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1. Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του σύγχρονου πολυσύνθετου περιβάλλοντος, η γρήγορη και 
ποιοτική πληροφόρηση των επιχειρήσεων γίνεται αναγκαία περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη εποχή. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτούνται 
εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα τα οποία δε θα περιορίζονται μόνο στο 
«εσωτερικό» της επιχείρησης, αλλά θα φροντίζουν και για την άμεση επικοινωνία με 
όλους τους εμπλεκόμενους (προμηθευτές, πελάτες, κτλ), χρησιμοποιώντας την δύναμη 
του διαδικτύου. Για να δημιουργηθούν τέτοιου είδους συστήματα είναι απαραίτητη η 
χρήση μοντέλων, τα οποία αφενός θα παρέχουν ένα ισχυρό πλαίσιο εργασίας και 
αφετέρου θα είναι αρκετά «ανοικτά» ώστε να μπορούν να επεκταθούν και να 
προσαρμοσθούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας. 

Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε ένα σημαντικό και σύγχρονο μοντέλο 
για την κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων, το REA, το οποίο τα τελευταία 
χρόνια έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μοντέλο REA 
προέρχεται από τις λέξεις Resources, Events και Agents (Πόροι, Γεγονότα και 
Συναλλασσόμενοι) και o σχεδιασμός του ξεκίνησε από τον αμερικάνο καθηγητή 
William E. McCarthy το 1982, ενώ στην ανάπτυξη του συνέβαλαν αρκετοί, με 
σημαντικότερο τον στενό συνεργάτη του McCarthy, καθηγητή Guido L. Geerts. 

Πιο συγκεκριμένα, στα δύο πρώτα κεφάλαια θα παρουσιάσουμε τις βασικότερες 
έννοιες του REA, τους στόχους του, καθώς και την αρχική του μορφή. Στη συνέχεια 
περιγράφεται η επέκταση του μοντέλου στο χώρο των οντολογιών, όπου ως οντολογία 
εννοούμε τα αντικείμενα, τις έννοιες, και άλλες οντότητες που υπάρχουν σε κάποια 
περιοχή ενδιαφέροντος καθώς και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους.  
Ακολουθεί ανάλυση της τριεπίπεδης αρχιτεκτονικής (Three-Layer Architecture) της 
οντολογίας REA, όπου μια επιχείρηση εφαρμόζει μια σειρά διαδικασιών (Processes), οι 
οποίες διασπόνται σε συναλλαγές (Exchanges) και οι οποίες με τη σειρά τους 
προέρχονται από χαμηλότερου επιπέδου ενέργειες (Tasks). 

Στο κεφάλαιο επτά περιγράφονται οι εφαρμογές του μοντέλου REA, σε τομείς 
όπως ο σχεδιασμός λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, η σχέση του με την 
Εφοδιαστική Αλυσίδα και την Αλυσίδα Αξίας, η συμβολή του στην ανάπτυξη της 
UMM (Ενοποιημένη Μεθοδολογία Μοντελοποίησης), η οποία αναπτύχθηκε από το 
Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για την διευκόλυνση του Εμπορίου και της 
Ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας (UN/CEFACT), και της ebXML η οποία αποτελεί 
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ένα πρότυπο πλαισίου εργασίας που έχει σκοπό να ενώσει ανταγωνιστικές ομάδες 
κάτω από μια αιγίδα. 

Στη συνέχεια αναλύεται η σχέση του μοντέλου REA με τα συστήματα ERP, 
ενώ γίνεται και μια σύγκριση με το μεγαλύτερο παγκοσμίως σύστημα ERP, το SAP, με 
σκοπό να αναδειχθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές τους. Παρακάτω, στο κεφάλαιο 
εννέα, διερευνάται η δυνατότητα εφαρμογής του REA στην ελληνική πραγματικότητα, 
όπου χρησιμοποιείται ως παράδειγμα μια εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της πληροφορικής. Τέλος η παρούσα ανάλυση «κλείνει» με την κριτική και 
τα συμπεράσματα σχετικά με το μοντέλο REA. 
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2. Ορισμοί για το REA 

2.1. Εισαγωγή 

Το REA (Resource-Event-Agent) είναι ένα μοντέλο δημιουργίας 
πληροφοριακών συστημάτων του οποίου η αρχική σύλληψη έγινε το 1982 από τον 
McCarthy (McCarthy, 1982). Βασική αρχή αυτού του μοντέλου είναι ότι δεν στηρίζεται 
στο παραδοσιακό διπλογραφικό σύστημα της λογιστικής, αλλά στην εννοιολογική 
προσέγγιση και αναπαράσταση της πραγματικότητας χρησιμοποιώντας τρεις βασικές 
έννοιες «τους πόρους», τα «γεγονότα» και «τους συναλλασσόμενους».  
 

2.2. Ανάγκες που επέβαλαν την δημιουργία ενός διευρυμένου μοντέλου 

Η επέκταση του κλασικού μοντέλου λογιστικής προκειμένου να προσαρμοστεί 
στο ευρύτερο φάσμα και στις αυξημένες ανάγκες των πληροφοριών διοίκησης 
(management information) αποτελεί σημείο έρευνας από το 1960. Αρχικά έγινε 
εμφανές ότι η αυτοματοποίηση – ψηφιοποίηση (computerized) των πληροφοριών θα 
επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διατηρούν και 
αποθηκεύουν τα δεδομένα τους. Παράλληλα πολλοί λογιστές αντιλήφθηκαν την 
μεταβατική αυτή περίοδο σαν μια ευκαιρία να ξανασκεφθούν και να 
επαναπροσδιορίσουν πιθανόν τις ιδέες του παραδοσιακού διπλογραφικού συστήματος. 

Οι αδυναμίες του κλασσικού μοντέλου λογιστικής μπορούν να συνοψιστούν στα 
παρακάτω (McCarthy, 1982) : 

• Οι διαστάσεις του είναι περιορισμένες. Οι περισσότερες λογιστικές μετρήσεις 
εκφράζονται σε νομισματικούς όρους, πρακτική η οποία αποκλείει την 
διατήρηση και την χρήση της παραγωγικότητας, της απόδοσης, της αξιοπιστίας 
και άλλων πολυδιάστατων δεδομένων. 

• Οι λογαριασμοί λογιστικής που χρησιμοποιούνται για μια συγκεκριμένη 
επιχείρηση αναπαριστούν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
οικονομικά δεδομένα της. Αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα τα δεδομένα να 
αποκρύπτονται ή να κατηγοριοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να κρύβουν την 
ουσιαστική τους έννοια από τους μη-λογιστές.  

• Ο βαθμός συγκέντρωσης των αποθηκευμένων πληροφοριών είναι πολύ 
μεγάλος. Τα δεδομένα λογιστικής χρησιμοποιούνται από μια ευρεία γκάμα 
ανθρώπων υπεύθυνων για την λήψη αποφάσεων. Κάθε κατηγορία έχει ανάγκη 
από διαφορετικό βαθμό συγκέντρωσης, ποσότητας και εστίασης της 
πληροφορίας ανάλογα με την προσωπικότητα τους, τα στυλ των αποφάσεων 
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που λαμβάνουν και τις εννοιολογικές δομές που τους αφορούν. Επομένως οι 
πληροφορίες που αφορούν οικονομικά γεγονότα πρέπει να κρατηθούν σε μια 
όσο το δυνατόν πιο στοιχειώδη μορφή έτσι ώστε κάθε χρήστης να έχει την 
δυνατότητα να τα επεξεργαστεί σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες. 

• Ο βαθμός ολοκλήρωσης με τις υπόλοιπες λειτουργικές περιοχές μιας 
επιχείρησης είναι πολύ περιορισμένος. Πληροφορίες που αφορούν τα ίδια 
φαινόμενα διατηρούνται συχνά ξεχωριστά από τους λογιστές και μη λογιστές, 
οδηγώντας κατά συνέπεια σε ασυνέπειες, χάσματα πληροφοριών και 
επικαλύψεις. 

Οι περισσότερες έρευνες που σκοπό είχαν να διορθώσουν τις αδυναμίες που 
αναφέρθηκαν παραπάνω επικεντρώθηκαν στο να ενοποιήσουν τις λογιστικές θεωρίες 
χρησιμοποιώντας τις προσεγγίσεις των βάσεων δεδομένων για την διοίκηση 
πληροφοριών. Οι προσεγγίσεις αυτές θεωρούν δεδομένο ότι η επιχείρηση επιλέγει να 
διαχειριστεί τα δεδομένα της σαν μια κεντρικά ελεγχόμενη πηγή που είναι διαθέσιμη σε 
πολλούς χρήστες με διαφορετικές ανάγκες ο καθένας. Τα λογιστικά μοντέλα που 
δημιουργήθηκαν με βάση αυτόν τον προσανατολισμό συμπεριέλαβαν τα Ιεραρχικά 
Μοντέλα (hierarchical models), τα Δικτυωτά Μοντέλα (network models) και τα 
Σχεσιακά Μοντέλα (relational models).  

Το 1979 προτάθηκε μια πιο γενικευμένη προσέγγιση για το σχεδιασμό ενός 
λογιστικού συστήματος σε περιβάλλον βάσεων δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τις 
σχεδιαστικές μεθόδους του Chen (1976), ο McCarthy (1979) δημιούργησε ένα σύστημα 
λογιστικής που βασίστηκε στις θεμελιακές αντιλήψεις της οντότητας (entity) και των 
σχέσεων (relationship) και κατέληξε με ένα μοντέλο δεδομένων που μπορεί να λύσει 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω αδυναμίες των κλασικών λογιστικών μοντέλων. Ένα 
βασικό στοιχείο σε αυτή την εργασία ήταν η έμφαση που δόθηκε στην «Σημασιολογική 
Εκφραστικότητα» (Semantic expressiveness). Η εκφραστικότητα στα πρότυπα βάσεων 
δεδομένων που προϋπήρχαν ήταν περιορισμένη και αυτό εμπόδιζε την ικανότητα τους 
να προσδιορίσουν πολύπλοκες βάσεις δεδομένων. 

Στη συνέχεια ο McCarthy (1982) διερευνά το σχεδιασμό βάσεων δεδομένων σε 
ένα γενικότερο πλαίσιο και επεκτείνει το μοντέλο Ε-R (entity –relationship) έτσι ώστε 
να περιλαμβάνει και την έννοια των γενικευμένων ιεραρχιών (generalization 
hierarchies) (Smith and Smith - 1977).  Η αφηρημένη έννοια των βάσεων δεδομένων 
χρησιμοποιείται για να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία Οντοτήτων-Συσχετίσεων (E-R, 
Entity–Relationship) για την αναπαράσταση των λογιστικών φαινομένων που 
διευκολύνουν τον εννοιολογικό σχεδιασμό της επιχείρησης. Συγγράμματα της 
επιστήμης των υπολογιστών προτείνουν ότι τα πληροφοριακά συστήματα που 
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βασίστηκαν στον εννοιολογικό σχεδιασμό είναι περισσότερο ικανά να υποστηρίξουν 
πολλές «όψεις» (Views) μιας κεντρικά σχεδιασμένης βάσης δεδομένων. Η ύπαρξη 
πολλαπλών όψεων στο λογιστικό πλαίσιο επιτρέπει την ευέλικτη χρήση οικονομικών 
δεδομένων και παρέχει στον σχεδιαστή βάσεων δεδομένων την ικανότητα να δομεί 
συστήματα πληροφοριών απαλλαγμένα από τις αδυναμίες του κλασικού μοντέλου 
λογιστικής (McCarthy, 1982). 
 

2.3. Στόχος του REA  

Πρώτος βασικός στόχος της ανάπτυξης αυτού του μοντέλου είναι η δημιουργία 
ενός γενικευμένου πλαισίου εργασίας που να αντικαθιστά τα μέχρι τότε απομονωμένα 
συστήματα διαχείρισης αρχείων με μια ενοποιημένη πληροφοριακή δομή και να μπορεί 
να εφαρμοστεί σε όσες το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Όπως είναι λογικό η 
τεχνολογία των βάσεων δεδομένων βοήθησε σημαντικά στην εφαρμογή μιας τέτοιας 
ενδό-επιχειρησιακής πληροφοριακής δομής. 

Δεύτερος βασικός στόχος είναι η παρακολούθηση της ανάλωσης πόρων σε όλο 
το εύρος της αλυσίδας αξίας (Value Chain). Αυτό το θέμα θα αναλυθεί σε επόμενη 
ενότητα της παρούσας εργασίας. 

Τρίτος στόχος του μοντέλου REA είναι η ανάπτυξη ενός ενοποιημένου 
πληροφοριακού συστήματος που θα καλύπτει τις ανάγκες για πληροφόρηση και τις 
υποχρεώσεις απέναντι στην εκάστοτε νομοθεσία των λογιστών της επιχείρησης, αλλά 
θα εξασφαλίζει και απαραίτητη πληροφόρηση σε επιχειρησιακό και διοικητικό επίπεδο.   
 

2.4. Ορισμοί Βασικών Εννοιών  

 
Σχήμα 1 - Το βασικό μοντέλο Λογιστικής REA (McCarthy, 1982) 
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2.4.1. Οικονομικοί Πόροι (Economic Resources) 

Οικονομικοί πόροι (economic resources) όπως ορίζεται από τον Ijiri (1975) 
είναι αντικείμενα που είναι σπάνια, έχουν χρησιμότητα και βρίσκονται κάτω από τον 
έλεγχο της επιχείρησης. Πρακτικά ο ορισμός αυτός μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμος με 
την έννοια του «ενεργητικού» με μια μόνο εξαίρεση: οι οικονομικοί πόροι στο σχήμα 
(Σχήμα 1) δεν μπορούν να περιλαμβάνουν και τις «απαιτήσεις» της επιχείρησης, με την 
έννοια που αυτή ορίζεται στον ισολογισμό. Σαν παραδείγματα οικονομικών πόρων 
μπορούμε να αναφέρουμε τα «μετρητά», τα «αγαθά προς πώληση» την  «εργασία» και 
τα «μηχανήματα». 

 
2.4.2. Οικονομικά Γεγονότα (Economic Events) 

Οικονομικά Γεγονότα ορίστηκαν από τον Υu (1979) σαν «μια κατηγορία 
φαινομένων που αντανακλούν τις αλλαγές των οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα της 
παραγωγής, των συναλλαγών, της κατανάλωσης και της διανομής». Τόσο για τον Ijiri 
(1975) όσο και για τον Sorter (1969), τα οικονομικά γεγονότα αποτελούν κρίσιμα 
στοιχεία πληροφοριών για το λογιστικό μας σύστημα. Σαν παραδείγματα οικονομικών 
γεγονότων μπορούμε να αναφέρουμε το γεγονός της «αγοράς», της «πώλησης», της 
«είσπραξης» και της «πληρωμής». 

 
2.4.3. Οικονομικοί Συναλλασσόμενοι (Economic Agents) 

Οικονομικοί συναλλασσόμενοι είναι οι άνθρωποι, οι επιχειρηματικές μονάδες, 
οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα οικονομικά γεγονότα της επιχείρησης ή που είναι 
υπεύθυνοι για την συμμετοχή των υφισταμένων τους σε αυτά. Αποτελούν λοιπόν 
ομάδες που έχουν την δύναμη να χρησιμοποιήσουν και να διευθετήσουν τους 
οικονομικούς πόρους. Οι συναλλασσόμενοι χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες. 
Τους εσωτερικούς συναλλασσόμενους ή οικονομικές μονάδες (units) και τους 
εξωτερικούς συναλλασσόμενους. 

Εσωτερικός συναλλασσόμενος ή οικονομική μονάδα (unit) είναι αυτός που 
ανήκει μέσα στην επιχείρηση, ενώ εξωτερικός είναι αυτός που δεν ανήκει στην 
επιχείρηση (Σχήμα 2). Όλα τα γεγονότα σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον συμβαίνουν 
σαν αποτέλεσμα μιας συμφωνίας ανάμεσα στην επιχείρηση και έναν εξωτερικό 
συναλλασσόμενο. Κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα αποτελείται από ένα σύνολο 
μεμονωμένων κινήσεων καθεμία από τις οποίες πραγματοποιείται ανάμεσα σε ένα 
εξωτερικό και ένα εσωτερικό συναλλασσόμενο. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το 
γεγονός της αγοράς ενός προϊόντος από έναν πελάτη λιανικής (εξωτερικός 
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συναλλασσόμενος). Το γεγονός αυτό ολοκληρώνεται από τις ακόλουθες μεμονωμένες 
κινήσεις που ολοκληρώνονται όπως προείπαμε με την συμμετοχή ενός εσωτερικού και 
ενός εξωτερικού συναλλασσόμενου. Παραγγελία πελάτη (πελάτης - εξωτερικός 
συναλλασσόμενος, πωλητής - εσωτερικός συναλλασσόμενος), απόδειξη είσπραξης 
μετρητών (πελάτης - εξωτερικός συναλλασσόμενος, ταμίας - εσωτερικός 
συναλλασσόμενος). 

 
2.4.4. Δισυπόστατη Σχέση (Duality) 

Με τον όρο Δισυπόστατη Σχέση (Duality) στο Σχήμα 1 εννοούμε τη σχέση που 
συνδέει μεταξύ τους τα οικονομικά γεγονότα και η οποία συνεπάγεται ότι προκειμένου 
να αποκτηθεί ένας οικονομικός πόρος (π.χ. εμπόρευμα, προϊόν) από κάποιον 
συναλλασσόμενο πρέπει να θυσιαστεί κάποιος άλλος οικονομικός πόρος (π.χ. χρήμα). 

 
2.4.5. Σχέση Ροής - Αποθεμάτων (Stock-Flow) 

Η σχέση Ροής-Αποθεμάτων στο Σχήμα 2 περιγράφει την σύνδεση ανάμεσα 
στους οικονομικούς πόρους και τα οικονομικά γεγονότα. Παραδείγματα τέτοιας σχέσης 
μπορεί να αποτελέσει η παράδοση (όπου οικονομικός πόρος είναι το αγαθό και 
οικονομικό γεγονός η πώληση), η παραλαβή (όπου οικονομικός πόρος είναι τα μετρητά  
και οικονομικό γεγονός η παραλαβή μετρητών), η κατανάλωση και η παραγωγή. Μια 
σχέση ροής – αποθεμάτων χαρακτηρίζει άλλοτε εισροή (αγαθό – αγορά) και άλλοτε 
εκροή (μετρητά –πληρωμή). 

 
Σχήμα 2 – Επέκταση μοντέλου Λογιστικής REA 

 
2.4.6. Οικονομική Συναλλαγή (Economic exchange) 

Οικονομική Συναλλαγή (Economic exchange), σύμφωνα με το βασικό μοντέλο 
REA, είναι η δραστηριότητα με την οποία ένας οικονομικός Συναλλασσόμενος (agent) 
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παραδίδει ένα οικονομικό Πόρο (resource) και παραλαμβάνει σαν αντάλλαγμα ένα 
διαφορετικό οικονομικό Πόρο (resource). Η οικονομική συναλλαγή πραγματοποιείται 
μέσω των οικονομικών γεγονότων (events). Για παράδειγμα στο Σχήμα 3, απεικονίζεται 
ένα μοντέλο οικονομικής συναλλαγής REA ανάμεσα σε δύο εταιρίες, όπου ο 
Προμηθευτής παραδίδει ένα προϊόν, το οποίο παραλαμβάνεται από τον Πελάτη 
(πώληση). Σαν αντάλλαγμα ο Πελάτης παραδίδει μετρητά τα οποία παραλαμβάνονται 
από τον Προμηθευτή (είσπραξη). 

 
Σχήμα 3  – Συναλλαγή (Haugen,  McCarthy 2000) 

 
2.4.7. Διαδικασία (Process) 

Διαδικασία (Process), σύμφωνα με το βασικό μοντέλο REA, είναι η 
δραστηριότητα όπου καταναλώνονται σαν είσοδο Πόροι και παράγονται σαν έξοδο 
άλλοι Πόροι (Σχήμα 4). Στην παραγωγική διαδικασία REA, στοιχεία όπως η εργασία, η 
ενέργεια και ο χρόνος των μηχανημάτων καταναλώνονται (είσοδος), ενώ τα έτοιμα 
προϊόντα παράγονται (έξοδος). 

 
Σχήμα 4 - Διαδικασίες 
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Οι δραστηριότητες του REA (συναλλαγές και διαδικασίες) συνδέονται μεταξύ 
τους με «ροές αποθεμάτων» οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον Πόρο που μετακινείται 
από την μια δραστηριότητα στην άλλη (Σχήμα 5). 

 
Σχήμα 5 – Ροή Αποθέματος 

 
2.4.8. Σχέση Υπευθυνότητας (Responsibility – Relationships) 

Οι σχέσεις υπευθυνότητας στο Σχήμα 2 περιγράφουν την εξάρτηση ανάμεσα σε 
δύο εσωτερικούς συναλλασσόμενους. Προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα 
ανώτερα επίπεδα στην ιεραρχία ασκούν έλεγχο και είναι υπεύθυνα για τις 
δραστηριότητες των υφισταμένων τους. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι 
συναλλασσόμενος δεν μπορεί να είναι μόνο ένα πρόσωπο αλλά μπορεί να είναι και 
τμήμα μιας επιχείρησης ή ακόμα και άλλη μονάδα της επιχείρησης. Υπό αυτή την 
έννοια οι σχέσεις υπευθυνότητας είναι το μέσο για την περιγραφή της υπάρχουσας 
οργανωτικής δομής. 

