί εισόδου σας είναι:\n\r <br> username <font 

color=red><b>".$email."</b></font><br> \n\r password <font 
color=red><b>".$pass."</b></font>

\n <br><a href=http://195.251.218.253/mis1/><b>επισρέψτε στο 
σύστημα</b></a>",$headers);

}

/// Prosthiki xristi se subprocess
function sub_user($user,$project)
{

$query="select * from bnproject where id>14 and parent='$project' order by 
id desc";

$res=mysql_query($query);
$sub=mysql_fetch_row($res);
$project_sub=$sub[7];

//include("PEAR/Soap/Client.php");
$host2="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";

// Onoma tou Project
$parameters_sub=array($project_sub);

// login tou admin
$proxy2 = array('user'=>'admin','pass'=>'toto');
$soapclient_sub = new SOAP_Client($host2, false, false, $proxy2);

// instantiation tou project
$ret_sub = $soapclient_sub->call("initProject",$parameters_sub);
//$creator = $soapclient->call("getCreator",$params = array());
//$inst = $soapclient->call("instantiateProject",$parameters);
//$ret = $soapclient->call("setProperty",$params = array("key"=>"grade", 

"value"=>"9"));
//$ret2 = $soapclient->call("initProject",$inst);

// stoixeia twn users
$user_add_stu_sub=array('username'=>$user);
$user_add_off_sub=array('username'=>'eftychia');

// Prosthiki hdh eggegramenwn users sto project
$add_off_sub=$soapclient_sub->call("addUser",$user_add_off_sub);
$add_stu_sub=$soapclient_sub->call("addUser",$user_add_stu_sub);
///////////////

/////////antistixisi users me rolous
$user_par_sub=array('username'=>'eftychia','rolename'=>'office');
$user_office_sub= $soapclient_sub->call("setUserRole",$user_par_sub);
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$user_par2_sub=array('username'=>$user,'rolename'=>'student');
$user_student_sub= $soapclient_sub->call("setUserRole",$user_par2_sub);
/////////////////////////////////////
//$roles=$soapclient->call("getRoles",$user1=array());
//$roles_names=$soapclient->call("getRolesNames",$user2=array());

//print("The projet : ".$inst." has been created<br>\n for 
client:".$customer."<br> and <br> agent: ");

//echo ("users in project: <pre>");

//echo ("ROLES<br><pre>");
//var_dump($roles);
//echo ("<p>ROLES_NAMES<br>");
//var_dump($roles_names);

//$customer2=$soapclient-
>call("getUserRolesInProjectNames",$user_cu=array('userName'=>'eftychia'));

//$agent2=$soapclient-
>call("getUserRolesInProjectNames",$user_ag=array('userName'=>$user));

//echo("<p> eftychia as ".$customer2[1]);
//echo("<p>".$user." as ".$agent2[1]."<br>");
//echo ($customer2);
return $project_sub;

 }

/// Function gia tin proboli tis antistoixis selidas gia kathe energeia
function user_case($activity,$project,$student,$num,$num2,$num3)
{

  echo "<iframe 
src=".$activity.".php?num=".$num."&num2=".$num2."&num3=".$num3."&activity=".$act
ivity."&project=".$project."&student=".$student."& width=400></iframe>";
  
}

/// Function gia tin proboli toy antistoixou label
/*function label ($activity)
{

switch ($activity)
{

case
}

}
*/
/// Function gia enarksi energeias 
function act_start($user,$pass,$project,$act)
{

$host2="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/UserSession";
$proxy2 = array('user'=>$user,'pass'=>$pass);
$soapclient2 = new SOAP_Client($host2, false, false, $proxy2);
$get_inst2=$soapclient2-

>call("startActivity",$params=array('projectName'=>$project,'nodeName'=>$act));

if(isset($get_inst2)) return "ok";
else return "nok";

}

/// Function gia termatismo energeias 
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function act_term($user,$pass,$project,$act)
{

$host50="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/UserSession";
$proxy50=array('user'=>$user,'pass'=>$pass);
$soapclient50 = new SOAP_Client($host50, false, false, $proxy50);
$terminate=$soapclient50-

>call("terminateActivity",$params2=array('projectName'=>$project,'nodeName'=>$ac
t));

return $terminate ;

}

/// Function gia tin anathesi timis se Property mias energeias
function set_prop($user,$pass,$project,$activity,$key,$value)
{

$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";
$proxy = array('user'=>$user,'pass'=>$pass);
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);
$ret = $soapclient->call("initProject",$pr=array($project));
$set_prop=$soapclient-