 
2.4.9. Σχέση Ελέγχου (Control - Relationship) 

Η σχέση ελέγχου στο Σχήμα 2 συνδέει το οικονομικό γεγονός με τον εσωτερικό 
ή τον εξωτερικό συναλλασσόμενο. Τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός 
συναλλασσόμενος είναι υπεύθυνος από την πλευρά του για την ολοκλήρωση της 
οικονομικής συναλλαγής (McCarthy, 1982).  
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3. Περιγραφή του REA  

3.1. Το Βασικό Πρότυπο REA 
 

 
 

Σχήμα 6 –  Το Βασικό Πρότυπο REA σε πλήρη ανάπτυξη (McCarthy, 2003) 

 

Στο   Σχήμα 6 παρουσιάζεται το μοντέλο REA σε πλήρη ανάπτυξη της βασικής 
του μορφής. Το πρότυπο REA απεικονίζει τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην 
επιχείρηση όταν αυτή παραχωρεί τον έλεγχο κάποιων πόρων της (απόθεμα, το τμήμα 
του Σχήμα 5 πάνω από τις διακεκομμένες γραμμές) για να αποκτήσει ένα άλλο πόρο με 
μεγαλύτερη γι’ αυτήν αξία (μετρητά, το τμήμα του Σχήμα 5 κάτω από τις 
διακεκομμένες γραμμές). 

Όπως προαναφέραμε κάθε οικονομικός πόρος συνδέεται με το οικονομικό 
γεγονός με σχέση ροής-αποθέματος. Ο οικονομικός πόρος που είναι το απόθεμα στο 
επάνω τμήμα του Σχήμα 5 συνδέεται με σχέση ροής - αποθέματος (stock-flow) με το 
οικονομικό γεγονός της πώλησης και στην συγκεκριμένη περίπτωση η σχέση ροής-
αποθέματος εκφράζει εκροή.   

Η Δισυπόστατη σχέση που συνδέει κάθε οικονομικό γεγονός με κάποιο άλλο 
φαίνεται επίσης στο Σχήμα 6. Τα δύο γεγονότα συσχετίζονται γιατί κάθε φορά που ένα 
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οικονομικό γεγονός προκαλεί μια αύξηση σε ένα οικονομικό πόρο, ένα άλλο 
οικονομικό γεγονός προκαλεί μείωση σε κάποιον άλλο, και τα δύο γεγονότα αποτελούν 
μια συναλλαγή. Στο Σχήμα 6 αρχικό οικονομικό γεγονός είναι η πώληση η οποία 
παράγει και συνδέεται με ένα άλλο οικονομικό γεγονός την παραλαβή μετρητών. 
(McCarthy, 2003). 

Η σχέση συμμετοχής (participation) περιγράφει την συμμετοχή των 
συναλλασσομένων στο Οικονομικό Γεγονός. Εσωτερική και εξωτερική συμμετοχή 
(inside – outside participation) είναι δύο υποκατηγορίες αυτής της σχέσης που 
αντιπροσωπεύουν τους δύο διαφορετικούς ρόλους των συναλλασσομένων στην σχέση 
συμμετοχής. Ο ίδιος συναλλασσόμενος μπορεί να είναι εσωτερικός συναλλασσόμενος 
(υπάλληλος) για ένα γεγονός και εξωτερικός συναλλασσόμενος (πελάτης) για κάποιο 
άλλο γεγονός.  

Κάθε οικονομικό γεγονός εμπεριέχει έναν εσωτερικό και ένα εξωτερικό 
συναλλασσόμενο. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6 στο οικονομικό γεγονός της πώλησης 
συμμετέχει ο πελάτης και ο πωλητής ενώ στο οικονομικό γεγονός της είσπραξης 
συμμετέχει ο πελάτης και ο ταμίας.  (G. Geerts και W. E. McCarthy, 2002.) 

 
3.2. Μοντέλο των Τριών Γεγονότων (Three events model)  

Το μοντέλο των Τριών Γεγονότων (Three events model) αποτελεί μια επέκταση 
του βασικού μοντέλου REA. Η επέκταση του αφορά τον διαχωρισμό των γεγονότων 
σε τρία είδη (David, 2000): 

1. Το οικονομικό γεγονός (economic event), το οποίο έχει την έννοια που έχει και 
στο βασικό πρότυπο REA, δηλ. ότι είναι αυτά που προκαλούν την αλλαγή στην 
ποσότητα ενός πόρου (π.χ. η πώληση). 

2. Το επιχειρηματικό γεγονός (business event), είναι ένα γεγονός που παρέχει στην 
επιχείρηση πληροφόρηση, με την οποία η διοίκηση μπορεί να σχεδιάσει, να 
παρακολουθήσει και να ελέγξει τα οικονομικά γεγονότα. Παραδείγματα 
επιχειρηματικών γεγονότων αποτελούν η παραγγελία για αγορά α’ υλών, η 
παραγγελία που κάνει ένας πελάτης, κτλ, τα οποία παρόλο που δεν 
συνεπάγονται την αλλαγή των πόρων είναι σημαντικά για την πληροφόρηση 
της διοίκησης (π.χ. μια παραγγελία ενός πελάτη μπορεί να σημαίνει 
ανασχεδιασμό των παραγγελιών προμηθειών ή διαπραγμάτευση για την τιμή 
πώλησης, κοκ). Η David χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός εμπόρου ο 
οποίος πουλάει μετάξι (silk), περιγράφει στο Σχήμα 7 ένα οικονομικό και ένα 
επιχειρηματικό γεγονός. Στο Σχήμα 7a περιγράφεται το μοντέλο REA όπως 
περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα, όπου ο έμπορος (agent-manager) 
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πουλάει το μετάξι στον πελάτη (customer) και εισπράττει από αυτόν χρήματα 
(cash).  Στο Σχήμα 7b το γεγονός της πώλησης χωρίζεται σε δύο γεγονότα: το 
ένα γεγονός είναι η παραγγελία που κάνει ο πελάτης (take customer order) και 
το άλλο η παράδοση της παραγγελίας (deliver order). Το πρώτο περιγράφει πιο 
αναλυτικά το οικονομικό γεγονός της πώλησης με το οποίο μειώνονται οι 
πόροι, ενώ το δεύτερο αποτελεί το επιχειρηματικό γεγονός το οποίο δίνει 
σημαντική πληροφόρηση στην επιχείρηση. Επίσης στο Σχήμα 7b περιγράφεται 
και το γεγονός των τηλεφώνων που γίνονται στον πελάτη από τον πωλητή της 
επιχείρησης. Το γεγονός αυτό είναι ένα ακόμα επιχειρηματικό γεγονός διότι 
δίνει σημαντική πληροφόρηση στην επιχείρηση (π.χ. η επιχείρηση, μέσω των 
τηλεφώνων, μπορεί να μετράει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των 
πωλητών της). Έτσι τα επιχειρηματικά γεγονότα του μοντέλου αποτελούν μια 
περισσότερο αναλυτική εικόνα της επιχείρησης απ’ ότι τα οικονομικά γεγονότα, 
δεδομένου ότι πολλά επιχειρηματικά γεγονότα μπορούν να συνθέτουν ένα 
οικονομικό γεγονός. 

3. Το πληροφοριακό γεγονός, είναι το γεγονός το οποίο αφορά διαδικασίες που 
εκτελούνται στις επιχειρήσεις μόνο για να καταγράψουνε, χειριστούνε, ή 
μεταβιβάσουνε πληροφορίες. Το βασικό στοιχείο που διαχωρίζει αυτά τα 
γεγονότα από τα επιχειρηματικά και τα οικονομικά είναι ότι δεν προσθέτουν 
κανένα νέο στοιχείο στο διάγραμμα REA (γι αυτό και δεν απεικονίζονται στο 
μοντέλο των τριών γεγονότων). Τα πληροφοριακά γεγονότα περιλαμβάνουν 
επίσης όλες τις απαιτούμενες μεθόδους προκειμένου να καταγραφούν οι  
πληροφορίες για τους κρίσιμους πόρους, συναλλασσόμενους και γεγονότα. 
Έτσι για παράδειγμα, δεδομένου ότι οι πελάτες αποτελούν ένα κρίσιμο 
συναλλασσόμενο για την επιχείρηση, η συλλογή πληροφοριών (π.χ. μέσω μιας 
αίτησης συμπλήρωσης στοιχείων) για αυτόν είναι ένα πληροφοριακό γεγονός το 
οποίο δεν θα απεικονισθεί στο μοντέλο. Ένα άλλο πληροφοριακό γεγονός θα 
μπορούσε να ήταν η έκδοση των τιμολογίων που γίνεται πλέον από όλες τις 
επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη διαδικασία ενώ καταγράφει την κίνηση των 
πόρων (μεταφορά των προϊόντων στον πελάτη, είναι ένα γεγονός το οποίο 
αφενός δεν προκαλεί καμία αλλαγή στην ποσότητα των πόρων και αφετέρου 
δεν είναι σημαντικό για την μεταφορά των πόρων, με αποτέλεσμα να μην 
περιγράφεται στο μοντέλο.  
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7b. Business Event 
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Σχήμα 7 –  Σχέση μεταξύ Οικονομικού και Επιχειρηματικού γεγονότος (David, 2000) 
 

Ακόμα το μοντέλο των τριών γεγονότων εισάγει τις σχέσεις σύμπραξης (synergy 
relationships) για να συνδέσει παρόμοια γεγονότα τα οποία συνήθως αφορούν μειώσεις. 
Στο Σχήμα 8 που ακολουθεί απεικονίζεται η προσθήκη της σχέσης σύμπραξης στο 
αρχικό μοντέλο REA. Αυτό επιτρέπει στους δημιουργούς μοντέλων να απεικονίσουν 
μια δέσμη ενεργειών, οι οποίες εκτελούνται για να επιτύχουν ένα στόχο. Στο 
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προηγούμενο παράδειγμα του έμπορου μεταξιού, αν υποθέσουμε ότι το μετάξι πρέπει 
να μεταφερθεί με μέσα της εταιρείας, η εργασία του οδηγού είναι ένας απαραίτητος 
πόρος ο οποίος πρέπει να μειωθεί ταυτόχρονα με τη μείωση του μεταξιού, προκειμένου 
να ολοκληρωθεί το γεγονός της πώλησης. 

 
 

 
 

Σχήμα 8 –  Η σχέση σύμπραξης (David, 2000) 
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4. Οντολογία και REA 

4.1. Ορισμός Οντολογίας  

Ο πιο αποδεκτός ορισμός της οντολογίας είναι αυτός που δίνεται από τον 
Gruber (1993) ως "ένας σαφής προσδιορισμός της εννοιολόγησης (conceptualization)", 
όπου εννοιολόγηση ορίζουμε τα αντικείμενα, τις έννοιες, και άλλες οντότητες που 
υπάρχουν σε κάποια περιοχή ενδιαφέροντος καθώς και των σχέσεων που υπάρχουν 
μεταξύ τους.  

Αυτός ο ορισμός μοιάζει με την παραδοσιακή περιγραφή ενός εννοιολογικού 
σχήματος βάσεων δεδομένων, εντούτοις διαφέρει σε τουλάχιστον τρία σημεία: στον 
στόχο, στο πεδίο δράσης και στο περιεχόμενο. Κατ' αρχάς, ο στόχος μιας οντολογίας 
είναι να απεικονίσει την κατανόηση κάποιων εννοιών που είναι δυνατόν να 
διαμοιραστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν, ενώ ταυτόχρονα οι ιδιαιτερότητες της 
κάθε εφαρμογής αγνοούνται. Δεύτερον, το πεδίο δράσης μιας οντολογίας δεν 
περιλαμβάνει μόνο μια εφαρμογή αλλά όλες τις εφαρμογές ενός γνωστικού 
αντικειμένου. Τρίτον, μια οντολογία ορίζει σαφείς προδιαγραφές, δομές και 
περιορισμούς του γνωστικού αντικειμένου, ενώ για να προστεθεί νέα γνώση σε αυτό 
πρέπει να ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες. 

 

4.2. Κατηγορίες Οντολογίας  

Οι φιλόσοφοι έχουν μελετήσει τις οντολογίες για αιώνες στην αναζήτησή τους 
για μια συστηματική εξήγηση της ύπαρξης, δηλαδή την ικανοποίηση του ερωτήματος 
"Ποιο είδος πραγμάτων υπάρχει;". Πρόσφατα, οι οντολογίες έχουν προκύψει ως 
σημαντικό ερευνητικό θέμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, όπου αντιμετωπίζουν το 
ζήτημα: "Ποιο είδος πραγμάτων πρέπει να απεικονίσουμε;". Η απάντηση σε αυτή την 
ερώτηση διαφέρει ανάλογα με το πεδίο δράσης της οντολογίας (Geerts και McCarthy 
2005). 

Ο Guarino (1997) κατατάσσει τις οντολογίες σύμφωνα με δύο διαστάσεις: το 
επίπεδο της λεπτομέρειας τους και το επίπεδο της εξάρτησης τους από ένα 
συγκεκριμένο θέμα ή μια άποψη. Σε ότι αφορά το επίπεδο της λεπτομέρειας τις 
διαχωρίζει σε: 

1. Οντολογίες Αναφοράς (Reference ontology), οι οποίες αφορούν περίπλοκες 
θεωρίες και όρους μιας γνωστικής περιοχής. Οι οντολογίες αυτές αναλύονται με 
περισσότερες λεπτομέρειες και μπορούν να γίνουν κατανοητές κυρίως από 

REA ENTERPRISE INFORMATION ARCHITECTURE 21



ειδικούς της συγκεκριμένης γνωστικής περιοχής. Ένα παράδειγμα οντολογιών 
αναφοράς είναι αυτές που αναφέρονται σε συγκεκριμένο τομέα μιας επιστήμης 
(π.χ. μοριακή βιολογία).  

2. Διαμοιράσιμες Οντολογίες (Shareable ontology), που αφορούν πιο απλές 
οντολογίες οι οποίες μπορούν να γίνουν κατανοητές και να χρησιμοποιηθούν 
από περισσότερους χρήστες. Οι οντολογίες αυτές δεν χρησιμοποιούν πολλές 
λεπτομέρειες και μπορούν να γίνουν κατανοητές από άτομα που δεν έχουν 
εξειδικευμένες γνώσεις. Ένα παράδειγμα διαμοιράσιμων οντολογιών είναι 
αυτές που αναφέρονται σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. η 
φιλοσοφική αναζήτηση για την εξέλιξη του ανθρώπου). 

Σε ότι αφορά το επίπεδο της εξάρτησης τους τις διαχωρίζει σε τρεις κατηγορίες 
οι οποίες απεικονίζονται στο σχήμα που ακολουθεί: 

1. Οι Οντολογίες Υψηλού Επιπέδου (Top-level ontologies), που δεν αναφέρονται 
σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα και προσπαθούν να καθορίσουν τις έννοιες που 
εμπεριέχονται σε όλα τα γνωστικά πεδία, όπως είναι η διάσταση του χρόνου, η 
ύλη, τα αντικείμενα, κ.α. 

2. Οι Οντολογίες Γνωστικής Περιοχής και οι Οντολογίες Ενεργειών (Domain 
ontologies και Task ontologies), οι οποίες προσπαθούν να καθορίσουν τα 
πράγματα τα οποία είναι σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο, όπως η ιατρική, τα αυτοκίνητα, κτλ. 

3. Οι Οντολογίες Εφαρμογών (Application Ontologies), οι οποίες περιγράφουν 
έννοιες που αφορούν εξειδικεύσεις των οντολογιών γνωστικής περιοχής και των 
θεματικών οντολογιών.  

 

 
Σχήμα 9 –  Είδη οντολογιών με βάση το επίπεδο της εξάρτησης τους (Guarino, 1997) 
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Στο παρόν κείμενο θα εξετάσουμε ένα τομέα των Οντολογιών Γνωστικής Περιοχής, τις 
Επιχειρηματικές Οντολογίες (enterprise ontologies) χρησιμοποιώντας το μοντέλο 
REA, όπου η ανάλυση γίνεται σε δύο διαστάσεις: κάθετα από την άποψη της 
επιχειρηματικής  λογικής και της ροής εργασίας και οριζόντια από την άποψη των 
αφηρημένων χαρακτηρισμών των επιχειρηματικών οικονομικών φαινομένων (Geerts, 
McCarthy 2001). 
 

4.3. Σκοπός της μελέτης της Οντολογίας  

Το ενδιαφέρον για τις οντολογίες έχει προκύψει και στα πλαίσια του τρέχοντος 
διαμοιρασμένου και ανομοιογενούς περιβάλλοντος των Η/Υ, όπως είναι το Διαδίκτυο, 
και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική λογισμικού που 
βασίζεται στις μονάδες λογισμικού (component based).  Έχει γίνει γενικά παραδεκτό 
ότι οι οντολογίες είναι σε θέση να βελτιώσουν την επικοινωνία, τον διαμοιρασμό και 
την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας (Ushold και Gruninger 1996).  

Η έλλειψη μιας σαφούς εννοιολόγησης οδηγεί συχνά στη φτωχή επικοινωνία 
μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των ανθρώπων και των υπολογιστών, και κυρίως 
μεταξύ των υπολογιστών. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να θέσουμε το εξής 
ερώτημα: "Ποια είναι η έννοια των όρων λογαριασμός, επιχειρηματική διαδικασία και 
αγορά;". Η ερμηνεία αυτών των όρων είναι διαφορετική μέσα στα πλαίσια ενός 
τμήματος, μεταξύ τμημάτων, μεταξύ οργανισμών, και μεταξύ δικτύων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Ένας σημαντικός στόχος των οντολογιών είναι να γίνουν σαφείς οι 
έννοιες προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία. 

 Ακόμη έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στη διαλειτουργικότητα, δηλαδή την 
επικοινωνία μεταξύ των χωριστών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λόγω της 
εμφάνισης των διανεμημένων και ανομοιογενών υπολογιστικών περιβαλλόντων. Για το 
συγκεκριμένο θέμα έχουν γίνει διάφορες προσεγγίσεις, όπως το KIF (Knowledge 
Interchange Format) (Fikes 1991) και το KQML (Finin 1994) που βασίζεται στο ACL 
(Agent Communication Language), όπου η γνώση παίρνει συγκεκριμένη μορφή έτσι 
ώστε να μπορεί να διαμοιραστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Περαιτέρω ανάλυση των 
παραπάνω δεν θα γίνει διότι ξεπερνά τα όρια της παρούσας εργασίας.  

Επίσης η έλλειψη της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης της γνώσης έχει 
αναγνωριστεί ευρέως ως μια σημαντική αδυναμία της παραδοσιακής ανάπτυξης 
συστημάτων. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί ουσιαστικά να μειώσει το χρόνο και το 
κόστος του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της συντήρησης πληροφοριακών 
συστημάτων. Για αυτό τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη προσοχή στο σχεδιασμό 
των εφαρμογών με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέρη των υλοποιημένων εφαρμογών να 
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μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτά τα μέρη μπορούν να είναι σχέδια, δομές, ή 
τμήματα λογισμικού. 

 
4.4. Τρόποι χρήσης της Οντολογίας  

Σχετικά με τις οντολογίες, έχουν προκύψει διάφορες χρήσεις ανάλογα με τον 
τρόπο που αυτές εξελίχθηκαν και τους στόχους που έπρεπε να πετύχουν. Έτσι 
μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες χρήσης των οντολογιών: (Geerts, McCarthy 
2001)  

1. Ως ένα λεξικό γνώσης (Knowledge Dictionary) όπου καταγράφεται ρητά το 
νόημα των εννοιών των γνωστικών περιοχών, οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών, 
και οι περιορισμοί που ισχύουν για τις έννοιες. Οι σαφώς καταγραμμένοι 
ορισμοί βελτιώνουν την επικοινωνία, την ενοποίηση και τη συνέπεια. 

2. Ως βοήθημα του εννοιολογικού σχεδιασμού (Conceptual Design Support). Οι 
οντολογίες προσφέρουν σημαντική βοήθεια για την κατάρτιση των μοντέλων 
των εφαρμογών σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Όπως 
επισημαίνουν οι Ushold και Gruninger (1996), τα οφέλη που προκύπτουν 
περιλαμβάνουν έναν καλύτερο προσδιορισμό των απαιτήσεων και αυξανόμενη 
αξιοπιστία. 

3. Για τις οντολογίες που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία εφαρμογών, οι 
έννοιες, οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών και οι περιορισμοί καταγράφονται με 
σαφήνεια, έτσι ώστε να γίνονται και αυτά τμήματα των εφαρμογών. 

Οι παραπάνω κατηγορίες συνήθως δεν λειτουργούν ως αυτόνομες, αλλά 
βρίσκονται σε συσχέτιση και αλληλοϋποστήριξη. Για παράδειγμα η οντολογία ως 
βοήθημα του εννοιολογικού σχεδιασμού υποστηρίζεται από ένα λεξικό γνώσης.  