>call("setNodeProperty",$params=array("nodeName"=>$activity,"key"=>$key,"value"=
>$value));

return $set_prop;
//if (isset($set_prop))return "ok";
//else return "nok";

}

/// Function gia na mathoume to deadline mias energeias
function get_deadline($user,$pass,$project,$activity)
{

$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";
$proxy = array('user'=>$user,'pass'=>$pass);
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);
$ret = $soapclient->call("initProject",$pr=array($project));
$get_dead=$soapclient-

>call("getNodeDeadline",$params=array("nodeName"=>$activity));

/*if (isset($get_dead))*/return $get_dead;
//else return "nok";

}

/// Function gia apostoli email ston tutor
function tutoremail($who,$temail,$project,$tname,$semail,$sname)
{

$headers  = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-7\r\n";
$sent=mail($temail,"Συστατική επιστολή για την/τον ". $sname." υποψήφιο/α 

για το MIS","Αγαπητή/έ κυρία/ε ".$tname."\n\r <p> o/η ".$sname." υποψήφιο/α 
για το MIS με email ".$semail." σας παρακαλεί να συμπληρώσετε τη συστατική 
επιστολή που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο, προκειμένου να συμμετάσχει στις 
εισαγωγικές εξετάσεις του  Μεταπτυχιακού Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.<p> Αν επιθυμείτε να αποστείλλετε επιστολή επισκεφθείτε 
τον ακόλουθο σύνδεσμο: <a 
href=http://195.251.218.253/mis1/tutor_accept.php?no=".$who."&student=".$semail.
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"&project=".$project."&answer=".md5('ok').">επιθυμώ να αποστείλω συστατική</a> 
<p>\n\r  Αν δεν επιθυμείτε να δώσετε συστατική επιστολή κάντε κλικ στο ακόλουθο 
σύνδεσμο: <a 
href=http://195.251.218.253/mis1/tutor_accept.php?no=".$who."&student=".$semail.
"&project=".$project."&answer=".md5('nok')."> δεν επιθυμώ να αποστείλω 
συστατική</a> <p></b><p> Σας ευχαριστούμε, γραμματεία του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά 
Συστήματα</font> \n ",$headers);

if($sent==true)
{
return ("ok");
}
else
{
return ("nok");
}

}

function actlabel($action)
{

switch ($action)
{
case ptyxio_method:
return "Βαθμός Πτυχίου";
break;

case asfaleia_method:
return "Εργασιακή Εμπειρία";
break;

case biografiko:
return "Αποστολή βιογραφικού";
break;

case tutor1:
return "Πρώτη συστατική επιστολή";
break;

case tutor2:
return "Δεύτερη συστατική επιστολή";
break;

case ptyxio_manual:
return "Βαθμός Πτυχίου";
break;

case asfaleia_manual:
return "Εργασιακή εμπειρία";
break;

case ptyxio_ws:
return "Βαθμός πτυχίου με web service";
break;

case exam_mail:
return "Αποστολή email για εξετάσεις";
break;

case exam_grade:
return "M.I.S. - Εξετάσεις";
break;
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case katataksi_40:
return "Επιλογή υποψηφίων για συνέντευξη";
break;

case katataksi_30:
return "Επιλογή υποψηφίων για τους 30";
break;

case synenteuksi_email:
return "Αποστολή email για συνέντευξη";
break;

case interview_grade:
return "Βαθμός συνέντευξης";
break;

case aporripsi:
return "Απόρριψη αίτησης υποψηφίου";
break;

case apodoxi:
return "Αποδοχή εγγραφής στο MIS";
break;

case aporripsi_email_30:
return "μη αποδοχή εισαγωγής στο MIS";
break;

case foititis_fin:
return "Αποδοχή φοίτησης στο MIS";
break;

case aporripsi_email:
return "Αποστολή email απόρριψης";
break;

default:
return $action;

}
}

function subprocess($project,$activity)
{

$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";

// Onoma tou Project
$parameters=array($project);

// login tou admin
$proxy = array('user'=>'admin','pass'=>'toto');
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);

// instantiation tou project
$ret = $soapclient->call("initProject",$parameters);
//$creator = $soapclient->call("getCreator",$params = array());
$parent= $soapclient-

>call("getNodeType",$empty=array('nodeName'=>$activity));
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//echo "Your project: ".$project." <br>Parent: ".$parent."<p>";
if(!is_object($parent))
{

if($parent==5)
{
return "sub";
}

else
{
return "main";
}

}
else
{
return "no";
}

}

function getparent($project)
{

$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";