 
4.5. Τρόποι δημιουργίας μιας Οντολογίας  

Η πολυπλοκότητα της δημιουργίας εφαρμοσμένων οντολογιών έχει οδηγήσει 
στην αυξανόμενη έρευνα για μεθοδολογίες κατασκευής τους. Για παράδειγμα ο 
Gomez-Perez (1998), διακρίνει τις ακόλουθες φάσεις στην κατασκευή οντολογίας:  

• απόκτηση γνώσης 
• προδιαγραφή απαιτήσεων 
• εννοιολόγηση  
• εφαρμογή 
• αξιολόγηση  
• τεκμηρίωση  
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Οι Geerts και McCarthy (2001) εστιάζουν κυρίως στην απόκτηση γνώσης, την 
προδιαγραφή απαιτήσεων και την εννοιολόγηση της οντολογίας REA και θεωρούν ότι 
υπάρχουν  τουλάχιστον τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη οντολογίας:  

4. Η ρεαλιστική προσέγγιση, που καθορίζει τα οντολογικά κατασκευάσματα μέσω 
της επίλυσης των προβλημάτων, και η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί και 
την κυρίαρχη προσέγγιση στην δημιουργία  επιχειρηματικών οντολογιών. 

5. Η θεωρητική προσέγγιση, η οποία αντλεί την εννοιολόγηση της από τις ήδη 
υπάρχουσες θεωρίες, κάτι το οποίο εφαρμόζουν οι Geerts και McCarthy, αφού 
χρησιμοποιούν ως βάση της οντολογίας τους το μοντέλο REA (Resource-Event-
Agent) (McCarthy 1982). 

6. Η εμπειρική προσέγγιση, η οποία παρόλο που δεν συνηθίζεται στη δημιουργία 
οντολογιών, χρησιμοποιείται για να εξετάσει κατά πόσο οι οντολογικές θεωρίες 
ενσωματώθηκαν στην ανθρώπινη γνώση. 

 
4.6. Αξιολόγηση μιας Οντολογίας  

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο το οποίο να ορίζει την επιτυχία ή 
την αποτυχία μιας οντολογίας. Παρόλα αυτά έχουν προταθεί διάφορα κριτήρια όπως 
αυτά του Gruber (1993): σαφήνεια, συνοχή, επεκτασιμότητα, ελάχιστη προκατάληψη 
κωδικοποίησης, και ελάχιστη οντολογική δέσμευση. Η σαφήνεια (clarity) προϋποθέτει 
ότι οι ορισμοί είναι ανεξάρτητοι από το πλαίσιο εργασίας, ενώ η συνοχή (coherence) 
απαιτεί τη συνέπεια των ορισμών. Ο όρος επεκτασιμότητα (extendibility) ορίζεται ως η 
δυνατότητα να μπορούν εύκολα οι νέες έννοιες να προσαρμοστούν χωρίς οποιεσδήποτε 
αλλαγές στα οντολογικά θεμέλια, διότι διαφορετικά  θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
τεράστιες αλλαγές στις υπάρχουσες εφαρμογές. Η επεκτασιμότητα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στα δυναμικά περιβάλλοντα όπως η επιχείρηση. Ακόμα η προκατάληψη 
κωδικοποίησης (encoding bias) παρατηρείται όταν οι επιλογές γίνονται για 
διευκόλυνση της υλοποίησης ή της απεικόνισης, με αποτέλεσμα το περιβάλλον να 
γίνεται πιο περίπλοκο, άρα και πιο δυσνόητο. Τέλος η ελάχιστη οντολογική δέσμευση 
(minimal ontological commitment) σημαίνει ότι η οντολογία πρέπει να έχει όσο το 
δυνατόν λιγότερες απαιτήσεις σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο 
μοντελοποιείται, επιτρέποντας έτσι σε αυτούς που την χρησιμοποιούν να 
προσαρμόσουν και να απεικονίσουν την οντολογία όπως απαιτείται.  
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5. Οντολογική θεμελίωση του REA 

5.1. Εισαγωγή  

Ο στόχος μιας επιχειρηματικής οντολογίας είναι η εννοιολόγηση 
(conceptualization) των συνηθισμένων οικονομικών φαινομένων μιας επιχείρησης 
ανεξάρτητα από τις ειδικές απαιτήσεις μιας εφαρμογής. Ο Sowa (1999) χωρίζει τις 
έννοιες που αντιπροσωπεύονται σε μια οντολογία σε δύο κύριες κατηγορίες:  

1. Στα φυσικά αντικείμενα και σύμβολα (physical objects & symbols), τα οποία 
περιγράφουν τα φυσικά φαινόμενα. Έτσι για παράδειγμα στο Σχήμα 10 
παρουσιάζονται τέσσερα άτομα τα οποία αποτελούν τα φυσικά φαινόμενα, ενώ 
οι λέξεις (ονόματα) της δεύτερης στήλης του σχήματος, που περιγράφουν τα 
άτομα αυτά, αποτελούν τα σύμβολα.  

2. Στις αφηρημένες έννοιες (abstractions), οι οποίες είναι πληροφορίες που 
χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν τα αντίστοιχα φυσικά φαινόμενα. Για 
παράδειγμα στο Σχήμα 10 τα τέσσερα άτομα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
ως «Πελάτες» (customer), ενώ θα μπορούσαν να αναλυθούν περισσότερο σε 
«Τύπους πελατών» (customer type) (π.χ. πελάτες υψηλού ρίσκου, πελάτες με 
μεγάλο τζίρο, κτλ).  

 

Σχήμα 10 –  Φυσικά φαινόμενα, σύμβολα  και αφηρημένες έννοιες (Geerts, McCarthy 
2001) 

 

Μια παρόμοια προσέγγιση ακολουθούν και οι Geerts και McCarthy για την 
οντολογία REA. Η λειτουργική υποδομή (operational infrastructure) περιγράφει τα 
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πραγματικά οικονομικά φαινόμενα, τόσο τα τωρινά όσο και τα μελλοντικά (π.χ. οι 
πωλητές μιας εταιρείας), ενώ η υποδομή γνώσης (knowledge infrastructure) περιγράφει 
τα αφηρημένα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τα πραγματικά οικονομικά φαινόμενα 
(π.χ. η κατηγοριοποίηση των πωλητών της εταιρείας σε πωλητές μεγάλων 
λογαριασμών και πωλητές μικρών λογαριασμών).  

 

5.2. Λειτουργική υποδομή (Operational infrastructure) 

5.2.1. Συναλλαγές (Exchanges) 

Στο αρχικό μοντέλο REA (McCarthy 1982) οι συναλλαγές παρουσιάζονται με 
απλό τρόπο, όπου χρησιμοποιούνται οι έννοιες των Πόρων (Resources), των 
Γεγονότων (Events) και των Συναλλασσόμενων (Agents) στη γενική τους μορφή.  
Στην οντολογία REA  (Geerts και McCarthy 2001) οι σχέσεις μεταξύ των τριών αυτών 
εννοιών περιγράφονται και απεικονίζονται αναλυτικότερα, ενώ ταυτόχρονα 
παρουσιάζονται και διαφορετικοί τύποι συναλλαγών (Σχήμα 11 και Σχήμα 12).  
Συγκεκριμένα:    

Η Δισυπόστατη σχέση (Duality) της συναλλαγής του αρχικού μοντέλου REA 
μεταξύ ενός γεγονότος-εισροής και ενός γεγονότος-εκροής, χωρίζεται πλέον σε δύο 
νέους τύπους:   

1. Στη Δισυπόστατη σχέση Μετασχηματισμού (transformation duality), όπου ο 
μετασχηματισμός σε μια συναλλαγή δημιουργεί αξία μέσω των αλλαγών στην 
μορφή ή τη σύσταση των πόρων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του 
τύπου συναλλαγής είναι η μετατροπή των πρώτων υλών σε έτοιμα προϊόντα.   

2. Στη Δισυπόστατη σχέση Μεταφοράς (transfer duality), όπου η αξία δημιουργείται 
μέσω των συναλλαγών με εξωτερικούς συναλλασσόμενους. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση θα μπορούσε να αναφερθεί ως παράδειγμα η πώληση των αγαθών 
και η αντίστοιχη είσπραξη των χρημάτων, η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 10. 

Επίσης η σχέση Ροής–Αποθεμάτων (stock-flow) του αρχικού μοντέλου 
αναλύεται σε πέντε διαφορετικούς τύπους σχέσεων: χρήση (use), ανάλωση 
(consumption), παράδοση (give), παραλαβή (take) και παραγωγή (production), όπου τα 
τρία πρώτα αποτελούν εκροή και τα δύο τελευταία εισροή. 

Επιπλέον οι εκροές και οι εισροές πρέπει να διαχωριστούν ανάλογα με την φύση 
της δισυπόστατης σχέσης (μετασχηματισμός ή μεταφορά). Για παράδειγμα κατά τη 
διάρκεια του μετασχηματισμού χρησιμοποιούνται ή αναλώνονται κάποιοι πόροι για να 
παραχθούν κάποιοι άλλοι πόροι, όπου όταν οι πόροι χρησιμοποιούνται συνήθως χάνουν 
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την μορφή τους και εξαφανίζονται (π.χ. οι μηχανές χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία χωρίς να εμφανίζεται κάποιο ίχνος τους στο προϊόν που παράγεται), ενώ 
όταν αναλώνονται συμμετέχουν στον νέο πόρο με μερικές διαφοροποιήσεις (π.χ. 
πρώτες ύλες). To ίδιο συμβαίνει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, για παράδειγμα σε 
ένα γεγονός πώλησης, όπου υπάρχουν πόροι που χρησιμοποιούνται (π.χ. η εργασία του 
οδηγού της εταιρείας που μεταφέρει τα προϊόντα στον πελάτη) και άλλοι που 
αναλώνονται (π.χ. τα προϊόντα που αποστέλλονται στον πελάτη). Σε αυτό το σημείο 
είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ένας πόρος μπορεί να συμμετέχει στις σχέσεις ροής–
αποθεμάτων με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα μια μηχανή πρώτα αγοράζεται 
(take), στη συνέχεια συμμετέχει στη παραγωγή (consumption) και στο τέλος πωλείται 
(give). 

Ακόμα η σχέση Συμμετοχής (participation relationship) στην οντολογία REA 
ορίζει ότι ένα άτομο θα μπορούσε για ένα γεγονός να είναι εσωτερικός 
συναλλασσόμενος (π.χ. υπάλληλος) και για ένα άλλο γεγονός εξωτερικός 
συναλλασσόμενος (π.χ. πελάτης). 

Τέλος στην οντολογία REA οι συναλλαγές απεικονίζονται με διάφορες μορφές, 
όπως στο Σχήμα 12, όπου περιγράφεται η Ταυτόχρονη συναλλαγή η οποία έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά σε σχέση με την συναλλαγή του Σχήμα 11 και περιγράφει δύο 
γεγονότα που συμβαίνουν ταυτόχρονα κατά το ίδιο χρονικό σημείο και στον ίδιο χώρο. 
Σε αυτή την περίπτωση η δισυπόστατη σχέση (duality) δεν χρειάζεται να απεικονιστεί 
και γι αυτό δεν απεικονίζεται στο Σχήμα 11, όμως συνεχίζει να ενυπάρχει στην σχέση 
ροής-αποθεμάτων. Ως παράδειγμα για την ταυτόχρονη συναλλαγή θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε την συναλλαγή σε ένα κατάστημα ρούχων, όπου ο πελάτης την ώρα 
που αγοράζει το ρούχο πληρώνει στον πωλητή ο οποίος ταυτόχρονα είναι και ταμίας. 
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Σχήμα 11 –  Συναλλαγή (Geerts, McCarthy 2001) 
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Σχήμα 12 –  Ταυτόχρονη Συναλλαγή (Geerts, McCarthy 2001) 
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5.2.2. Συσχέτιση, σύνδεση, επίβλεψη και απαίτηση (Association, Linkage, 

Custody and Claims) 

Στο Σχήμα 13 περιγράφονται τρεις νέες σχέσεις (εμφανίζονται με σκιές) οι 

οποίες δεν αποτελούν τμήμα μιας συναλλαγής, αλλά εννοιολογικές εξαρτήσεις μεταξύ 

των πόρων, μεταξύ των συναλλασσόμενων και μεταξύ πόρων και των 

συναλλασσόμενων. 

1. Η σχέση Συσχέτισης (association relationship), περιγράφει εξαρτήσεις μεταξύ 
των συναλλασσόμενων. Εδώ διακρίνονται τρεις τύποι: 
• Ευθύνη (responsibility), η οποία αφορά τη σχέση μεταξύ εσωτερικών 

συναλλασσόμενων και δείχνει ότι οι ανώτεροι έχουν την ευθύνη και τον 
έλεγχο των ενεργειών των υφισταμένων τους. Είναι σημαντικό να τονισθεί 
ότι ένας συναλλασσόμενος δεν είναι απαραίτητα ένα άτομο, αλλά θα 
μπορούσε να είναι ένα τμήμα ή μια οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα. 

• Ανάθεση (assignment), η οποία αφορά σχέσεις μεταξύ εσωτερικών και 
εξωτερικών συναλλασσόμενων, όπως για παράδειγμα σε κάθε πωλητή 
αναθέτονται συγκεκριμένοι πελάτες ή κάθε πελάτης έχει συγκεκριμένους 
προμηθευτές. 

• Σύμπραξη (cooperation), η οποία αναφέρεται σε σχέσεις εξωτερικών 
συναλλασσόμενων, όπως ένας πελάτης που είναι θυγατρική ενός 
προμηθευτή ή δύο προμηθευτές που δημιουργούν μια κοινοπραξία.  

2. H σχέση Σύνδεσης (linkage relationship), περιγράφει εξαρτήσεις μεταξύ των 
οικονομικών πόρων. Μια σημαντική σχέση αυτού του τύπου είναι η σύνθεση 
(composite) ή επιμέρους (part-whole) σχέση, η οποία ορίζει έναν πόρο ως τη 
σύνθεση δύο ή περισσότερων άλλων πόρων. Για παράδειγμα, ο σκληρός 
δίσκος, η οθόνη, η μητρική, κτλ, αποτελούν τμήματα του Η/Υ.   

3. H σχέση Επίβλεψης (custody relationship), περιγράφει τον εσωτερικό 
συναλλασσόμενο που είναι υπεύθυνος για κάποιο συγκεκριμένο πόρο, όπως για 
παράδειγμα ο αποθηκάριος που είναι υπεύθυνος για τα είδη της αποθήκης. 

4. Οι οικονομικές απαιτήσεις (economic claim), είναι προσωρινές (π.χ. πληρωτέες 
υποχρεώσεις) ή πιο διαρκείς (π.χ. δάνεια) ανισορροπίες στις δισυπόστατες 
σχέσεις. Σε περίπτωση που αποφασιστεί η αποκατάσταση της δισυπόστατης 
σχέσης τότε χρειάζονται δύο σχέσεις: i) από την απαίτηση προς το οικονομικό 
γεγονός, το οποίο την δημιούργησε (materialize) και ii) από την απαίτηση προς 
το οικονομικό γεγονός, το οποίο την τακτοποιεί (settle).  
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5.2.3. Δέσμευση (Commitment) 

Στο Σχήμα 14 παρουσιάζονται οι οντολογικές προσθήκες που έγιναν στo 
μοντέλο REA, σε σχέση με την αρχική αναφορά του McCarthy στις «δεσμεύσεις» 
(McCarthy, 1982), όπου υιοθετείται ο ορισμός του  Ijiri (Geerts, McCarthy 2001), ο 
οποίος αναφέρει ότι δέσμευση (commitment) είναι μια συμφωνία να εκτελεστεί ένα 
οικονομικό γεγονός σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και το οποίο θα προκαλέσει 
μια αύξηση ή μια μείωση των οικονομικών πόρων. Ο όρος «εκτέλεση» χρησιμοποιείται 
από τον  McCarthy για να δηλώσει τη σχέση μεταξύ των δεσμεύσεων και των 
οικονομικών γεγονότων που τις ακολουθούν. Στο σχήμα που ακολουθεί χρησιμοποιεί 
ένα ζεύγος δεσμεύσεων στο οποίο απεικονίζει την αμοιβαία σχέση τους αντίστοιχα με 
την δισυπόστατη σχέση των γεγονότων.   

Επιπλέον, στο  συγκεκριμένο σχήμα ορίζεται μια ανώτερη οντότητα, η 
οικονομική συμφωνία (economic agreement) η οποία χωρίζεται σε δύο τύπους: 

1. Στο συμβόλαιο (contract), όπου εκτελείται μια μεταφορά. Για παράδειγμα μια 
πώληση (event) «εκτελεί» μια παραγγελία πώλησης (commitment), η οποία 
αποτελεί μέρος ενός συμβολαίου (economic agreement). 

2. Στον προγραμματισμό (schedule), όπου εκτελείται ένας μετασχηματισμός. Για 
παράδειγμα μια παραγωγή (event) «εκτελεί» μια εντολή παραγωγής 
(commitment), η οποία είναι μέρος ενός προγραμματισμού (economic 
agreement). 

Επίσης οι δεσμεύσεις ολοκληρώνονται με τις έννοιες των κρατήσεων (reserves) 
και του συνεργάτη (partner). Οι κρατήσεις είναι μια ειδική κίνηση η οποία αποτελεί 
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Σχήμα 13 –  Συσχέτιση (association), σύνδεση (linkage), επίβλεψη (custody) 
και απαίτηση (claim) (Geerts, McCarthy 2001) 
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πρόβλεψη της κίνησης ροής-αποθέματος μέσω της προγραμματισμένης εισροής ή 
εκροής των πόρων. Για παράδειγμα η εκτέλεση μιας παραγγελίας προκύπτει από την 
«κράτηση» των έτοιμων προϊόντων που πρόκειται να πωληθούν, ενώ η εκτέλεση της 
εντολής παραγωγής προκύπτει από την ολοκλήρωση  του προγραμματισμού της 
παραγωγής των έτοιμων προϊόντων. 
Τέλος, η σχέση συνεργάτη (partner relationship) είναι μια σχέση συμμετοχής 

(participation), η οποία περιγράφει την συσχέτιση των εξωτερικών συναλλασσομένων 

με τις δεσμεύσεις (Σχήμα 15). 

 

 
Σχήμα 14 –  Δεσμεύσεις και Συμφωνίες (Geerts, McCarthy 2001) 
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Σχήμα 15 –  Δεσμεύσεις και σχέση συνεργάτη (Geerts, McCarthy 2001) 
 
 

5.2.4. Αξιώματα (Axioms) 

Με τον όρο Αξιώματα εννοούμε "μια θεμελιώδη αλήθεια που είναι πάντα 
έγκυρη και για την οποία δεν υπάρχει κάποιο παράδειγμα εξαίρεσης από τον κανόνα" 
(Bahrami 1999). Η αναγνώριση και ο ρητός καθορισμός αυτών των αξιωμάτων είναι 
ένα σημαντικό μέρος της δημιουργίας οντολογιών. Έτσι και η οντολογία REA στην 
προσπάθεια της για εννοιολόγηση των οικονομικών φαινομένων έχει ορίσει τα 
παρακάτω τρία αξιώματα: 

1. Το Αξίωμα 1 ορίζει ότι για κάθε οικονομικό πόρο υπάρχει τουλάχιστον ένα 
γεγονός εισροής και ένα γεγονός εκροής και αντίστροφα ότι τα γεγονότα 
εισροής και εκροής πρέπει να επηρεάζουν συγκεκριμένους οικονομικούς 
πόρους. Το αξίωμα αυτό εγγυάται ότι οι οικονομικές δραστηριότητες μιας 
επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα μιας ακολουθίας συναλλαγών. 

2. Το Αξίωμα 2 ορίζει ότι όλα τα γεγονότα εισροής πρέπει να βρίσκονται σε 
δισυπόστατη σχέση με τα γεγονότα εκροής και το αντίστροφο. Με αυτό 
διασφαλίζεται ότι θα περιγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά μιας συναλλαγής. 

3. Το Αξίωμα 3 ορίζει ότι για να υπάρχει μια συναλλαγή πρέπει να ορίζονται οι 
εσωτερικοί και οι εξωτερικοί συναλλασσόμενοι, οι οποίοι έχουν διαφορετικές 
ανάγκες (π.χ. ο πελάτης θέλει να αγοράσει προϊόντα, ενώ ο προμηθευτής θέλει 
να πουλήσει προϊόντα). 
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5.3. Γνωστική Υποδομή (Knowledge infrastructure) 

5.3.1. Απεικονίσεις Τύπων (Type Images)  

Οι αφηρημένες έννοιες είναι δομές πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για να 
περιγράψουν τα άϋλα χαρακτηριστικά των πραγματικών φαινομένων. Στην οντολογία 
REA οι Απεικονίσεις Τύπων (type images) χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν 
την άϋλη μορφή των οικονομικών φαινομένων και για την δημιουργία τους 
χρησιμοποιούνται οι συμβολισμοί. Οι συμβολισμοί χρησιμοποιούνται για να δοθούν 
χαρακτηριστικά σε μια ομάδα από πραγματικά φαινόμενα. Για παράδειγμα ο 
χαρακτηρισμός ενός λιονταριού ως ένα αιλουροειδές που βρυχάται, προσδίδει 
αυτόματα αυτόν τον χαρακτηρισμό και στα υπόλοιπα λιοντάρια. Επίσης το 
χαρακτηριστικό αυτό ακολουθεί το λιοντάρι ακόμα και αν σταματήσει να υπάρχει.  

Στην οντολογία REA οι απεικονίσεις τύπων χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί μια γνωστική υποδομή η οποία θα αντιστοιχιστεί στη λειτουργική 
υποδομή. Η αντιστοίχιση αυτή περιγράφεται στο Σχήμα 16, όπου ορίζονται τέσσερις 
διαφορετικοί τύποι απεικονίσεων: τύπος οικονομικού πόρου, τύπος οικονομικού 
γεγονότος, τύπος συναλλασσόμενου και τύπος δέσμευσης. Οι τύποι αυτοί 
αντιστοιχίζονται σε ένα πλήθος από πόρους, γεγονότα, συναλλασσόμενους και 
δεσμεύσεις. Για παράδειγμα τα προσόντα των ατόμων (skills) είναι ένας τύπος 
συναλλασσομένου όπου κάθε προσόν θα μπορούσε να αντιστοιχιστεί σε ένα πλήθος 
εργαζόμενων. Ένας άλλος τύπος συναλλασσομένου θα μπορούσε να είναι ένα τμήμα 
της αγοράς (market segment) ή μια κατηγορία πελατών. Αντίστοιχα ένας τύπος πόρου 
θα μπορούσε να είναι η μάρκα ενός προϊόντος μιας εταιρείας όπως το αυτοκίνητο 
Toyota Corolla, ενώ ένας τύπος γεγονότος είναι οι κατηγορίες πωλήσεων όπως οι 
πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, οι πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.α. 
Τέλος ένας τύπος δέσμευσης είναι παραγγελίες πωλήσεων οι οποίες μπορεί να 
χωριστούν σε άμεσης παράδοσης, καθυστερημένης παράδοσης, σε παράδοσης με 
όρους, κτλ. 

Ένας μεγάλος αριθμός από οικονομικά φαινόμενα μπορεί να αντιστοιχισθεί στο 
λειτουργικό επίπεδο με σχέσεις μεταξύ τύπων και αντικειμένων. Οι σχέσεις αυτές 
ονομάζονται σχέσεις περιγραφών (description relationship) και στο Σχήμα 17 
απεικονίζεται μια σχέση μεταξύ τύπου οικονομικού πόρου και συναλλασσόμενου. 
Παραδείγματα αυτής της σχέσης θα μπορούσαν να ήταν «ο τύπος των πόρων που ένας 
συναλλασσόμενος μπορεί να προμηθεύσει» ή «ο τύπος των πόρων για τον οποίο ένας 
συναλλασσόμενος ενδιαφέρεται». 
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Σχήμα 17 –  Απεικονίσεις τύπων (Geerts, McCarthy 2001) 

 
 

5.3.2. Σχέσεις Απεικονίσεων Τύπων (Type Image Relationships) 

Ακόμα σύμφωνα με τους Geerts και McCarthy (2001), υπάρχουν και οι σχέσεις 
μεταξύ των απεικονίσεων τύπων, τις οποίες χωρίζουν σε τουλάχιστον τρεις κατηγορίες: 

1. Οι πολιτικές (policies) ορίζουν περιορισμούς των πραγματικών φαινόμενων, 
όπως για παράδειγμα στο Σχήμα 18 όπου απεικονίζεται ο περιορισμός σε μια 
σχέση ανάθεσης (assignment relationship). Συγκεκριμένα περιγράφεται η 
πολιτική όπου σε ένα μεγάλο πελάτη ορίζεται ένας έμπειρος πωλητής. 

2. Τα πρωτότυπα (prototypes) είναι διαφορετικά από τις πολιτικές στο γεγονός ότι  
δεν ορίζουν περιορισμούς αλλά σχεδιαγράμματα (blueprints), όπως για 
παράδειγμα οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων οι οποίες εκφράζονται με 
σχέσεις σύνθεσης μεταξύ των οικονομικών πόρων. 

3. Οι χαρακτηρισμοί (characterizations) αναφέρονται σε πληροφοριακές σχέσεις 
μεταξύ των απεικονίσεων τύπων, όπως είναι η σχέση σύνδεσης (linkage 
relationship) η οποία ορίζει ποια είναι τα υποκατάστατα για κάποιον 
παραγωγικό πόρο. Στο Σχήμα 19 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα 
χαρακτηρισμού όπου οι πελάτες (customer type) κατηγοριοποιούνται σε 

REA ENTERPRISE INFORMATION ARCHITECTURE 35



μικρούς, μεσαίους και μεγάλους και οι πωλητές (salesman type) σε άπειρους 
και έμπειρους. Στη συνέχεια μέσω της σχέσης των χαρακτηρισμών γίνεται 
αντιστοίχιση μεταξύ των τύπων πελατών και πωλητών (π.χ. οι μικροί πελάτες 
αντιστοιχίζονται στους άπειρους πωλητές.  

  

 

Σχήμα 18 –  Πολιτικές (Policies) (Geerts, McCarthy 2001) 
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Σχήμα 19 –  Χαρακτηρισμοί (characterizations) (Geerts, McCarthy 1999) 
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6. Τριεπίπεδη Αρχιτεκτονική της οντολογίας REA 

6.1. Εισαγωγή  

Οι συναλλαγές (exchanges) αποτελούν την μονάδα ανάλυσης της οντολογίας 
REA, και το σύνολο αυτών των συναλλαγών ορίζει τις οικονομικές δραστηριότητες 
μιας επιχείρησης, οι οποίες συχνά πρέπει να αναλύονται σε διαφορετικά επίπεδα. Έτσι 
για παράδειγμα στο Σχήμα 20 που θα ακολουθήσει παρακάτω, γίνεται ανάλυση ενός 
επιχειρηματικού σεναρίου (enterprise script) μιας εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων 
(Geerts, McCarthy 1997) σε μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες διασπώνται σε 
συναλλαγές και οι οποίες με τη σειρά τους προέρχονται από χαμηλότερου επιπέδου 
ενέργειες. Επίσης στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η σχέση της παραπάνω κάθετης 
διαστρωμάτωσης με την οριζόντια διαστρωμάτωση μεταξύ της λειτουργικής και της 
γνωστικής υποδομής.  

 
6.2. Λειτουργική υποδομή (Operational infrastructure) 

6.2.1. Ενέργειες (Tasks) 

Ο όρος ενέργεια (task) στην οντολογία REA σημαίνει μια συναλλαγή για την 
οποία δεν είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί η δισυπόστατη φύση της (Geerts και 
McCarthy 2001). Τα κριτήρια διαφοροποίησης μεταξύ μιας συναλλαγής και μιας 
ενέργειας είναι άκρως ευρετικά (heuristic) και εξαρτώνται από την εφαρμογή στην 
οποία χρησιμοποιούνται. Ένα σημαντικό σημείο διαχωρισμού είναι αν ένα γεγονός 
εκροής μπορεί να αντιστοιχισθεί λογικά και άμεσα με ένα γεγονός εισροής το οποίο 
παράγει αναγνωρίσιμο πόρο. Η αντικατάσταση μιας συναλλαγής από μια ενέργεια έχει 
νόημα όταν συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα: 

1. Η ολοκλήρωση μιας ενέργειας είναι σαφώς ασήμαντη σε πληροφοριακό 
επίπεδο, δηλαδή δεν είναι απαραίτητη για επιχειρηματικό σχεδιασμό, έλεγχο ή 
αξιολόγηση. Για παράδειγμα στο Σχήμα 20 η παροχή των κλειδιών του 
αυτοκινήτου στον πελάτη και η συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων είναι 
ασήμαντα ως μεμονωμένα γεγονότα.  

2. Η ενέργεια δεν επηρεάζει την μεταβολή της κατάστασης ενός πόρου, αντίθετα 
ένας πόρος μεταβάλλεται όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.  
Για παράδειγμα στο Σχήμα 20, οι λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων μεταξύ 
του πελάτη και της εταιρείας ενοικίασης ώστε να υπογραφεί το συμβόλαιο, 
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είναι δύσκολο να προσδιορίσουν και να περιγράψουν την μεταβολή ενός πόρου, 
η οποία συμβαίνει μόνο όταν υπογραφεί το συμβόλαιο. 

 
Όπως προαναφέρθηκε, στο Σχήμα 20 γίνεται ανάλυση ενός επιχειρηματικού 

σεναρίου (enterprise script) μιας εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων.  

Το πρώτο επίπεδο του Σχήμα 20 ονομάζεται Επιχειρησιακό Επίπεδο (Enterprise 

level) και περιγράφει την αλληλουχία των διαδικασιών μιας επιχείρησης καθώς και 

τους πόρους που χρησιμοποιούνται ως έξοδος και είσοδος στην καθεμία από αυτές. 

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι διαδικασίες της πώλησης, της μισθοδοσίας, της 

αγοράς και της συντήρησης, όπου για παράδειγμα στη διαδικασία της μισθοδοσίας ο 

πόρος που εισάγεται (χρησιμοποιείται) είναι τα χρήματα, ενώ ο πόρος που εξάγεται 

(παράγεται) είναι η εργασία. 

Το δεύτερο επίπεδο του Σχήμα 20 ονομάζεται Επίπεδο Διαδικασιών (Process 

Level) και αναλύει τις διαδικασίες του πρώτου επιπέδου. Στο παράδειγμα μας 

αναλύεται η διαδικασία της πώλησης, όπου παρουσιάζεται η ανταλλαγή της εργασίας 

και του αυτοκινήτου με τα χρήματα του πελάτη. 

Τέλος το τρίτο επίπεδο του Σχήμα 20 ονομάζεται Επίπεδο Ενεργειών (Task 

Level) και περιγράφει σε ένα διάγραμμα την αλληλουχία ενεργειών, η οποία στην 

οντολογία REA ονομάζεται συνταγή (recipe), ενώ η εξάρτηση μεταξύ δύο ενεργειών 

ονομάζεται ταξινόμηση (ordering). Η πρώτη ταξινόμηση στο σχετικό διάγραμμα 

ξεκινάει  με την «εκτίμηση των αναγκών του πελάτη» (assess customer needs) και 

τελειώνει με τον «έλεγχο του αρχείου των αυτοκινήτων» (check car file).  

 

6.2.2. Επιχειρηματικά σενάρια και διαδικασίες (Enterprise scripts and 

Processes) 

Ο όρος διαδικασία (process) στην οντολογία REA ορίζεται ως μια συναλλαγή 
μαζί με τις ενέργειες που χρειάζονται για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη συναλλαγή 
(Geerts, McCarthy 2001). Για παράδειγμα στη διαδικασία πώλησης του Σχήμα 20, η 
ανταλλαγή της εργασίας και του αυτοκινήτου με τα χρήματα του πελάτη αποτελούν την 
συναλλαγή, ενώ οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της είναι η 
εκτίμηση των αναγκών του πελάτη, ο έλεγχος του αρχείου των αυτοκινήτων, κτλ. 
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Τέλος το επιχειρηματικό σενάριο (enterprise script) περιγράφει τις διαδικασίες 
σε μια επιχείρηση. Στο Σχήμα 20 το  επιχειρηματικό σενάριο περιλαμβάνει τέσσερις 
διαδικασίες: την μισθοδοσία, την αγορά, την συντήρηση και την πώληση. 

 

 
Σχήμα 20 –  Τριεπίπεδη Αρχιτεκτονική των συστημάτων REA (Geerts, McCarthy 

2001) 
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6.3. Γνωστική Υποδομή (knowledge infrastructure) 

6.3.1. Τύποι διαδικασιών (Process Type)  

Παραδείγματα από τη διαδικασία της πώλησης σε λειτουργικό επίπεδο 
αποτελούν οι πραγματικές ενοικιάσεις αυτοκινήτων που συμβαίνουν σε καθημερινή 
βάση, ενώ ταυτόχρονα η διαδικασία της πώλησης είναι και τύπος διαδικασίας σε 
γνωστικό επίπεδο. Άλλοι τύποι διαδικασιών στο Σχήμα 20 είναι η μισθοδοσία, η αγορά 
και η  συντήρηση. Στο Σχήμα 21 που ακολουθεί περιγράφεται η γνωστική υποδομή της 
τριεπίπεδης αρχιτεκτονικής της οντολογίας REA, σε αντιστοιχία με την τριεπίπεδη 
αρχιτεκτονική του Σχήμα 20, με τη διαφορά ότι πρέπει να μελετηθεί από αριστερά προς 
τα δεξιά, αντί από πάνω προς τα κάτω. Οι απεικονίσεις τύπων διαδικασιών (process 
type image) αποτελούν ένα τρόπο για να ορισθούν τα γενικά χαρακτηριστικά για κάθε 
μια από αυτές τις διαδικασίες, όπου στη συνέχεια αυτά τα χαρακτηριστικά 
αντιστοιχίζονται σε καθένα από τα μεμονωμένα στοιχεία αυτής της διαδικασίας. Για 
παράδειγμα στο Σχήμα 21 τα γενικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας πώλησης 
αντιστοιχίζονται σε καθένα από τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα (π.χ. RP#1 και RP#2). 

 
6.3.2. Τύποι συναλλαγών (exchange type)  

Στο Σχήμα 21 παρουσιάζεται ένα μέρος των απεικονίσεων τύπων για τις 
συναλλαγές και συγκεκριμένα ένα μέρος της εξωτερικής σχέσης (outside relationship-
με την έννοια ότι λαμβάνει μέρος ένας εξωτερικός συναλλασσόμενος, όπου στην 
περίπτωση μας είναι ο πελάτης) μεταξύ συναλλασσόμενου και γεγονότος 
(συγκεκριμένα του πελάτη και της πώλησης) τόσο σε επίπεδο λειτουργικό όσο και σε 
γνωστικό. Ολόκληρη η σχέση αυτή παρουσιάζεται στο μεσαίο τμήμα του Σχήμα 20. 
Επίσης όλα τα γενικά χαρακτηριστικά που ορίζονται για τον συγκεκριμένο τύπο σχέσης 
συναλλαγών εφαρμόζονται σε όλα τα πραγματικά-μεμονωμένα παραδείγματα του 
συγκεκριμένου τύπου. 

6.3.3. Τύποι ενεργειών και συνταγών (task type and recipe type)  

Ένας τύπος ενεργειών καθορίζει γενικά χαρακτηριστικά για όλες τις 
πραγματικές ενέργειες που εντάσσονται σε αυτόν (Geerts, McCarthy 2001). Στο Σχήμα 
21  εμφανίζονται δύο περιπτώσεις τύπων ενεργειών οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι «η 
διερεύνηση των αναγκών του πελάτη» και «ο έλεγχος του αρχείου των αυτοκινήτων». 
Τα παραδείγματα για την πρώτη ενέργεια είναι οι πραγματικές διερευνήσεις των 
αναγκών των πελατών που γίνονται σε καθημερινό επίπεδο. Ανάλογα ορίζονται και οι 
τύποι ταξινόμησης ως εξαρτήσεις μεταξύ τύπων ενεργειών και οι τύποι συνταγών ως η 
αλληλουχία των τύπων ενεργειών που εκτελούνται στα πλαίσια ενός τύπου 
διαδικασιών. Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για τον ίδιο τύπο διαδικασιών 
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μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συνταγών. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να 
ορίσουμε την συνταγή με τους ακόλουθους τρόπους: ως αυτή που ισχύει, αυτή που 
είναι γενικότερα αποδεκτή στο κλάδο, αυτή που είναι πιο οικονομική αλλά έχει κάποιες 
παρενέργειες, αυτή που ταιριάζει καλύτερα με κάποιο λογισμικό, κτλ. 

 

 

Σχήμα 21 –  Γνωστική υποδομή της τριεπίπεδης αρχιτεκτονικής (Geerts, McCarthy 
2001) 

 

6.4. Η δυναμική συμπεριφορά της Οντολογίας REA 

Όλα τα οντολογικά χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, αποτελούν τα 
συστατικά της οντολογίας REA. Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι δυναμικά 
ώστε να μπορούν να απεικονίσουν σωστά τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών κάθε 
επιχείρησης. Προκειμένου να καταγραφεί η δυναμική συμπεριφορά των 
επιχειρηματικών διαδικασιών είναι απαραίτητο να γίνει ο διαχωρισμός τους σε φάσεις, 
όπου η πορεία των διαδικασιών μπορεί να παρακολουθηθεί καλύτερα. Για αυτό το λόγο 
η οντολογία REA υιοθετεί τις φάσεις των επιχειρηματικών διαδικασιών, που 
περιγράφονται από την ομάδα που ασχολείται με το ISO Open-edi (ISO 2002). 
Συγκεκριμένα:  
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1. Σχεδιασμός (Planning): Στη φάση αυτή τόσο όσο ο αγοραστής όσο και ο 
πωλητής ασχολούνται με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να 
αγοράσουν ή να πωλήσουν κάποιο αγαθό. 

2. Γνωριμία (Identification):  Στη φάση αυτή περιλαμβάνονται οι ανταλλαγές 
στοιχείων μεταξύ των δυνητικών αγοραστών και πωλητών, ώστε να 
δημιουργηθεί μια σχέση μεταξύ τους. 

3. Διαπραγμάτευση (Negotiation): Η φάση της διαπραγμάτευσης έχει ως σκοπό να 
πετύχει μια αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των μερών, να γίνουν αντιληπτοί οι 
στόχοι, οι όροι και οι συνθήκες της συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
γίνει ακριβής προσδιορισμός των  χαρακτηριστικών των παρεχόμενων αγαθών, 
των απαιτούμενων ποσοτήτων, των τιμών, του τρόπου μεταφοράς, κτλ.  

4. Πραγματοποίηση (Actualization): H φάση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας 
επιτυχούς διαπραγμάτευσης, όπου ο πωλητής αναλαμβάνει να παράγει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες με συγκεκριμένες προδιαγραφές και να τα παραδώσει 
στον αγοραστή με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί, ενώ ο αγοραστής 
πληρώνει τον πωλητή ανάλογα.  

5. Μετά την Πραγματοποίηση (Post- Actualization): H φάση αυτή αφορά τις 
διαδικασίες που χρειάζονται και τα δύο μέρη μετά την παράδοση των αγαθών, 
όπως είναι οι υπηρεσίες υποστήριξης, τα ανταλλακτικά, η διαχείριση 
παραπόνων, κτλ. 

Οι παραπάνω φάσεις αφορούν μιας συναλλαγή αγοράς μεταξύ ενός αγοραστή 
και ενός πωλητή, η οποία στην οντολογία REA είναι μια σχέση μεταφοράς (transfer), 
όμως μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα και στις σχέσεις μετασχηματισμού 
(transformation). Στο σχήμα που ακολουθεί περιγράφονται μερικά παραδείγματα 
γεγονότων που αντιστοιχούν στις πέντε παραπάνω φάσεις των επιχειρηματικών 
διαδικασιών (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, 
2003) : 
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Φάσεις Επιχ. 
Διαδικασιών 

Παραδείγματα γεγονότων ανά φάση 

Σχεδιασμός Ο πωλητής εκδίδει κατάλογο 
 Ο αγοραστής ζητάει κατάλογο από τον πωλητή 
 Ο πωλητής στέλνει τον κατάλογο στον υποψήφιο αγοραστή 
Γνωριμία Ο αγοραστής ζητάει από τον πωλητή διαθεσιμότητα και τιμές 

για τα αγαθά του πωλητή 
 Ο πωλητής στέλνει την διαθεσιμότητα και τις τιμές στον 

αγοραστή 
Διαπραγμάτευση Ο πωλητής στέλνει αίτηση παραγγελίας στον αγοραστή 
 Ο αγοραστής κάνει προσφορά στον πωλητή 
 Ο πωλητής στέλνει αντιπροσφορά στον αγοραστή 
 Ο αγοραστής στέλνει αποδοχή της παραγγελίας (εναλλακτικά 

θα μπορούσε να την απορρίψει) 
Πραγματοποίηση Ο πωλητής στέλνει εντολή φόρτωσης όταν τα αγαθά είναι 

έτοιμα για φόρτωση 
 Ο αγοραστής στέλνει δελτίο παραλαβής στον πωλητή όταν 

ελέγξει και παραλάβει τα αγαθά 
 Ο πωλητής στέλνει τιμολόγιο στον αγοραστή αφού σταλούν 

τα αγαθά 
 Ο αγοραστής στέλνει έμβασμα στον πωλητή με πληροφορίες 

που αφορούν τον τρόπο πληρωμής του τιμολογίου 
Μετά την 
Πραγματοποίηση 

Ο αγοραστής στέλνει αίτηση εγγύησης στον πωλητή 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – Παραδείγματα γεγονότων ομαδοποιημένα σε φάσεις επιχειρηματικών 

διαδικασιών (UN/CEFACT, 2003) 
 
Στο Σχήμα 22 που ακολουθεί, απεικονίζονται αφενός πολλά από τα συστατικά 

που έχουν περιγραφεί σε προηγούμενες ενότητες και αφετέρου οι φάσεις των 
επιχειρηματικών διαδικασιών όπως αυτές αναλύονται στο ISO. Προκειμένου να 
καταγραφεί η δυναμική συμπεριφορά των επιχειρηματικών διαδικασιών, κάθε οντότητα 
του σχήματος πρέπει να θεωρηθεί ως ένα «επιχειρηματικό αντικείμενο» (business 
object). Αυτά τα επιχειρηματικά αντικείμενα θα βρίσκονται σε διαφορετικές 
καταστάσεις, όπου κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής (REA exchange), η μετάβαση 
από μια κατάσταση σε μια άλλη θα προκύπτει λόγω ενός γεγονότος (REA event).  
Για παράδειγμα η «Οικονομική Απαίτηση» (Economic Claim) κατά τη διάρκεια της 
γνωριμίας και των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο μερών, δεν θα υφίσταται 
(κατάσταση null). Στη συνέχεια με την έκδοση του τιμολογίου (επιχειρηματικό 
γεγονός) η απαίτηση θα δημιουργηθεί (κατάσταση materialized), ενώ με την αποστολή 
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του εμβάσματος από τον αγοραστή (επιχειρηματικό γεγονός) η απαίτηση θα 
τακτοποιηθεί (κατάσταση settled). Με τη σειρά του το οικονομικό γεγονός του 
εμβάσματος θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγή στην κατάσταση κάποιου άλλου 
αντικείμενου, όπως για παράδειγμα στα μετρητά (οικονομικός πόρος), τα οποία από την 
κατάσταση «αναμένονται» μεταβαίνουν στην κατάσταση «παραλήφθηκαν».  