// Onoma tou Project
$parameters=array($project);

// login tou admin
$proxy = array('user'=>'admin','pass'=>'toto');
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);

// instantiation tou project
$ret = $soapclient->call("initProject",$parameters);
//$creator = $soapclient->call("getCreator",$params = array());
$parent= $soapclient->call("getParent",$empty=array());
//echo "Your project: ".$project." <br>Parent: ".$parent."<p>";
/*if(!is_object($parent))
{

if($parent==$project)
{
return "main";
}

else
{
return "sub";
}

}
else
{*/
return $parent;
//}

}

// Function gia na mathenoume to rolo toy xristi sto project
function user_role ($user,$project)
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{
$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";

// Onoma tou Project
$parameters=array($project);

// login tou admin
$proxy = array('user'=>'admin','pass'=>'toto');
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);

//initialization tou project
$ret = $soapclient->call("initProject",$parameters);

$agent2=$soapclient-
>call("getUserRolesInProjectNames",$user_ag=array('userName'=>$user));

if(is_object($agent2))
return ('Ο χρήστης '.$user.' δεν συμμετέχει σε κάποια διαδικασία<br>');

elseif(is_string($agent2))
return ('Ο χρήστης '.$user.' δεν έχει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία <br>');

elseif($agent2[1]!=" ")
{

return($agent2[1]);
}

}

// Function gia na kseroume tin katastasi mias energeias
function get_node_state($user,$pass,$project,$activity)
{

$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";
$proxy = array('user'=>$user,'pass'=>$pass);
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);
$ret = $soapclient->call("initProject",$pr=array($project));
$get_dead=$soapclient-

>call("getNodeState",$params=array("nodeName"=>$activity));

/*if (isset($get_dead))*/return $get_dead;
//else return "nok";

}

// Function gia na briskoume ti diafora 2 hmeromhniwn
function date_diff($d1, $d2)
{

$dy = date("Y", $d2) - date("Y", $d1);
$dm = date("n", $d2) - date("n", $d1);
$dd = date("d", $d2) - date("d", $d1);
if($dd < 0)
{

$dm--;
$dd += date("t", mktime(0, 0, 0, date("n", $d2) - 1, 1, date("Y", 

$d2)));
}
if($dm < 0)
{

$dy--;
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$dm += 12;
}
//return $dy*12+$dm ." months, " .$dd ." days";
return $dm*30+$dd;

}

/// Function gia diamorfwsi imerominias prin ginei o ypologismos
function formatDate($val)
{
$arr = explode("-", $val);
return date("Y-m-d", mktime(0,0,0, $arr[1], $arr[2], $arr[0]));
}

/// Function gia diamorfwsi imerominias wste na diabazetai se morfi 
function greekDate($val)
{
$arr = explode("-", $val);
return date("d-m-Y", mktime(0,0,0, $arr[1], $arr[2], $arr[0]));
}

function emailcheck($email)
{

$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);
$check="select Id from students where email='".$email."'";
$results=mysql_query($check);
$res=mysql_fetch_array($results);
$n_res=sizeof($res);

//mysql_close($connect);
return $res;

}

// Function gia na mathenoume poios exei to rolo toy mathiti sto project
function student_find ($project)
{
$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";

// Onoma tou Project
$parameters=array($project);

// login tou admin
$proxy = array('user'=>'admin','pass'=>'toto');
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);

//initialization tou project
$ret = $soapclient->call("initProject",$parameters);

$agent2=$soapclient-
>call("getUsers",$user_ag=array());//$user_ag=array('userName'=>$user));

return ($agent2[(sizeof($agent2))-1]);
}

// Function gia ta stoixeia tou ypopsifioy

function kartela ($email)
{
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$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);
$check="select * from students where email='".$email."'";
$results=mysql_query($check);
$res=mysql_fetch_array($results);
$n_res=sizeof($res);

//mysql_close($connect);
return $res;

}

// Function gia tin katastasi fakelou twn ypopsifiwn
function fakeloi ()
{

$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);
$check="select * ,((bathmos_ptyxiou*10)+(ensima/60)) as grade1 from 

students order by aporripsi asc, grade1 desc";
$results=mysql_query($check);
//$res=mysql_fetch_array($results);

//mysql_close($connect);
return $results;