 
Σχήμα 22 –  Η οντολογία REA με φάσεις επιχειρηματικών διαδικασιών (Geerts, 

McCarthy 2005) 

Οι φάσεις των επιχειρηματικών διαδικασιών έχουν προστεθεί τον τελευταίο 
καιρό στην οντολογία REA, με αποτέλεσμα να μην έχουν προσδιοριστεί οι πιθανές 
καταστάσεις για όλα της τα συστατικά. Παρόλα αυτά οι Geerts και McCarthy (2005) 
έδωσαν κάποια παραδείγματα για συγκεκριμένα επιχειρηματικά αντικείμενα. 
Συγκεκριμένα:  
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Επιχειρηματικό Αντικείμενο 
(Business Object) 

Καταστάσεις για 
Επιχειρηματικό Αντικείμενο 
(States For Business Object) 

Επιχειρηματική διαδικασία • Σε αναμονή εκκίνησης 
• Προς επιδιόρθωση 
• Ολοκληρωμένη 
• Εγκαταλειμμένη 
• Σε αναβολή 

Οικονομική Απαίτηση • Υλοποιημένη 
• Διευθετημένη 

Τύπος Οικονομικού πόρου • Υποψήφιος 
• Προγραμματισμένος 
• Αναγνωρισμένος 
• Προτεινόμενος 
• Προσδιορισμένος 
• Αντικατεστημένος 

Φάση Επιχειρημ. διαδικασίας • Σε αναμονή 
• Προς επιδιόρθωση 
• Ολοκληρωμένη 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Δείγματα καταστάσεων επιχειρηματικών αντικειμένων (Geerts, 

McCarthy 2005) 
 
 

 
6.5. Εφαρμογές της οντολογίας REA 

6.5.1. Εισαγωγή 

Οι οντολογίες μπορούν να εφαρμοστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος και τους στόχους που πρέπει να 
επιτευχθούν.  
Στο συγκεκριμένο σημείο θα περιγραφούν τρεις πιθανές εφαρμογές της οντολογίας 
REA οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές της ενότητας 4.4. Η περιγραφή αυτή θα αφορά 
τη γενική μορφή των εφαρμογών, σε αντίθεση με επόμενες ενότητες όπου θα 
μελετήσουμε αναλυτικότερες μορφές κάποιων εφαρμογών. 
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6.5.2. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management Systems) 

Μια εφαρμογή τεχνολογίας γνώσης για την οποία υπάρχει συνεχώς αυξανόμενο 
ενδιαφέρον είναι τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (knowledge management systems 
ή  corporate memories). Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται για να συλλάβουν τη 
συσσωρευμένη τεχνογνωσία μιας επιχείρησης και άλλες μορφές γνώσης, με σκοπό να 
τις κάνουν διαθέσιμες για να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα 
των διαδικασιών (Kuhn και Abecker 1998). Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης έχουν 
ως αποτέλεσμα την κεφαλαιοποίηση της γνώσης και τα οφέλη τους είναι μεγάλα γιατί 
αυτή τη γνώση μπορούν να την χρησιμοποιούν γρήγορα και επαναλαμβανόμενα. 

Οι οντολογίες είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες προκειμένου να 
επιτευχθεί η επαναχρησιμοποίηση και η διανομή της συσσωρευμένης γνώσης. Ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της οντολογίας REA είναι ότι παρέχει συγκεκριμένες 
οδηγίες σχετικά με τους τύπους γνώσεων που καταγράφονται σε ένα σύστημα 
διαχείρισης γνώσης, όπως είναι οι καλύτερες διαδικασίες, οι λεπτομερείς περιγραφές 
των πόρων και των δομών μεταξύ τους, και της γνώσης (expertise) που απαιτείται για 
την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών. 

 

6.5.3. Βοήθημα Εννοιολογικού Σχεδιασμού (Conceptual Design Support) 

Μια ανερχόμενη χρήση των οντολογιών είναι η επαναχρησιμοποίηση τους ως 
μοντέλα κατά την φάση της ανάλυσης των αναγκών για το σχεδιασμό ενός συστήματος 
(Ushold και Gruninger 1996). Σαν μοντέλα ανάλυσης οι οντολογίες προσδιορίζουν τα 
αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν σε μια γνωστική περιοχή, καθώς και τους κανόνες με 
τους οποίους αυτά ενσωματώνονται σε δομές πληροφοριών. Επιπλέον οι εμπειρίες και 
οι πρακτικές των μοντέλων αποθηκεύονται σε βάσεις γνώσεων με σκοπό να 
μοιραστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο 
σημείο τα οφέλη που προκύπτουν περιλαμβάνουν έναν καλύτερο προσδιορισμό των 
απαιτήσεων και αυξανόμενη αξιοπιστία. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της οντολογίας REA είναι ότι εμπεριέχονται 
συγκεκριμένοι κανόνες οι οποίοι βοηθούν στη δόμηση των οικονομικών φαινομένων. 
Οι δύο κανόνες που ακολουθούν αναδεικνύουν αυτή τη δυνατότητα: 

• Η δισυπόστατη σχέση πρέπει να επιβληθεί ώστε να αναγκάσει τους αναλυτές 
και τους σχεδιαστές να εξετάσουν με σαφήνεια τις σχέσεις μεταξύ των 
γεγονότων και συνεπώς μεταξύ των πόρων. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να 
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τεθούν ερωτήματα όπως: Σε ποια γεγονότα χρησιμοποιήθηκε ο παραγωγικός 
πόρος της εργασίας; Τι πόροι αναλώθηκαν στα πλαίσια μιας διαδικασίας;  

• Τόσο ένα γεγονός εισροής όσο και ένα γεγονός εκροής πρέπει να καθορίζονται 
για ένα οικονομικό πόρο, ώστε να διασφαλίζεται σε ένα επιχειρηματικό σενάριο 
ότι οι πόροι ορθώς αποκτήθηκαν και ότι οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν.   

Μάλιστα οι Geerts and McCarthy το 1992 υλοποίησαν ένα εργαλείο το οποίο ονόμασαν 
CREASY, το οποίο χρησιμοποιεί τους δυο παραπάνω κανόνες για να αναγκάσει τους 
σχεδιαστές να σκεφτούν τα επιχειρησιακά μοντέλα σαν ένα σύνολο από οικονομικές 
συναλλαγές. Πρέπει να σημειωθεί ότι το CREASY, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να έχει 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στο σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων.  
 

6.5.4. Εννοιολογική Συλλογιστική (Intensional Reasoning) 

Η πιο εξελιγμένη χρήση των οντολογιών είναι η λειτουργική, όπου οι 
οντολογικές προδιαγραφές καταγράφονται με σαφήνεια έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν 
σε τομείς όπως ο εννοιολογικός σχεδιασμός, η ανάκτηση πληροφοριών και η επίλυση 
προβλημάτων. Οι  Geerts και McCarthy (1999) χρησιμοποιούν την οντολογία REA για 
να προσδώσουν λογική στις λογιστικές έννοιες. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα προγραμματισμού Prolog για να καταγράψουν με σαφήνεια τόσο το 
λειτουργικό επίπεδο όσο και το γνωστικό επίπεδο, τα οποία προκύπτουν από ένα 
εννοιολογικό σχήμα, ένα σύνολο αρχών και λογιστικές έννοιες που είναι δυνατό να 
επαναχρησιμοποιηθούν και να διαμοιραστούν. Οι λογιστικές έννοιες ορίστηκαν με 
βάση το μοντέλο REA και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν διαφορετικοί τύποι 
εφαρμογών, όπου χρησιμοποιήθηκε η καταγεγραμμένη γνώση.  

Η χρησιμοποίηση αυτής της γνώσης για την επίλυση προβλημάτων ονομάστηκε 
Εννοιολογική Συλλογιστική (intensional reasoning) όπου με τον όρο «έννοια» 
(intension) εννοούμε τη σημασία των χρησιμοποιούμενων εννοιών. Μια από τις 
εφαρμογές τους ήταν η ευφυής ανάκτηση πληροφοριών από το σύστημα CREASY, το 
οποίο ήταν σε θέση να εντοπίσει διαφορετικές περιπτώσεις απαιτήσεων που βασιζόταν 
σε έναν ορισμό όπως ο ακόλουθος: «Η απαίτηση από έναν εξωτερικό συναλλασσόμενο 
υπάρχει όπου υπάρχει εκροή πόρων προς αυτόν χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί όλη η 
διαδικασία της δισυπόστατης ροής». Το σύστημα αυτό αναγνώριζε τις απαιτήσεις στις 
περιπτώσεις των εισπρακτέων λογαριασμών, των πληρωτέων λογαριασμών και των 
προκαταβολών. 

Το σύστημα CREASY κατέδειξε ότι ένας ισχυρός βαθμός «οντολογικής 
δέσμευσης» (δηλ. ένα σύστημα πιστό στις αρχές της οντολογίας REA) θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μιας κατάταξης των εννοιών λογιστικής, καθώς και 
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της επέκτασης τους, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούσαν να μοιραστούν και να 
επαναχρησιμοποιηθούν σε ποικίλες εφαρμογές. 
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7. Εφαρμογές του REA 

7.1. Σχεδιασμός Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων  

Σύμφωνα με τους David, Gerard και McCarthy (2000), η επιστήμη του 
Σχεδιασμού (design science) είναι ένας κρίσιμος παράγοντας της έρευνας των 
Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Accounting Information System - AIS). 
Αντίθετα με την θετική έρευνα η οποία εξετάζει την κατανόηση των φαινομένων που 
συμβαίνουν στην πράξη, η επιστήμη του σχεδιασμού προσπαθεί να προσδιορίσει τα 
μέσα που θα βελτιώσουν αυτά τα φαινόμενα. Παρόλα αυτά η επιστήμη του σχεδιασμού 
δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην ανάπτυξη της λογιστικής, εκτός από ορισμένες 
περιπτώσεις όπως τα λογιστικά συστήματα βάσεων δεδομένων και τα 
αντικειμενοστραφή συστήματα. Παρακάτω θα περιγράψουμε την επιστήμη του 
σχεδιασμού, την επίδραση του REA στο σχεδιασμό λογιστικών πληροφοριακών 
συστημάτων και τις μελλοντικές προοπτικές του.  

 
7.1.1. Εισαγωγή στην έρευνα της επιστήμης του σχεδιασμού 

7.1.1.1. Ορισμός της επιστήμης του σχεδιασμού     

Η έννοια της επιστήμης του σχεδιασμού παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από 
τον Simon (1969, 1996), όπου υποστήριξε ότι παράλληλα με την φυσική επιστήμη 
(natural science) μπορεί να δημιουργηθεί η επιστήμη του τεχνητού. Πιο συγκεκριμένα 
υποστήριξε ότι αυτός που σχεδιάζει είναι αυτός που επιθυμεί να βελτιώσει μια 
κατάσταση. Έτσι η διανοητική εργασία η οποία παράγει διάφορα αντικείμενα δεν είναι 
στη βάση της διαφορετική από την εργασία που ορίζει τις θεραπείες για έναν ασθενή ή 
αυτήν που επινοεί ένα νέο σχέδιο πωλήσεων για μια επιχείρηση ή μια πολιτική 
κοινωνικής πρόνοιας για ένα κράτος. Γι αυτό το σχέδιο αποτελεί την καρδιά όλης της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και το συναντούμε σε όλες  τις σχολές ανεξαρτήτως 
αντικειμένου, όπως οι πολυτεχνικές, οικονομικές, νομικές, ιατρικές, κτλ. 

Παρόλο που κάποιες επιστήμες όπως των Η/Υ, της μηχανικής, της 
αρχιτεκτονικής και της ιατρικής έχουν αναπτύξει σε διαφορετικό βαθμό την επιστήμη 
του σχεδιασμού, κάποιες άλλες σχολές έχουν δώσει έμφαση στη φυσική επιστήμη από 
το 1960 και μετά. Κάποιες από αυτές τις σχολές, όπως τα πληροφοριακά συστήματα 
(ΙΤ), βρίσκονται μεταξύ των δύο αυτών τάσεων. Μάλιστα οι διαφορετικές αυτές 
οπτικές έδωσαν κίνητρο στους March και Smith (1995) να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο 
εργασίας για τους ερευνητές των πληροφοριακών συστημάτων, το οποίο 
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χρησιμοποιείται από το μοντέλο REA και αναλύεται παρακάτω. Επίσης οι March και 
Smith (1995) αναγνωρίζουν την σημασία και των δύο τύπων επιστημονικών 
δραστηριοτήτων και ορίζουν ότι η έρευνα μπορεί να είναι είτε περιγραφική 
(descriptive), η οποία προσπαθεί να κατανοήσει την φύση των πληροφοριακών 
συστημάτων, είτε ρυθμιστική (prescriptive), η οποία στοχεύει στην βελτίωση των 
πληροφοριακών συστημάτων. Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός δημιούργησε μια 
διαφωνία μεταξύ των ερευνητών των πληροφοριακών συστημάτων για το τι αποτελεί 
πραγματική έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα, όμως και οι δύο τύποι έρευνας είναι 
χρήσιμοι τόσο για τη φυσική επιστήμη όσο και για την επιστήμη του σχεδίου. 

 
7.1.1.2. Το πλαίσιο εργασίας March και Smith 

Οι March και Smith (1995) θεωρούν ότι τόσο η επιστήμη του σχεδίου όσο και η 
φυσική επιστήμη είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έρευνα των 
πληροφοριακών συστημάτων είναι σχετική και αποτελεσματική. Με αυτή τη λογική 
δημιούργησαν ένα πλαίσιο (πίνακας 3) που καλύπτει αυτές τις ερευνητικές 
δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα της 
έρευνας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της επιστήμης του σχεδίου αποτελούνται από 
την δημιουργία και την αξιολόγηση των προϊόντων των πληροφοριακών συστημάτων, 
ενώ οι ερευνητικές δραστηριότητες της φυσικής επιστήμης αποτελούνται από τη 
διατύπωση θεωριών και την αιτιολόγηση του πώς και γιατί τα προϊόντα των 
πληροφοριακών συστημάτων λειτουργούν (ή δεν λειτουργούν) στο περιβάλλον τους. 

 
  Δραστηριότητες Έρευνας 

  Κατασκευάζω 
(Build) 

Αξιολογώ 
(Evaluate) 

Διατυπώνω 
θεωρίες 
(Theorize) 

Αιτιολογώ 
(Justify) 

Προϊόντα 
Έρευνας 

Δημιουργίες 
(Constructs) 

    

 Μοντέλα 
(Model) 

    

 Μέθοδοι 
(Method) 

    

 Προσδιορισμοί 
(Instantiation) 
 

    

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Πλαίσιο Έρευνας των March και Smith (March, Smith 1995). 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας των πληροφοριακών συστημάτων αποτελούνται από 
δημιουργήματα, μοντέλα, μεθόδους και υλοποιήσεις (constructs, models, methods, and 
instantiations), τα οποία αναλύονται παρακάτω: 

1. Δημιουργήματα (constructs): Αυτά δηλώνουν το λεξιλόγιο μιας γνωστικής 
περιοχής. Αποτελούν μια εννοιολόγηση (conceptualization) που 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα προβλήματα μέσα στη γνωστική περιοχή, 
καθώς και για να βρει τις λύσεις τους.  
Η αξία ενός σαφώς καθορισμένου συνόλου δημιουργημάτων είναι προφανής 
δεδομένου ότι όλοι οι επιστήμονες ενδιαφέρονται για την ακρίβεια. Η 
αξιολόγηση αυτών, ή οποιωνδήποτε άλλων δημιουργημάτων είναι ουσιαστικά 
βασισμένη στη χρησιμότητα τους. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η 
χρησιμότητα ενός δημιουργήματος εξετάζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
Έτσι τα νέα δημιουργήματα μπορούν να εισαχθούν και "να ανταγωνιστούν" τα 
παλαιότερα δημιουργήματα, με αποτέλεσμα τα πιο χρήσιμα να  παραμείνουν 
και τα  λιγότερο χρήσιμα να αποσυρθούν. 

2. Μοντέλα (models): Τα μοντέλα είναι ένα σύνολο προτάσεων ή δηλώσεων που 
εκφράζουν τις σχέσεις μεταξύ των δημιουργημάτων. Στις δραστηριότητες της 
επιστήμης του σχεδίου τα μοντέλα αναπαριστούν καταστάσεις οι οποίες είναι 
δηλώσεις είτε προβλημάτων είτε λύσεων.  

3. Μέθοδοι (methods): Οι μέθοδοι ορίζονται ως ένα σύνολο βημάτων (ένας 
αλγόριθμος ή μια οδηγία) που χρησιμοποιούνται για να εκτελέσουν έναν στόχο. 
Οι μέθοδοι μπορούν να «δεθούν» σε συγκεκριμένα μοντέλα έτσι ώστε κάθε 
βήμα να χρησιμοποιεί τμήματα του μοντέλου ως εισροές. Επιπλέον, οι μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται συχνά με σκοπό να μεταφράσουν ένα μοντέλο ή μια 
απεικόνιση σε ένα άλλο κατά τη διάρκεια της επίλυσης ενός προβλήματος. 

4. Υλοποιήσεις (instantiations): Οι υλοποιήσεις αποτελούν την χρησιμοποίηση του 
δημιουργήματος στο περιβάλλον του. Οι υλοποιήσεις κάνουν τα 
δημιουργήματα, τα μοντέλα και τις μεθόδους να είναι λειτουργικά. Βέβαια είναι 
πιθανόν η υλοποίηση να προηγηθεί των δημιουργημάτων, των μοντέλων και 
των μεθόδων, που σημαίνει ότι ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να 
υλοποιηθεί με τη διαίσθηση και την εμπειρία. 

Προκειμένου να γίνουν τα παραπάνω κατανοητά, θα τα χρησιμοποιήσουμε σε 
ένα παράδειγμα σχεσιακής βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα μερικά σημαντικά 
δημιουργήματα του σχεσιακού μοντέλου (Codd 1970) είναι οι σχέσεις (relations), οι 
πλειάδες ή εγγραφές (tuples), οι ιδιότητες (attributes)  και τα πεδία ορισμού (domains). 
Ένας πίνακας σε μια βάση δεδομένων (π.χ. ο πίνακας των πελατών) είναι μια σχέση. 
Μια πλειάδα αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη γραμμή ενός πίνακα, όπου στο 
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παράδειγμα μας είναι ένας συγκεκριμένος πελάτης. Μια ιδιότητα είναι μια στήλη ενός 
πίνακα, για παράδειγμα το όνομα ή το τηλέφωνο του πελάτη. Τα πεδία ορισμού είναι 
το σύνολο των επιτρεπτών τιμών που μπορεί να δοθεί σε κάθε κελί του πίνακα, όπως 
για παράδειγμα η ηλικία του πελάτη πρέπει να είναι θετικός αριθμός. Ακόμα το 
μοντέλο του παραδείγματος μας είναι το σχεσιακό μοντέλο, ένα λογικό μοντέλο το 
οποίο αποβάλει τα περιττά στοιχεία. Μερικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σχετικά 
με το σχεσιακό μοντέλο είναι οι κανόνες για τις λειτουργικές εξαρτήσεις (functional 
dependencies), και την κανονικοποίηση (normalization). Μια υλοποίηση ενός 
σχεσιακού μοντέλου, ήταν η υλοποίηση του συστήματος R (System R). Επιπλέον το 
σύστημα R ήταν η πρώτη υλοποίηση της γλώσσας SEQUEL (SQL).  
 

7.1.1.3. Η δημιουργία ενός συστήματος ως εμπειρική διαδικασία 

Για ένα άτομο που εκπαιδεύτηκε σε μια σχολή η οποία εστιάζει κυρίως στην 
επιστήμη της φυσικής, η έννοια της πληροφορικής ή της τεχνολογίας λογισμικού ως 
εμπειρική δραστηριότητα μπορεί να φανεί ξένη, αλλά αξίζει την προσοχή του. Οι Allen 
Newell και Herbert Simon (1976), στην εργασία τους για την τεχνητή νοημοσύνη 
επιχειρηματολόγησαν υπέρ της άποψης ότι η επιστήμη των Η/Υ είναι εμπειρική. 
Συγκεκριμένα ανάφεραν τα παρακάτω: 

«Η πληροφορική είναι μια εμπειρική επιστήμη. Θα την είχαμε ονομάσει 
πειραματική επιστήμη, όπως την αστρονομία, τα οικονομικά, και την γεωλογία, 
αλλά μερικές από τις μορφές παρατήρησής της καθώς και η εμπειρία που έχουμε 
αποκτήσει δεν αποτελούν ένα στερεότυπο της πειραματικής μεθόδου. Εντούτοις, 
είναι πειράματα. Κάθε νέα μηχανή που κατασκευάζεται είναι ένα πείραμα. Στην 
πραγματικότητα δημιουργώντας μια μηχανή θέτουμε μια ερώτηση στη φύση και 
παίρνουμε την απάντηση παρατηρώντας τη μηχανή να λειτουργεί και αναλύοντας 
την με όλα τα δυνατά μέσα μέτρησης. Τόσο οι μηχανές όσο και τα προγράμματα 
δεν είναι μαύρα κουτιά, αλλά αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί,  και μπορούμε 
να τα ανοίξουμε και να κοιτάξουμε μέσα τους. Μπορούμε να συσχετίσουμε τη 
δομή τους με τη συμπεριφορά τους και να πάρουμε πολλά μαθήματα από ένα 
απλό πείραμα... Δημιουργούμε τους υπολογιστές και τα προγράμματα για 
πολλούς λόγους, όπως για παράδειγμα για να χρησιμεύσουν στην κοινωνία ως 
εργαλεία για την επίτευξη των οικονομικών της στόχων. Αλλά βασικά ως 
επιστήμονες δημιουργούμε τις μηχανές και τα προγράμματα για την ανακάλυψη 
των νέων φαινόμενων, καθώς και για την ανάλυση των φαινόμενων που ήδη 
γνωρίζουμε. Η κοινωνία συχνά έχει λάθος άποψη για το συγκεκριμένο θέμα, 
αφού θεωρεί ότι οι υπολογιστές και τα προγράμματα υλοποιούνται μόνο για 
οικονομική χρήση. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι τα φαινόμενα που 
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αφορούν τους υπολογιστές είναι βαθιά, και απαιτούν πολύ πειραματισμό για να 
αξιολογηθεί η φύση τους. Επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό, όπως σε 
οποιαδήποτε επιστήμη, ότι οι ωφέλειες που προκύπτουν από αυτόν τον 
πειραματισμό και την κατανόηση, εμφανίζονται μετά από καιρό μέσω της 
ανακάλυψης των νέων τεχνικών, οι οποίες θα δημιουργήσουν τα μέσα για να 
βοηθήσουν την κοινωνία στην επίτευξη των στόχων της.» 

 Αν και φαίνεται ότι πολλοί φυσικοί επιστήμονες δεν θεωρούν την επιστήμη του 
σχεδίου σαν εμπειρική, οι Newell και Simon δίνουν μια διαφορετική προοπτική, ότι 
δηλαδή οι δραστηριότητες της επιστήμης του σχεδίου δημιουργούν τα προγράμματα ή 
τα συστήματα με σκοπό να εκτελεστούν τα πειράματα.  
 

7.1.1.4. Διαφοροποίηση έρευνας και ανάπτυξης 

Επειδή οι ακαδημαϊκοί της λογιστικής λαμβάνουν εκπαίδευση η οποία αφορά 
κυρίως την φυσική επιστήμη, είναι σε θέση να αξιολογήσουν εάν τα σχετικά έγγραφα 
προσθέτουν ή όχι νέα πράγματα στη βιβλιογραφία. Δεδομένου όμως ότι υπάρχουν λίγοι 
εκπαιδευτικοί που έχουν εκπαιδευθεί στις τεχνικές της επιστήμης του σχεδίου, δεν είναι 
εύκολο να διαφοροποιήσουν την απλή ανάπτυξη από τα αληθινά ακαδημαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα. Οι McCarthy, Denna, Gal, και Rockwell (1992) 
προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο να συμβάλλει στην 
κατανόηση του πότε κάτι είναι έρευνα, ανάπτυξη ή και τα δύο. Τα κριτήρια τα οποία 
προτείνουν είναι τα παρακάτω:   

1. Είναι η έρευνα πραγματικά καινοτόμα, σε σχέση με την τρέχουσα 
κατάσταση του τομέα που μας ενδιαφέρει;  Αυτή η ερώτηση υπονοεί ότι στην 
αρχή της ανάπτυξης ενός τομέα, τα σχετικά απλά σχέδια συστημάτων και η 
απόδειξη των εννοιών είναι πολύτιμες ερευνητικές δραστηριότητες. Όμως όταν 
ο τομέας είναι ώριμος πρέπει η δουλειά που γίνεται να αξιολογείται σε σχέση με 
τις προγενέστερες μελέτες που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα. Αν οι 
αλλαγές στα σχέδια είναι μικρές ή η υλοποίηση ενός νέου εργαλείου γίνει με 
στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί προγενέστερα τότε μάλλον πρόκειται για 
ανάπτυξη παρά για έρευνα.  

2. Είναι το πρόβλημα που εξετάζεται "δύσκολο" ή "εύκολο"; Είναι προφανώς 
προτιμητέο να μελετηθούν οι προκλητικές πτυχές ενός προβλήματος παρά τα 
απλά μέρη του. Επομένως, πριν την αρχή νέων έργων (projects) συστήνεται οι 
ερευνητές να συγκεντρώνουν την συνολική γνώση που αφορά μια γνωστική 
περιοχή (domain) και να διαιρούν το πρόβλημα σε ενότητες. Αφού γίνει η 
τμηματοποίηση οι ερευνητές πρέπει να επιλέξουν τις πιο σύνθετες ενότητες έτσι 
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ώστε να συμβάλλουν τα μέγιστα στη βιβλιογραφία. Φυσικά, εάν ακόμη και η 
πιο σύνθετη ενότητα είναι εύκολο να λυθεί επειδή άλλοι το έχουν κάνει ήδη, η 
εργασία που θα γίνει δεν θα είναι αποδεκτή ως έρευνα. Παρόλα αυτά, μερικές 
φορές ένα πρόβλημα είναι τόσο δύσκολο και συγκεκριμένο, που για να έχουν οι 
προσπάθειες του ερευνητή επιτυχία πρέπει να δαπανηθούν μεγάλα ποσά. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι εταιρίες με τους μεγάλους προϋπολογισμούς  για 
έρευνα και ανάπτυξη είναι πιθανόν πιο κατάλληλες για να επιλύσουν το 
πρόβλημα. Άρα ο ερευνητής πρέπει να βρει τον μέσο δρόμο μεταξύ του 
εύκολου και του δύσκολου.  

3. Υπάρχει ήδη μια απόδειξη της έννοιας ή της εφικτότητας της; Αυτή η 
ερώτηση έχει διάφορες επιπτώσεις στους ερευνητές. Κατ' αρχάς, όταν 
προτείνεται ένα νέο σχέδιο, τότε αν η εφαρμογή του αποδεικνύει τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης του, πρόκειται για έρευνα. Επίσης αν κάποιος άλλος έχει ήδη 
αναπτύξει ένα παρόμοιο σύστημα, η χρησιμοποίηση ενός νέου συνόλου 
εργαλείων προγραμματισμού είναι μια δραστηριότητα ανάπτυξης, εκτός αν το 
νέο περιβάλλον δημιουργεί νέες γνώσεις στην ερευνητική ερώτηση. Προτού μια 
εργασία θεωρηθεί έρευνα, ο συντάκτης της πρέπει να φροντίσει να δώσει 
έμφαση στις συνεισφορές της νέας εφαρμογής στην αύξηση της γνώσης. 
Δεύτερον, εάν μια μελέτη επεκτείνει ένα υπάρχον μοντέλο, οι επεκτάσεις πρέπει 
να αποδεικνύουν την έννοια. Επίσης είναι σημαντικό το νέο μοντέλο να είναι 
σημαντικά διαφορετικό από το προηγούμενο, και η ανάλυση να δώσει έμφαση 
στο πώς οι διοικητικές αποφάσεις θα βελτιώνονται με το νέο σύστημα.  

Εν κατακλείδι οι McCarthy, Denna, Gal, και Rockwell υποστηρίζουν ότι 
είναι χρήσιμο οι ερευνητές να χρησιμοποιούν πολλές από τις πτυχές της επιστήμης, 
συμπεριλαμβανομένης και της επιστήμης σχεδίου, ώστε να καθοδηγήσουν τις 
προσπάθειες και την οργάνωση των σκέψεων και των γνώσεων των ατόμων που θα 
ασχοληθούν με ένα συγκεκριμένο τομέα. Αυτοί με τη σειρά τους δεν πρέπει να 
υιοθετήσουν μια μεθοδολογία της επιστήμης και να οδηγήσουν στον αποκλεισμό 
όλων των άλλων. Έτσι, ανεξάρτητα από εάν υιοθετηθεί μια προοπτική που 
προέρχεται από την επιστήμη σχεδίου ή την φυσική επιστήμη, το πιο σπουδαίο 
ζήτημα είναι το κίνητρό για την επίλυση ενός ιδιαίτερου ερευνητικού προγράμματος. 
Με άλλα λόγια, είναι η έρευνα ενδιαφέρουσα και σχετική; Κάθε έργο (project) έχει 
μια σημαντική συμβολή στην γνώση; 
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7.1.2. Το μοντέλο REA ως παράδειγμα της ανάπτυξης της επιστήμης του 

σχεδίου  

7.1.2.1. Συγγενικές ερευνητικές εργασίες που επηρέασαν το REA 

Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι στην επιστήμη των 
Η/Υ, όμως, σύμφωνα με τους David, Gerard και McCarthy (2000), η σημαντικότερη για 
τα λογιστικά συστήματα ήταν η ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων. Στη συνέχεια 
ακολούθησε η σύνδεση τους με τα συστήματα γνώσης (knowledge-based systems) και 
πιο μετά με τη δημιουργία αντικειμενοστραφών εφαρμογών. Συγκεκριμένα: 

1. Θεωρία Βάσεων Δεδομένων. Η θεωρία των βάσεων δεδομένων είχε πολλούς 
ερευνητές, όμως σημαντική στιγμή αποτέλεσε η ανάπτυξη του σχεσιακού 
μοντέλου από τον Codd στο διάστημα 1969 -1972. Σύμφωνα με τους  Dunn και 
McCarthy (1997) η τεχνολογική πλατφόρμα με την οποία αναπτύσσονται τα 
λογιστικά συστήματα πρέπει να έχουν λογική βάσεων δεδομένων με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 
• Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους μορφή 
• Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν 

εύκολα πρόσβαση όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες 
• Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε 

να τα ανακαλέσουμε με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το σκοπό που 
τα χρειαζόμαστε. 

Στη συνέχεια, στη θεωρία των βάσεων δεδομένων, προστέθηκαν τα 
σημασιολογικά μοντέλα δεδομένων τα οποία έδωσαν μεγαλύτερο νόημα στην 
εργασία του Codd. Τέτοιες εργασίες είναι του Peter Chen (1976), σχετικά με 
τους αφηρημένους μηχανισμούς της ταξινόμησης (classification) και της 
άθροισης (aggregation)  και των Diane και John Smith (1977) που ασχολήθηκαν 
με την γενίκευση των αφηρημένων εννοιών.  
Ταυτόχρονα με τις παραπάνω εργασίες, γινόταν προσπάθειες για λειτουργικά 
σχεσιακά πρωτότυπα με έμφαση στις περιγραφικές γλώσσες. Το πιο 
αξιοσημείωτο είναι το Σύστημα R της IBM στο San Jose, το οποίο άνοιξε το 
δρόμο για την ανάπτυξη της γλώσσας SEQUEL (SQL) (Chamberlin et al. 
1976). Όλες οι παραπάνω ανακαλύψεις έγιναν εφαρμόσιμες στην λογιστική, 
όπως η προσπάθεια του Bubenko (1977) ο οποίος ερεύνησε τις κατηγορίες 
ενημέρωσης των οντοτήτων αποθεμάτων (stock entities), σε σχέση με τη ροή 
των γεγονότων (π.χ. οι αλλαγές του αποθέματος των προϊόντων που 
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προκύπτουν ως αποτέλεσμα των αγορών και των πωλήσεων). Όλη η παραπάνω 
έρευνα του ονομάστηκε "Συμπέρασμα Υλοποίησης" (conclusion 
materialization).  
Τέλος σημαντική είναι η εργασία που έγινε από το The New Orleans Database 
Design Workshop (Lum et al. 1979), το οποίο δημιούργησε μια μεθοδολογία η 
οποία: 
• Διαχωρίζει τον εννοιολογικό, το λογικό και το φυσικό σχεδιασμό των 

βάσεων δεδομένων  
• Χρησιμοποιείται για να ελέγξει την πολυσύνθετη δομή των μεγάλων 

επιχειρήσεων, μέσω του διαχωρισμού των προβλημάτων τους σε μικρότερα 
τμήματα, της σωστής διαδοχής τους και τέλος της ένταξης τους στο γενικό 
σχήμα της βάσης δεδομένων 

2. Συστήματα γνώσης και αντικειμενοστραφής προσανατολισμός. Σαν 
συνέχεια των βάσεων δεδομένων αναπτύχθηκε η τεχνητή νοημοσύνη και τα 
αντικειμενοστραφή λογισμικά. Σύμφωνα με τους  Dunn και McCarthy (1997) η 
σημαντικότερη επιρροή στο μοντέλο REA ήταν η έρευνα του John Sowa πρώτα 
το 1984 και στη συνέχεια 1999, η οποία συνδυάζει τα συστήματα γνώσης με τα 
συγγενικά αντικείμενα  της ψυχολογίας, της γλωσσολογίας, και της φιλοσοφίας. 
Ακόμα σημαντικές επιρροές αποτέλεσαν αφενός η δουλειά του John McCarthy 
με τίτλο “Επιστημολογική επάρκεια (epistemological adequacy)”, η οποία 
συνέβαλε στο περιεχόμενο του ολοκληρωμένου μοντέλου REA το 1990, και 
αφετέρου η έρευνα των Gamma, Helm, Johnson και Vlissides το 1995 η οποία 
ενθάρρυνε την ανάπτυξη των σχεδίων (patterns) στην κατασκευή λογισμικού. 

 

7.1.2.2. Σχέση Μοντέλου REA και πλαισίου εργασίας March και Smith 

Όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω το μοντέλο REA χρησιμοποίησε το 
πλαίσιο εργασίας των March και Smith. Παρακάτω θα περιγραφούν συνοπτικά τα 
δημιουργήματα, τα μοντέλα, οι μέθοδοι και οι υλοποιήσεις του μοντέλου REA, ενώ 
ταυτόχρονα τα παραπάνω περιγράφονται με μεγαλύτερη ανάλυση στους πίνακες 1, 2, 3 
και 4 του παραρτήματος. 

1. Δημιουργήματα REA. Ο πίνακας 1 του παραρτήματος περιλαμβάνει τα 
δημοσιευμένα δημιουργήματα του REA και τους ορισμούς τους. Τα πρώτα 
έντεκα δημιουργήματα προήλθαν από τον McCarthy (1982) ο οποίος 
χρησιμοποίησε τις αφηρημένες μεθόδους της άθροισης (aggregation)  και της 
γενίκευσης (generalization). Πολλές από τις βασικές αρχές του REA μοιάζουν 
με τις ιδέες των κανονιστικών θεωρητικών (normative theorists) όπως του Ijiri 
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(1975), όπου ο McCarthy χρησιμοποίησε αυτή την ομοιότητα για να 
τοποθετήσει τις δημιουργίες του μέσα στα κανονιστικά πλαίσιά τους. Το 
κείμενο του 1982 δεν ασχολήθηκε καθόλου με τους περιορισμούς (constraints) 
των βάσεων δεδομένων, κάτι το οποίο έγινε αργότερα από τους Gal και 
McCarthy (1984). Στη συνέχεια ακολουθεί το κείμενο των Denna, Cherrington, 
Andros, και Hollander (1993) το οποίο αρχικά γράφτηκε για επαγγελματίες και 
στη συνέχεια επεκτάθηκε σε εγχειρίδιο για τα λογιστικά πληροφοριακά 
συστήματα από τους Hollander, Denna, και Cherrington (1995). Σε αυτό 
πρόσθεσαν την ιδέα της θέσης (location) για να δώσουν μεγαλύτερη διάσταση 
στην αρχική έννοια του οικονομικού γεγονότος. Την συγκεκριμένη προσθήκη 
ακολουθεί η έννοια του συμβιβασμού υλοποίησης (implementation 
compromise), η οποία ανακαλύφθηκε και αναλύθηκε εκτενώς από τους  
Rockwell και McCarthy (1999). Στη συνέχεια ακολουθούν τρεις αρχές του REA 
σχετικά με την Αλυσίδα Αξίας και το Μοντέλο των Τριών Γεγονότων της David 
(2000). Παρακάτω παρουσιάζονται οι ορισμοί των Dunn and McCarthy (1997), 
καθώς και οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις των Geerts και McCarthy (2000).  

2. Μοντέλα REA. Σχετικά με τα μοντέλα της επιστήμης του σχεδίου που 
συνδέονται με το πλαίσιο εργασίας των March και Smith, μπορούν να δοθούν 
τα παρακάτω πέντε παραδείγματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικότερα στον 
πίνακα 2 του παραρτήματος: 
• Το πρώτο αφορά το αρχικό πρότυπο REA που «δένει» πολλά από τα 

παραπάνω δημιουργήματα σε μια περιεκτική και συνεκτική προσέγγιση 
σχετικά με την δημιουργία των πληροφοριακών συστημάτων της λογιστικής 
και της επιχείρησης, σε ένα περιβάλλον διαμοιρασμού το οποίο 
χαρακτηρίζει όλες τις επιχειρήσεις σήμερα. 

• Το δεύτερο μοντέλο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρώτου με τις 
προσθήκες που αφορούν την αλυσίδα αξίας. Το μοντέλο αυτό θα αναλυθεί 
στην ενότητα 7.5. 

• Το τρίτο μοντέλο είναι το Μοντέλο των Τριών Γεγονότων της David το 
οποίο προσθέτει το επιχειρησιακό γεγονός, το πληροφοριακό γεγονός και 
τις νέες σχέσεις όπως είναι η σύμπραξη του με το REA.  

• To τέταρτο μοντέλο είναι το θεωρητικό πλαίσιο των Geerts και McCarthy, 
οι οποίοι άντλησαν τις ιδέες τους για την αλυσίδα αξίας από το διοικητικό 
μοντέλο του Michael Porter. Το μοντέλο αυτό θα αναλυθεί στην ενότητα 
7.5. 

• Το πέμπτο μοντέλο αφορά την οντολογία REA των Geerts και McCarthy. 
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3. Μέθοδοι REA. Στον πίνακα 4 που ακολουθεί, οι πρώτες 6 εγγραφές αφορούν 
μεθόδους του REA που έγιναν από τον McCarthy και τους συνεργάτες του 
πανεπιστήμιου του Michigan. Στη συνέχεια ακολουθεί η δουλειά των Nakamura 
και Johnson οι οποίοι εξήγησαν πως μπορούν να διευκολυνθούν διάφορα 
θέματα υλοποίησης του μοντέλου REA με τη χρήση σχεδίων που είναι 
αντικειμενοστραφή.  Η τελευταία εγγραφή του πίνακα αφορά την εργασία του 
O’Leary, η οποία αναφέρεται στην δημιουργία ‘αποθηκών δεδομένων (data 
warehouse)’ με την χρήση του μοντέλου REA. 

Μέθοδοι 
Έγγραφα Προϊόντα της  

επιστήμης του σχεδίου Ορισμός 
McCarthy 
(1979) 

Σημασιολογική 
μοντελοποίηση των 
λογιστικών φαινόμενων 
(Semantic modeling of 
accounting phenomena) 

H Σημασιολογική μοντελοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία 
δημιουργεί τα βασικά χαρακτηριστικά μιας βάσης δεδομένων, από 
την εννοιολόγηση των στοιχείων των αντικειμένων με σκοπό να 
μοντελοποιηθούν (σημασιολογικό = η πραγματικότητα 
απεικονισμένη με σύμβολα).   

McCarthy 
(1982) 

Μοντελοποίηση και 
ολοκλήρωση με βάση 
κάποιο πρότυπο 
(Pattern-driven view 
modeling and view 
integration) 

Η μεθοδολογία του σχεδιασμού βάσης δεδομένων της Νέας 
Ορλεάνης επεκτάθηκε με τη χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου 
πλαισίου εργασίας, του  μοντέλου REA, το οποίο βοήθησε τόσο 
την μοντελοποίηση όσο και την ενοποίηση των στοιχείων.  