}

// Function gia tin katastasi tis bathmologiaw twn ypopsifiwn meta tis 
eksetaseis
function eksetaseis ()
{

$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);
$check="select * ,((bathmos_ptyxiou*10)+(ensima/60)+(mis_eksetaseis*60)) 

as grade2,((bathmos_ptyxiou*10)+(ensima/60)) as fakelos from students where (bio 
is not null and syst1 is not null and bathmos_ptyxiou>0 and syst2 is not null 
and mis_eksetaseis is not null)  order by grade2 desc";

$results=mysql_query($check);
//$res=mysql_fetch_array($results);

//mysql_close($connect);
return $results;

}

// Function gia tin eyresi tis thesis toy xristi meta tis eksetaseis
function katataksi40 ($theseis,$email)
{

$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);
$check="select * ,((bathmos_ptyxiou*10)+(ensima/60)+(mis_eksetaseis*60)) 

as grade2 from students where (bio is not null and syst1 is not null and 
bathmos_ptyxiou>0 and syst2 is not null and mis_eksetaseis is not null)  order 
by grade2 desc";

$results=mysql_query($check);
$num_res=mysql_num_rows($results);
for ($x=0;$x<$num_res;$x++)
{

$users=mysql_fetch_array($results);
$i++;
if($i==$theseis)
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{
$basi=$users[grade2];
}
if($email==$users[email])
{
$bathmos=$users[grade2];
$thesi=$i;
}

}

if($i>=$theseis)
{

if($basi==$bathmos)
{
$thesi=$theseis;
}

}
return $thesi;

}

// Function gia afairesi project
function removeproject($user,$pass,$project)
{

$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/UserSession";
$proxy = array('user'=>$user,'pass'=>$pass);
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);
$ret = $soapclient->call("removeProject",$pr=array($project));
return $ret;

}

// Function gia na mathenoume tin katastasi mias drastiriotitas sto project
function act_status ($project,$activity)
{
$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";

// Onoma tou Project
$parameters=array($project);

// login tou admin
$proxy = array('user'=>'admin','pass'=>'toto');
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);

//initialization tou project
$ret = $soapclient->call("initProject",$parameters);

$agent2=$soapclient-
>call("getNodeState",$user_ag=array('nodeName'=>$activity));//$user_ag=array('us
erName'=>$user));

return ($agent2);
}

/// Function gia tin paroxi pliroforiwn drastiriotitwn
function acts_info($project)
{
$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";
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// Onoma tou Project
$parameters=array($project);

// login tou admin
$proxy = array('user'=>'admin','pass'=>'toto');
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);

//initialization tou project
$ret = $soapclient->call("initProject",$parameters);

$nodeinfo=$soapclient-
>call("getNodes",$user_ag=array());//$user_ag=array('userName'=>$user));

return ($nodeinfo);
}

/// Function gia tin onomasia katastasewn sto periballon toy admin
function statelabel($state)
{

switch ($state)
{
case INITIAL:
return " bgcolor=yellow>INITIAL";
break;

case EXECUTING:
return " bgcolor=red> EXECUTING";
break;

case DEAD:
return " bgcolor=#cc66cc>DEAD";
break;

case TERMINATED:
return " bgcolor=blue>TERMINATED";
break;

case READY:
return " bgcolor=#66cc66>READY";
break;

default:
return ">".$state;

}
}

// Function gia tin eggrafi logou aporripsis
function aporripsi ($user,$reason)
{

$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);

$query="update students set aporripsi='$reason' where email='".$user."'";
$res=mysql_query($query);

}
// Function gia tin eyresi tis thesis toy xristi meta ti synenteyksi
function katataksi30 ($theseis,$email)
{
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$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);
$check="select * 

,((bathmos_ptyxiou*10)+(ensima/60)+(mis_eksetaseis*60)+(mis_sinenteyksi)) as 
grade3 from students where (bio is not null and syst1 is not null and 
bathmos_ptyxiou>0 and syst2 is not null and mis_sinenteyksi is not null and 
state is not null and state<4)  order by grade3 desc";

$results=mysql_query($check);
$num_res=mysql_num_rows($results);
for ($x=0;$x<$num_res;$x++)
{

$users=mysql_fetch_array($results);
$i++;

if($i==$theseis)
{
$basi=$users[grade3];
}

if($email==$users[email])
{
$bathmos=$users[grade3];
$thesi=$i;
}

}

if($thesi>=$theseis)
{

if($basi==$bathmos)
{
$thesi=$theseis;
}

}

return $thesi;
}

// Function gia orismo deadline
function deadline($project,$activity,$deadline)
{

$queryup="update bonita.bnnode set deadline='".$deadline."' where 
name='".$activity."' and bnProject_id = (SELECT id FROM bonita.bnproject where 
name='".$project."')";

$res=mysql_query($queryup);
$host="http://195.251.218.230:9000/bonita_ws/services/ProjectSession";

$parent=getparent($project);
// Onoma tou Project
$parameters=array($parent);

// login tou admin
$proxy = array('user'=>'admin','pass'=>'toto');
$soapclient = new SOAP_Client($host, false, false, $proxy);

//initialization tou project
$ret = $soapclient->call("initProject",$parameters);

return $ret;
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}

// Function gia na emfanizontai ta mhnymata sto xristi
function messages ($email)
{

$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);
$query="select message from students where email='".$email."'";
$res=mysql_query($query);
$message=mysql_fetch_row($res);
return $message[0];

}

// Function gia na eisagontai ta mhnymata sti basi
function upmessages ($email,$message)
{

$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);
$query="update students set message='".$message."' where 

email='".$email."'";
$res=mysql_query($query);

}

// Function gia antistoixisi tmimatos kai AEI
function aeilabel ($aei,$tmima){

switch ($aei)
{

case pamak:
$aeilabel="Πανεπιστήμιο Μακεδονίας";
switch ($tmima){

case 1:
$tmimalabel="Ο.Δ.Ε.";
break;
case 2:
$tmimalabel="Δ.Ε.Ο.Π.Σ.";
break;
case 3:
$tmimalabel="Εφ. Πληροφορική";
break;
case 4:
$tmimalabel="Οικονομικών Επιστημών";
break;

default:
$tmimalabel=$tmima;

}
break;

case auth:
$aeilabel="Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο";

switch ($tmima){
case 5:
$tmimalabel="Πληροφορική";
break;
case 6:
$tmimalabel="Μηχανικοί Η/Υ";
break;
case 7:
$tmimalabel="Μαθηματικό";

126



break;
case 8:
$tmimalabel="Ηλεκτρ. Μηχανικοί";
break;
default:
$tmimalabel=$tmima;

}
break;

case papei:
$aeilabel="Πανεπιστήμιο Πειραιώς";

switch ($tmima){
case 9:
$tmimalabel="Οργάνωση Επιχειρήσεων";
break;
case 10:
$tmimalabel="Οικονομικής Επιστήμης";
break;
case 11:
$tmimalabel="Επιστήμη Πληροφορικής";
break;
default:
$tmimalabel=$tmima;
}

break;
default:
$aeilabel=$aei;
$tmimalabel=$tmima;

}
$result=array($aeilabel,$tmimalabel);
return $result;
}

//Function gia tin proboli twn telikwn apotelesmatwn
function final()
{

$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);
$check="select name_surname, 

email,((bathmos_ptyxiou*10)+(ensima/60)+(mis_eksetaseis*60)+ mis_sinenteyksi) as 
final,((bathmos_ptyxiou*10)+(ensima/60)+(mis_eksetaseis*60)) as 
grade2,((bathmos_ptyxiou*10)+(ensima/60)) as fakelos, state, message from 
students where (mis_eksetaseis is not null and mis_sinenteyksi is not null and 
state>0)  order by final desc";

$results=mysql_query($check);
//$res=mysql_fetch_array($results);

//mysql_close($connect);
return $results;

}

function state($email)
{

$connect=mysql_connect('localhost','root','mislab');
$db_connect=mysql_select_db("mis",$connect);
$check="select state from students where email='$email'";
$res=mysql_query($check);
$results=mysql_fetch_row($res);
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return $results;
}

//Function gia na gnwrizoume to onoma tis katastasis toy ypopsifiou
function state_label($state)
{

switch ($state){

case 0: 
return "bgcolor=white><font color=black> Κλήθηκε για συνέντευξη</font>";
break;

case 1:
return " bgcolor=white><font color=black>Επιλαχών</font>";
break;

case 2:
return " bgcolor=orange><font color=white>Έχει ερωτηθεί</font>";
break;

case 3:
return " bgcolor=green><font color=white>Αποδέχτηκε</font>";
break;

case 4:
return " bgcolor=red><font color=white>Αρνήθηκε</font>";
break;

}

}
?>
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2. Η διαδικασία στο GraphEditor του Bonita

2.1 Η υποδιαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών

2.2 Η κύρια διαδικασία
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