Gal και 
McCarthy 
(1983) 

Μέθοδοι Δικτυακών 
Βάσεων Δεδομένων 
(Network database 
methods) 

Υλοποιήθηκαν μέθοδοι για την κατασκευή μοντέλων REA με 
δικτυακές βάσεις δεδομένων συμπεριλαμβανομένης και της 
χρήσης σχέσεων πολλά προς πολλά, ενώ διαπιστώθηκε η ανάγκη 
για αυτόματες ενημερώσεις με τη χρήση σκανδάλης (trigger). 

Gal και 
McCarthy 
(1986) 

Μέθοδοι Σχεσιακών 
Βάσεων Δεδομένων 
(Relational database 
methods) 

Υλοποιήθηκαν μέθοδοι για την κατασκευή μοντέλων REA με 
συγκεκριμένες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης 
ειδικών λειτουργιών της άλγεβρας, για να υλοποιηθούν κάποιες 
λογιστικές λειτουργίες.  

Gal και 
McCarthy 
(1986), 
McCarthy 
(1984) 

Μέθοδοι Υλοποίησης 
Συμπερασμάτων 
(Conclusion 
materialization methods) 

Υλοποιήθηκε η έννοια του ιεραρχικού λογιστικού σχεδίου 
σύμφωνα με το FASB (Financial Accounting Standards Board) 
και το μοντέλο REA.  

Rockwell και 
McCarthy 
(1999) 

Μέθοδοι Υλοποίησης 
Συμβιβασμών 
(Implementation 
compromise methods) 

Υλοποιήθηκαν σχέδια με σχέση κόστους – ωφέλειας, τα οποία 
συμβιβάζουν τα μοντέλα REA με τις εμπορικές εφαρμογές. 

Nakamura και 
Johnson (1998) 

Σχεδιαστικά Πρότυπα  
(Design patterns) 

Προσδιορίστηκε ο τρόπος με τον οποίο η υλοποίηση των 
λογιστικών δεδομένων σε ένα σύστημα που είναι 
προσανατολισμένο στο REA θα μπορούσε να επιταχυνθεί με τη 
χρήση συγκεκριμένων αντικειμενοστραφών σχεδιαστικών 
προτύπων.  

O’Leary (1999) Προσαρμογές στις 
Αποθήκες Δεδομένων 
(Data warehouse 
adaptations) 

Προσδιορίστηκαν μέθοδοι για την υιοθέτηση του μοντέλου REA 
στη δημιουργία αποθηκών δεδομένων.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Σημαντικές Μέθοδοι που προέρχονται από την ερευνητική 

δραστηριότητα του μοντέλου REA στα πλαίσια της επιστήμης του σχεδίου (design 
Science)  (David, Gerard, McCarthy, 2000)  
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4. Υλοποιήσεις REA. Οι υλοποιήσεις στα πλαίσια των πληροφοριακών 
συστημάτων αφορούν λειτουργικά συστήματα τα οποία συνήθως είναι 
πρωτότυπα. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οχτώ υλοποιήσεις  όπου οι πρώτες 
πέντε είναι ερευνητικά πρωτότυπα. Το πρώτο από αυτά δημιουργήθηκε από τον 
Armitage (1985) με τη βοήθεια της Διοικητικής Λογιστικής Ένωσης του 
Καναδά, και ο σκοπός του ήταν να επεξηγήσει πώς τα συστήματα που είναι 
προσανατολισμένα στο μοντέλο REA, θα μπορούσαν να παράγουν τις 
διευθυντικές αποφάσεις με έναν τρόπο που θα βελτίωνε τα παραδοσιακά 
λογιστικά συστήματα. Οι επόμενες τρεις εγγραφές αφορούν πρωτότυπα 
εργαλεία από τα οποία τα δύο (REACH και CREASY) είναι του McCarthy και 
το άλλο των Chen and McLeod (REATool), το οποίο είχε ως στόχο να βοηθήσει  
στο σχεδιασμό των βάσεων δεδομένων και ειδικότερα στη μοντελοποίηση και 
την ενοποίηση των οντοτήτων. Το τελευταίο πρωτότυπο είναι μια εμπειρική 
αξιολόγηση που έχει δημιουργηθεί από τον Dunn και αποτελεί μια διεπαφή 
χρήστη (interface), η οποία υποστηρίζει τις κυριότερες μορφές αφαίρεσης όπως  
ταξινόμηση, συγκέντρωση και γενίκευση. Οι τελευταίες τρεις γραμμές 
αναφέρονται σε συστήματα τα οποία λειτουργούν σε πραγματικές συνθήκες. Το 
σύστημα μισθοδοσίας της ΙΒΜ και το σύστημα GENEVA της Price-
Waterhouse, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να υποστηρίξει γρήγορες ευρέσεις 
σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, υλοποιήθηκαν από ομάδες οι οποίες 
χρησιμοποίησαν την γνώση του Eric Denna (1993) στο μοντέλο REA, ο οποίος 
ανέπτυξε τις σκέψεις του σχετικά με τη θέση (location) και τα γεγονότα. 
Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι τα στοιχεία για τη θέση ενός γεγονότος 
καταγράφονται, μέχρι το σημείο που αυτά είναι σημαντικά. Επίσης υποστήριξε 
ότι τα επιχειρησιακά γεγονότα ορίζονται ως «οποιαδήποτε επιχειρησιακή 
δραστηριότητα που η επιχείρηση θέλει να προγραμματίσει, να ελέγξει, και να 
αξιολογήσει». Το GENEVA δεν αποτελεί μια απλή υλοποίηση, αλλά ένα 
πρακτικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε πολλά REA-συστήματα που 
εγκαταστάθηκαν σε εταιρείες όπως η Sears. Η τελευταία εφαρμογή είναι ένα 
σύστημα συντονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας και αναπτύχθηκε από τον 
Robert Haugen και τους συνεργάτες του. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί το 
σχεδιασμό του REA σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές και τις ενδοεταιρικές 
διαδικασίες, με σκοπό την βελτιστοποίηση της εξαρτώμενης ζήτησης στα 
πλαίσια των πολυεταιρικών εφοδιαστικών αλυσίδων. 
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Υλοποιήσεις 
Έγγραφα Προϊόντα της  

επιστήμης του 
σχεδίου 

Ορισμός 

Armitage 
(1985) 

Υλοποίηση QBE 
(QBE 
implementation) 

Τα συστήματα που είναι προσανατολισμένο στο REA τα οποία αφορούν 
παραγωγικές διαδικασίες υλοποιήθηκαν σε QBE (Query-by-Example) για 
να δείξουν την αποτελεσματικότητα του REA στη λήψη αποφάσεων της 
διεύθυνσης.  

Rockwell και 
McCarthy 
(1999) 

REACH (computer-
aided software 
engineering tool) 

Το REACH σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στο σχεδιασμό των βάσεων 
δεδομένων και ειδικότερα στη μοντελοποίηση και την ενοποίηση των 
οντοτήτων. Για να το καταφέρει αυτό το REACH χρησιμοποιεί τρία είδη 
λογιστικού γνωστικού αντικειμένου: i) Τις πρώτες λογιστικές θεωρίες 
που προέκυψαν από τη σημασιολογική ανάλυση των λογιστικών 
πρακτικών, ii) την πείρα των δημιουργών λογιστικών συστημάτων, που 
προέκυψε κατά ένα μεγάλο μέρος από τα εγχειρίδια τήρησης των 
λογιστικών βιβλίων, και iii) τις εμπειρίες των δημιουργών που 
προέκυψαν από τον σχεδιασμό βάσεων δεδομένων για την κατασκευή 
λογιστικών συστημάτων με βάση τα γεγονότα . 

Geerts και 
McCarthy 
(2000a) 

CREASY Το CREASY είναι ένα εργαλείο γραμμένο σε PROLOG το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη λογιστικών συστημάτων με δυνατότητες 
Εννοιολογικής Συλλογιστικής. 

Chen και 
McLeod 
(1995)  

REAtool Το REAtool ήταν μια υλοποίηση που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει την 
ανάπτυξη του των μοντέλων REA σύμφωνα με τους ευρετικούς κανόνες 
που αναπτύχθηκαν από τους Batini, Ceri, and Navathe (1992) 

Dunn (1994) REA abstraction 
interface 

Αυτό ήταν ένα εργαλείο το οποίο κατασκεύαζε μια σημασιολογική 
διεπαφή αφαίρεσης σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων και ήταν βασισμένο 
στο μοντέλο REA. 

Cherrington 
et al. (1994) 

IBM payroll 
(production system) 

Αυτή η υλοποίηση ήταν ένα σύστημα μισθοδοσίας το οποίο αναπτύχθηκε 
από την ΙΒΜ και ήταν βασισμένο στις αρχές του REA. 

Walker και 
Denna (1997) 

Price-Waterhouse 
GENEVA system 

To GENEVA (GENeralized EVents Architecture) είναι ένα εργαλείο 
βασισμένο στις αρχές του REA που αναπτύχθηκε από την Price-
Waterhouse για να υποστηρίξει γρήγορες ευρέσεις σε μεγάλες βάσεις 
δεδομένων.  

Haugen 
(1997), 
Haugen και 
McCarthy 
(2000) 

Supply Links Package Το Supply Links είναι ένα πακέτο που σχεδιάστηκε με τις αρχές του REA 
και βελτιστοποιεί τον συγχρονισμό της συσχετιζόμενης ζήτησης μεταξύ 
συνεργατών σε μια ενοποιημένη αλυσίδα αξίας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Σημαντικές Υλοποιήσεις που προέρχονται από την ερευνητική 

δραστηριότητα του μοντέλου REA στα πλαίσια της επιστήμης του σχεδιασμού (design 
Science)  (David, Gerard, McCarthy, 2000)  

 
 

7.1.2.3. Μελλοντικές ερευνητικές επεκτάσεις του REA 

Η έρευνα σχετικά με το μοντέλο REA έχει εστιάσει κυρίως στους τομείς των 
πωλήσεων, των προμηθειών και της παραγωγής. Όμως οι συγκεκριμένοι τομείς έχουν 
μελετηθεί σε βάθος με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να τεθούν νέες ερευνητικές 
ερωτήσεις σχετικά με αυτούς. Επομένως, οι ευκαιρίες να επεκταθεί η έρευνα REA 
απαιτούν την εφαρμογή του πρότυπου σε πιο σύνθετες καταστάσεις. Τέτοιες μελέτες θα 
είχαν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή του REA σε νέες γνωστικές περιοχές, σε 
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επεκτάσεις του υπάρχοντος μοντέλου καθώς και σε προσδιορισμό των καταστάσεων 
στις οποίες το πρότυπο είναι ανεπαρκές. Παρακάτω αναφέρονται μερικές πιθανές 
ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με το μοντέλο REA (David, Gerard, 
McCarthy, 2000). 

1. Μεταβολές Καθαρής Θέσης (Equity Transactions). Ο McCarthy (1982) 
έκανε μια πρώτη συνοπτική αναφορά για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
μοντελοποιηθούν οι μεταβολές της καθαρής θέσης μιας επιχείρησης, όπου τα 
Ίδια Κεφάλαια είναι το άθροισμα του κεφαλαιακού αποθέματος της επιχείρησης 
και των αδιανέμητων κερδών. Ένα σχετικό σύστημα πρέπει να παρακολουθεί 
συνεχώς την αξία του κεφαλαιακού αποθέματος και προκειμένου να γίνει αυτό 
το βασικό μοντέλο REA ορίζει ότι το κεφαλαιακό απόθεμα μιας επιχείρησης 
είναι η διαφορά μεταξύ των χρηματικών εισροών που λαμβάνει από τη διάθεση 
των μετοχών και των μερισμάτων που διανέμει. Δεδομένου ότι η διάθεση 
μετοχών είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα με πολλές προεκτάσεις, ο McCarthy 
(1982) περιγράφει μια προέκταση του μοντέλου REA όπου ορίζει τη σχέση 
μεταξύ των εισπράξεων και των πληρωμών (Σχήμα 23). Στο σχήμα αυτό η 
δισυπόστατη σχέση μεταξύ των εισπράξεων και των πληρωμών απεικονίζεται 
με διακεκομμένες γραμμές διότι αντικαθίσταται από τις οντότητες που 
βρίσκονται μέσα στο σύννεφο του δεξιού μέρους του σχήματος. Όταν ένα 
σύστημα δημιουργηθεί με την παραπάνω λογική, είναι ικανό να παρακολουθεί 
με λεπτομέρειες τόσο τη διάθεση των μετοχών όσο και τη διανομή των 
μερισμάτων, σε σχέση με τις ανάλογες χρηματικές κινήσεις.      

Cash
(Resource)

Cash
Receipt

(E+)

Cash
Disbursement

(E-)

Stock
Subscription
(Quasi E-)

Dividend
Declaration
(Quasi E+)

Capital
Stock
(Quasi

Resource)

 
Σχήμα 23 –  Το μοντέλο REA  και οι Μεταβολές της Καθαρής Θέσης 

Βέβαια υπάρχουν πολλές μεταβολές της καθαρής θέσης οι οποίες δε θα 
μπορούσαν να υποστηριχθούν από το μοντέλο REA χωρίς τις απαιτούμενες 
προεκτάσεις. Για παράδειγμα όταν οι μετοχές μεταβιβάζονται από έναν 
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αγοραστή σε άλλον, η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί 
τους καινούριους κατόχους ώστε να τους μοιράσει τα μελλοντικά μερίσματα. 
Ομοίως, όταν μια επιχείρηση ανακοινώσει τα μερίσματα αλλά δεν τα έχει ακόμη 
διανείμει, πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίσει ποιοι πρέπει να λάβουν το 
μέρισμα και ποιοι όχι, αφού είναι πιθανό στο διάστημα μεταξύ της ανακοίνωσης 
και της καταβολής του μερίσματος κάποιες μετοχές να έχουν αλλάξει κάτοχο. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι υπάρχουν πολλές μεταβολές της 
καθαρής θέσης οι οποίες έχουν μεγάλα περιθώρια για βαθύτερη έρευνα. Αυτό 
γίνεται πιο κατανοητό αν σκεφθούμε πόσα χρηματοοικονομικά προϊόντα (π.χ. 
παράγωγα, κτλ)  υπάρχουν στην αγορά, τα οποία ένα σύστημα πρέπει να μπορεί 
να τα παρακολουθήσει, ώστε να δίνει στην επιχείρηση τόσο αναλυτική όσο και 
ενοποιημένη πληροφόρηση. Βέβαια το θέμα θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερες 
διαστάσεις αν το δούμε και από την οπτική γωνία του επενδυτή.  

2. Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία (Intangibles). Στις μέρες μας, η αγορά 
αναγνωρίζει ότι η παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης είναι ένα 
πολυσύνθετο γεγονός το οποίο εξαρτάται από πολλούς πόρους, οι οποίοι για να 
αποκτηθούν πρέπει να δαπανηθούν χρήματα. Πολλοί από αυτούς τους πόρους 
είναι άϋλα αγαθά (π.χ. διαφήμιση, πληροφοριακά συστήματα, γνώσεις του 
ανθρώπινου δυναμικού, κτλ), τα οποία σε πολλές επιχειρήσεις παίζουν τον 
σημαντικότερο ρόλο στη επίτευξη των οικονομικών τους στόχων, διότι βοηθούν 
στην διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Οι σημερινές 
οικονομικές καταστάσεις είναι δύσκολο να απεικονίσουν τόσο την αξία των 
άϋλων αγαθών όσο και τα έξοδα τα οποία αφορούν την δημιουργία τους, με 
αποτέλεσμα η αγορά να αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα αυτών των 
καταστάσεων. Έτσι οι ερευνητές της λογιστικής προσπαθούν να μετρήσουν τα 
άϋλα αγαθά των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα στις μέρες μας να υπάρχουν 
πολλές έρευνες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με τον 
McCarthy το μοντέλο REA μπορεί να παρέχει πολλές διαφορετικές ιδέες στον 
υπολογισμό των άϋλων αγαθών. Για παράδειγμα, παρόλο που η τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων προστάζει ότι οι δαπάνες π.χ. της διαφήμισης, των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.α., επιβαρύνουν άμεσα ως έξοδα την επιχείρηση, 
ο McCarthy (1982)  συνηγόρησε στη θεώρηση τους ως περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία έχουν διαδικασίες εισροών και εκροών. Στο σχήμα που ακολουθεί 
παρακάτω, απεικονίζεται το μοντέλο REA σχετικά με το έξοδο της διαφήμισης.    
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Σχήμα 24 –  Το μοντέλο REA  και το έξοδο της διαφήμισης 

 
Το σχήμα αυτό έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις αρχές του πλήρους μοντέλου 
REA (Geerts and McCarthy 2000a), όπου διακρίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά: 
• Η αρχική αγορά της διαφημιστικής υπηρεσίας αυξάνει τον αντίστοιχο 

πόρο. 
• Κάθε πόρος πρέπει να έχει τουλάχιστον μια αύξηση και μια μείωση, γι 

αυτό ορίζεται ως γεγονός μείωσης η Ανάλωση της Διαφημιστικής 
Υπηρεσίας (Advertising Service Consumption).  

• Κάθε οικονομικό γεγονός πρέπει να συμμετέχει κατ’ ελάχιστον σε μια 
δισυπόστατη σχέση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαφήμιση έχει ως 
αποτέλεσμα την είσπραξη χρημάτων από τους πελάτες, η οποία είναι 
αποτέλεσμα των πωλήσεων. 

Έτσι, αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι η δαπάνη έγινε για να αγοραστεί 
κάτι το οποίο προσθέτει αξία στην επιχείρηση. Το διάγραμμα REA δείχνει 
καθαρά ότι η είσπραξη μετρητών δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα της πώλησης 
των αγαθών αλλά και της διαφήμισης. Χρησιμοποιώντας την ίδια λογική 
μπορούμε να αποτιμήσουμε και άλλα άϋλα αγαθά όπως τα έξοδα για το 
ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Για παράδειγμα οι ερευνητές θα 
μπορούσαν να ερευνήσουν την πιθανότητα τα έξοδα εκπαίδευσης να αποτελούν 
περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια να αναλύσουν πώς αυτός ο πόρος 
χρησιμοποιείται και αναπτύσσεται στα πλαίσια της επιχείρησης. Έτσι στα 
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πλαίσια του παραπάνω θα μπορούσαν να γίνουν οι ακόλουθες ερωτήσεις: 
Αναλώνονται οι δεξιότητες μέσω της «φθοράς» των εργαζόμενων ή με το 
πέρασμα του χρόνου αν πρόκειται για παροδικές δεξιότητες (π.χ. δεξιότητες που 
αφορούν την τεχνολογία); Μήπως οι δεξιότητες αποκτούνται με την πάροδο του 
χρόνου;  

Η ίδια προσέγγιση μπορεί να αξιολογήσει και άλλα άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία όπως η φήμη, το εμπορικό σήμα, κ.α. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο 
ερευνητής είναι απαραίτητο να κατανοήσει πρώτα ποια έξοδα δημιουργούν τον 
πόρο και στη συνέχεια να προβλέψει πώς αυτά θα μειωθούν, ενώ ταυτόχρονα 
αντιλαμβάνεται ότι οι ροές δεν είναι πάντα ορατές και ευπροσδιόριστες. 

Όταν αυτά τα μοντέλα REA εφαρμόζονται, το σύστημα που προκύπτει 
διαφέρει από ένα παραδοσιακό σύστημα, γιατί διευκολύνει τους λογιστές να 
αναγνωρίσουν την αξία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων από τους πόρους 
που δεν έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακά ως περιουσιακά στοιχεία στον 
ισολογισμό. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η αναγνώριση των προηγμένων 
λειτουργιών παραγωγής μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση στη λήψη αποφάσεων. 
Για παράδειγμα, προκειμένου να βοηθήσει στη μέτρηση των άϋλων αγορών, ο 
Hubbard (1997) προτείνει στα διοικητικά στελέχη, να εκτελούν «πειράματα 
σκέψης» (thought experiments), στα οποία θα σκέφτονται πώς θα ήταν η 
επιχείρηση με ή χωρίς την νέα αγορά. Το μοντέλο REA θα μπορούσε να 
βοηθήσει τα διοικητικά στελέχη να προσδιορίσουν όλους του πόρους που είναι 
απαραίτητοι για να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή, καθώς και πώς αυτοί οι πόροι 
προσθέτουν αξία. 

3. Κοστολόγηση ABC (ABC Costing). Η μεθοδολογία Activity Based Costing 
μέτρησης κόστους και απόδοσης της επιχείρησης είναι βασισμένη στις 
δραστηριότητες τις οποίες χρησιμοποιεί η εταιρία για να παράγει τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της. Η ABC διαφέρει από τις παραδοσιακές τεχνικές που 
χρησιμοποιεί η λογιστική γιατί υπολογίζει όλα τα πάγια (fixed) και άμεσα 
(direct) έξοδα σαν μεταβλητά (variable), με άλλα λόγια επιμερίζει τα διάφορα 
έξοδα ανάλογα με τον όγκο και την αξία της παραγγελίας του πελάτη, τον 
απαιτούμενο χρόνο παραγωγής, κλπ. Το αποτέλεσμα είναι η μεθοδολογία ABC 
να παρουσιάζει στα διοικητικά στελέχη μια ποσοτική περιγραφή της 
κατάστασης στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση και να τους εξοπλίζει με ένα 
πολύτιμο εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων.  

Το μοντέλο REA δεν υποστηρίζει την κλασσική άποψη της λογιστικής, η 
οποία θεωρεί ότι τα έξοδα αθροίζονται και στη συνέχεια επιμερίζονται στα 
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προϊόντα με βάση κάποιο συντελεστή, αλλά υποστηρίζει, όπως αναφέρθηκε 
στην προηγούμενη ενότητα, ότι τα έξοδα αυξάνουν τα περιουσιακά στοιχεία της 
εταιρείας. Ο McCarthy θεωρεί ότι το μοντέλο REA σχετίζεται με την 
κοστολόγηση ABC, έτσι ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία νέων λογιστικών 
πληροφοριακών συστημάτων που θα βασίζονται στο μοντέλο REA και θα 
διαχειρίζονται με επιτυχία την κοστολόγηση ABC. Σχετικά με το θέμα λίγα 
κείμενα έχουν γραφεί όπως του Geerts (1993) και των Grabski και Marsh 
(1994). 

 
 

7.2. Εφοδιαστική Αλυσίδα και REA 

7.2.1. Σημασιολογικός Ιστός (Web) 

Λέγοντας σημασιολογικό Διαδίκτυο εννοούμε το Διαδίκτυο στο οποίο η 
πληροφορία είναι καλύτερα ορισμένη, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την 
ολοκλήρωση, αυτοματοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων. Ο 
Σημασιολογικός Ιστός (Web) προβλέπεται να αποτελεί μια παγκόσμια βάση δεδομένων 
και γνώσης με πληροφορίες οι οποίες θα είναι "κατανοητές" από μηχανές (machine -
understandable information). Οι κύριες τεχνολογίες για την υλοποίηση του 
Σημασιολογικού Ιστού είναι ο σημασιολογικός εμπλουτισμός και η χρήση των 
οντολογιών. 

 
7.2.2. REA, ένα Σημασιολογικό Μοντέλο για την συνεργασία των 

επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Το REA θεωρήθηκε ένα μοντέλο κατάλληλο για την δημιουργία του 
σημασιολογικού Διαδικτύου για τους ακόλουθους λόγους (Haugen, McCarthy 2000):  

1. Η συνεργασία των επιχειρήσεων στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας 
απαιτεί την ύπαρξη ενός πρότυπου μοντέλου που όλοι οι συμμετέχοντες να 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν. 

2. Το μοντέλο αυτό πρέπει να τυγχάνει γενικής αναγνώρισης και να είναι 
«ανοιχτό». 

3. Το μοντέλο πρέπει να είναι ευρύ έτσι ώστε να καλύπτει όλο το εύρος της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και να έχει την ικανότητα να εισχωρεί σε βάθος έτσι 
ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.  
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4. Το REA είναι το ευρύτερο και με περισσότερο βάθος σημασιολογικό μοντέλο 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συνεργασία των επιχειρήσεων σε επίπεδο 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

5. Το REA δεν είναι μοντέλο αποκλειστικής χρήσης αλλά «ανοιχτό» για ανάπτυξη 
σύμφωνα με τα πρότυπα του Διαδικτύου. 

Όπως και ο σημασιολογικός ιστός, έτσι και το REA μπορεί να συνδέσει 
οικονομικά γεγονότα ανάμεσα σε διαφορετικές επιχειρήσεις και έθνη. Οι σχέσεις 
ορίζονται σε επίπεδο δραστηριότητας, συναλλασσομένων, ανθρώπων και όχι μονό σε 
επίπεδο εταιριών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ανεξάρτητο τμήμα στην εφοδιαστική 
αλυσίδα REA μπορεί να συνδεθεί άμεσα με κάποιο άλλο. Παρακάτω θα δούμε πως 
αυτές οι άμεσες συνδέσεις καθιστούν την συνεργασία σε επίπεδο εφοδιαστικής 
αλυσίδας ταχύτερη και περισσότερο αποτελεσματική. 

Το μοντέλο REA μπορεί να θεωρηθεί μινιμαλιστικό. Συμμετέχουν σε αυτό τα 
ελάχιστα απαιτούμενα αντικείμενα για την ολοκλήρωση ενός έργου. Κάποια δεδομένα 
που πιθανόν να χρειάζονται σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να προστεθούν χωρίς να 
αλλάξουν ή να επηρεάσουν το αρχικό μοντέλο REA. Σε κάθε περίπτωση είναι 
ευκολότερο να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες, ένα απλό μοντέλο που δέχεται 
επεκτάσεις, απ’ ότι ένα περίπλοκο μοντέλο που εμπεριέχει υποθέσεις που δεν 
ταιριάζουν στην συγκεκριμένη περίπτωση.  

Με τον όρο «εφοδιαστική αλυσίδα» εννοούμε όλες τις δραστηριότητες που 
εμπεριέχονται στην ικανοποίηση της ζήτησης ενός προϊόντος από τον τελικό 
καταναλωτή. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή, τη διανομή, τη μεταφορά και το 
λιανεμπόριο.  

Με τον όρο «σημασιολογικό μοντέλο» εννοούμε ένα μοντέλο λογισμικού που 
αφορά τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένας άλλος ορισμός για το 
σημασιολογικό μοντέλο προέρχεται από τον χώρο της αναπαράστασης γνώσης που 
είναι η «οντολογία» (Haugen, McCarthy 2000). 

Θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο «σημασιολογικό μοντέλο» για να 
διαφοροποιηθούμε από κάτι σαν την XML (eXtensible Markup Language), η οποία 
θεωρείται η γλώσσα του σημασιολογικού Web. Η XML είναι απλά μια δομή, δεν έχει 
κανένα περιεχόμενο. Το σημασιολογικό μοντέλο περιγράφει το περιεχόμενο του 
σημασιολογικού ιστού (Web), δηλαδή, ποιες είναι οι κατηγορίες των αντικειμένων, οι 
σχέσεις και οι συναρτήσεις που εμπεριέχονται στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Το σημασιολογικό μοντέλο μπορεί να εκφραστεί με πολλές μορφοποιήσεις όπως η 
XML, η UML (the Universal Modeling Language), οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων ή 
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μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού. Χρησιμοποιώντας την XML σαν 
κοινή γλώσσα, οποιοδήποτε σύστημα βασισμένο στο μοντέλο REA μπορεί να 
επικοινωνήσει με οποιοδήποτε άλλο σύστημα βασισμένο επίσης στο ίδιο μοντέλο. Η 
δυνατότητα επικοινωνίας προέρχεται από το γεγονός ότι και τα δύο συστήματα 
αντιλαμβάνονται τα επιχειρησιακά αντικείμενα και τα γεγονότα με τον ίδιο τρόπο.   

Οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μέσω του Διαδικτύου είναι «υπέρ-
συνδεδεμένες» όπως και οι σελίδες του παγκόσμιου ιστού. Αυτοί οι «υπέρ-σύνδεσμοι» 
σχηματίζονται από την αλυσίδα συναλλαγών που κινητοποιεί την εφοδιαστική αλυσίδα. 
Μέσω αυτών των υπέρ-συνδέσμων διακινούνται επιχειρησιακά μηνύματα.  

Το επιχειρησιακό μοντέλο REA περιλαμβάνει ένα αντικείμενο που καλείται 
«ροή – αποθέματος» (Stock Flow) που είναι ισοδύναμο με τον υπέρ-σύνδεσμο των 
επιχειρησιακών μηνυμάτων. Η ροή – αποθεμάτων του μοντέλου REA μπορεί να 
συνδέσει όλες τις δραστηριότητες  της πολύ-εταιρικής εφοδιαστικής αλυσίδας με έναν 
απλό και ενιαίο τρόπο: το ένα άκρο της σχέσης ροής- αποθέματος συνδέεται με την 
προηγούμενη δραστηριότητα και το άλλο άκρο με την επόμενη. 

 
7.2.2.1. Εναλλακτικά Μοντέλα για την διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα λογισμικού που έχουν προταθεί για την διαχείριση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρουμε κάποια από αυτά (Haugen, McCarthy 2000): 

• ERP (Enterprise Resource Planning, Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Συστήματα 
Διαχείρισης Πόρων) όπως είναι τα λογισμικά SAP, BAAN, PeopleSoft. 

• EDI (Electronic Data Interchange, Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων), ένα 
σύνολο προτύπων για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις. 

• XML-EDI, δηλαδή χρήση της XML στις συναλλαγές μέσω EDI. 
• XML for B2B ecommerce, δηλαδή ένα σύνολο πρωτοβουλιών για την 

ανάπτυξη των προτύπων της XML για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο δεν 
είναι άμεσα βασισμένο στα πρότυπα του EDI, όπου σε αυτή την κατηγορία 
περιλαμβάνονται το eCo1,Rosetta Net2, και BizTalk3.  

                                                 
1 Το eCo είναι ένα πρότυπο αρχιτεκτονικής που επεκτείνει τα πρότυπα των υπηρεσιών Διαδικτύου σε 
δύο κατευθύνσεις: 1) Στην  αύξηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας και 2)στην προώθηση της 
διαλειτουργικότητας σε επίπεδο επιχειρηματικής διαδικασίας (Jay M. Tenenbaum, Rohit Khare 2005). 
 
2 Το Rosseta Net είναι ένας οργανισμός για την προώθηση προτύπων για την υποστήριξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Το Rosseta Net αναπτύσσει πρότυπα για την διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Επιπλέον πιστοποιεί τη θέσπιση αυτών των προτύπων έτσι ώστε να εξασφαλίσει την 
γενικότερη ισχύ τους  (http://portal.rosettanet.org/cms/sites/RosettaNet). 
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• APS (Advanced Planning and Scheduling systems, Προχωρημένα συστήματα 
Σχεδίασης και Προγραμματισμού ) όπως είναι το i24. 

• Trading Hubs όπως τα Ariba, και το Commerce One's Market Site5.  
• EAI (Enterprise Application Integration, Τεχνολογία Ολοκλήρωσης 

Επιχειρηματικών Εφαρμογών) όπως τα CrossWorlds, Extricity και Vitria6.  

Το μοντέλο REA δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε ανταγωνισμό με 
κανένα από τα παραπάνω. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε με την χρήση της γλώσσας 
σεναρίων XML είτε με την χρήση της  Τεχνολογίας Ολοκλήρωσης Επιχειρηματικών 
Εφαρμογών (ΕΑΙ). Το REA μπορεί να χρησιμοποιήσει το XML-EDI για συναλλαγές, 
ενώ ο σημασιολογικός ιστός REA μπορεί να διασυνδέσει ERP συστήματα.  

Αλλά το μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας REA ενεργεί σε υψηλότερο 
σημασιολογικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο που αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα κατά 
μήκος όλων των επιχειρήσεων, περιλαμβάνοντας τους πόρους, τα γεγονότα και τους 
συμμετέχοντες καθώς και τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτά. Αυτό είναι και το επίπεδο που 
απαιτείται από το σημασιολογικό ιστό για την συνεργασία σε επίπεδο εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 

 
7.2.2.2. Πού διαφέρει η εφοδιαστική αλυσίδα από ένα επιχειρησιακό 

σύστημα 

Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τις διαφορές μεταξύ μιας εφοδιαστικής 
αλυσίδας και ενός επιχειρησιακού συστήματος είναι τα εξής (Haugen, McCarthy 2000): 

1. Ένα επιχειρησιακό σύστημα (όπως είναι το ERP) είναι ένα σύστημα για μια 
μόνο επιχείρηση, που προσπαθεί να ενοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες 
δραστηριότητες της ίδιας της επιχείρησης. 

                                                                                                                                               
 
3 Το BizTalk είναι ένα εργαλείο της Microsoft που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν και 
να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου 
(http://www.microsoft.com/biztalk/default.mspx). 
 
4 Το i2 είναι ένα σύστημα για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρηματικό επίπεδο  
(http://www.i2.com/about/index.cfm) . 
 
5 Το ariba και  το Commerce One's Market Site είναι από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως «ανοιχτά» 
συστήματα εμπορικών συναλλαγών όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να  κάνουν εμπόριο σε πραγματικό 
χρόνο (http://www.ariba.com,  http://www.marketsite.net)  
 
6 Τα CrossWorlds, Extricity και Vitria είναι εργαλεία που σαν σκοπό έχουν την επίτευξη της 
διαλειτουργικότητας – ενοποίησης επιχειρηματικών εφαρμογών που δεν έχουν εκ των προτέρων 
σχεδιαστεί να επικοινωνούν (http://www-306.ibm.com/software/integration/wbitools/, 
http://goseek.com/,  http://www.vitria.com/Platforms/) 
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2. Η εφοδιαστική αλυσίδα σχεδόν πάντα επεκτείνεται σε διάφορες επιχειρήσεις, 
αλλά περιλαμβάνει μόνο μερικούς ανθρώπους και πόρους από κάθε επιχείρηση. 

3. Μια επιχείρηση μπορεί να εμπλέκεται σε πολλές εφοδιαστικές αλυσίδες, για 
διαφορετικά προϊόντα ή για διαφορετικές αγορές του ίδιου προϊόντος. 

4. Η εφοδιαστική αλυσίδα μοιάζει με ένα «ποτάμι» όπου οι πρώτες ύλες είναι η 
πηγή του ποταμού και οι πελάτες το δέλτα του, όπου τα προϊόντα κινούνται 
κατά μήκος του ποταμού προς τους πελάτες. 

5. Ένα σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα δίκτυο υπολογιστών που συνδέει 
όλους τους ανθρώπους κατά μήκος του ποταμού. 

6. Το σημασιολογικό μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα μοντέλο της 
ροής των πληροφοριών που συνοδεύουν τη ροή των αγαθών της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, δηλαδή, τη ζήτηση, τη μετακίνηση των αγαθών, τη διαδικασία 
παραγωγής και τη ροή μετρητών.  

 
7.2.2.3. Τα προβλήματα των ERP + EDI ως μοντέλα εφοδιαστικής αλυσίδας 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα τόσο του EDI όσο και του ERP είναι ότι καλύπτουν 
τις ανάγκες μιας μόνο επιχείρησης και όχι τις ανάγκες μιας αλυσίδας επιχειρήσεων. 
Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ERP σαν ένα σημασιολογικό μοντέλο πρέπει η 
εφοδιαστική αλυσίδα να διασπαστεί σε ένα δίκτυο μεμονωμένων επιχειρήσεων, ενώ η 
πραγματική εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένα δίκτυο από μεμονωμένους ανθρώπους μέσα 
στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι σημαντική αλλαγή και μπορεί να απαιτούνται αρκετά 
βήματα και χρόνος προκειμένου η πληροφορία να ξεπεράσει τα όρια της επιχείρησης 
και να «φτάσει» στο κάθε μεμονωμένο άτομο μέσα στην επιχείρηση. Για παράδειγμα 
αν το άτομο ανήκει στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και το EDI είναι μια εργασία 
που εκτελείται μια φορά την ημέρα (batch) η καθυστέρηση είναι μόνο μια ημέρα. Αν το 
άτομο ανήκει στην παραγωγή η καθυστέρηση μπορεί να αυξηθεί σε μερικές μέρες, ενώ 
αν ανήκει σε διαφορετική εταιρία (για παράδειγμα προμηθευτής) ο χρόνος 
πολλαπλασιάζεται. Κάθε επιχειρησιακό σύνορο αποτελεί εμπόδιο στην ροή 
πληροφορίας στα πλαίσια της επιχειρηματικής αλυσίδας.  

Αν υποθέσουμε ότι θα θέλαμε να χρησιμοποιηθεί το ERP+EDI σαν 
σημασιολογικό μοντέλο για την εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένης και της 
βιομηχανικής παραγωγής, η ροή ζήτησης θα ήταν κάπως έτσι:  

Παραγγελία Αγοράς  EDI  Παραγγελία Πελάτη  Προγραμματισμός 
Παραγωγής (Master Production Scheduling (MPS))   Πλάνο Απαιτήσεων Υλικών 
(Material Requirements Planning (MRP))  Πλάνο Απαίτησης Παραγωγικής 
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Ικανότητας (Capacity Requirements Planning (CRP))   Εντολή Εργασίας  
Παραγγελία Αγοράς  EDI  Παραγγελία Πελάτη, κοκ. 

Ο προγραμματισμός παραγωγής, το πλάνο απαιτήσεων υλικών και το πλάνο 
απαίτησης παραγωγικής διαδικασίας  είναι εργασίες οι οποίες εκτελούνται συνήθως μια 
φορά (batch) κατά την διάρκεια της νύχτας. Συχνά πρέπει να επαναληφθούν πολλές 
φορές έως ότου επιτευχθεί ένα μόνιμο πρόγραμμα παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι ένα 
απλό μήνυμα ζήτησης μπορεί να κάνει μέρες για να περάσει από το EDI στην 
παραγωγική διαδικασία, και πιθανόν εβδομάδες για να ολοκληρωθεί η παραγωγή του 
ακόμα κι αν όλες οι παραγωγικές μονάδες που απαιτούνται για την παραγωγή του 
ανήκουν στην ίδια εταιρεία. Ακόμα και οι πιθανές αλλαγές σε μια παραγγελία 
ακολουθούν την ίδια δυσκίνητη διαδικασία. Η ροή πληροφορίας στα συστήματα ERP-
EDI καθιστούν αδύνατη την αντιμετώπιση προβλημάτων προγραμματισμού. Για 
παράδειγμα, η αδυναμία του προμηθευτή να επιτύχει τον χρόνο παράδοσης θα επιφέρει 
αλλεπάλληλες επιδράσεις  στην εκπλήρωση της παραγγελίας του τελικού καταναλωτή.  

Η ροή πληροφορίας στα ERP-EDI συστήματα δεν μπορεί να συμβαδίσει με το 
ρυθμό των γεγονότων στην πραγματική εφοδιαστική αλυσίδα. Η καθυστέρηση της 
πληροφορίας μπορεί να είναι μέρες ή και εβδομάδες και όχι απλά λεπτά ή ώρες. Επίσης 
τα ERP συστήματα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ανοιχτά» συστήματα με 
αποτέλεσμα να μην συνεργάζονται μεταξύ τους, αφού έχουν δημιουργηθεί για 
αποκλειστική χρήση από μια εταιρία. Παρότι χρησιμοποιούν κοινό εσωτερικό 
σημασιολογικό μοντέλο, ιδιαίτερα αν προέρχονται από τα MRP συστήματα, σίγουρα 
δεν είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους (Haugen, McCarthy 2000). 

 
7.2.2.4. Τα APS συστήματα είναι καλύτερα, αλλά όχι αρκετά καλά 

Τα APS συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν τις αδυναμίες στην 
ταχύτητα και την ακρίβεια των ERP συστημάτων. Συχνά τα APS συστήματα 
λειτουργούν σαν προσθήκες (add-ons) στα ERP συστήματα. Τα τελευταία APS 
συστήματα, όπως το i2 έχουν σταδιακά αναπτυχθεί στην διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες τους στον 
χρονοπρογραμματισμό για όλο το δίκτυο εφοδιασμού. Όμως τα APS συστήματα 
μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας και μόνο εταιρείας. Ακόμα και αν όλοι οι 
συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα υιοθετούσαν το ίδιο APS σύστημα, θα 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν διαχωριστικές νησίδες ανάμεσα σε αυτά τα συστήματα 
παρόμοιες με αυτές που υπάρχουν στα EDI συστήματα.  
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Επιπλέον τα APS συστήματα δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ανοιχτά» 
συστήματα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν 
μεταξύ τους από τη στιγμή που έχουν δημιουργηθεί για αποκλειστική χρήση από μια 
εταιρία. Συχνά δίνεται από τους κατασκευαστές η δυνατότητα επικοινωνίας με κάποιο 
ERP σύστημα, αλλά σπάνια με κάποιο άλλο APS σύστημα. Ακόμα, τα APS συστήματα 
έχουν εξειδικευτεί στην ικανότητα χρονοπρογραμματισμού και παρουσιάζουν αρκετές 
αδυναμίες στον προγραμματισμό υλικών. Συχνά επίσης τα συστήματα αυτά δεν 
παρουσιάζουν καμία ικανότητα στην εκτέλεση διαδικασιών ή στην διαχείριση της 
ταμειακής ροής. Ως εκ τούτου τα APS συστήματα συχνά στηρίζονται στα ERP 
συστήματα για εκτέλεση λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Haugen, McCarthy 
2000). 

 
7.2.2.5. Τα EAI είναι καλύτερα ακόμα, αλλά... 

Τα συστήματα Ολοκλήρωσης Επιχειρηματικών Εφαρμογών (ΕΑΙ) όπως το 
Vitria διαθέτουν την ικανότητα να συμβαδίζουν με τα γεγονότα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Παρόλα αυτά τα EAI συστήματα στερούνται κάποιων βασικών 
χαρακτηριστικών του μοντέλου REA (Haugen, McCarthy 2000): 

• Από την στιγμή που συγκεντρώνονται στην ενοποίηση άλλων εφαρμογών, δεν 
επιτυγχάνουν πολλά μόνα τους, απλά μεταβιβάζουν ενέργειες στις εφαρμογές 
που συνδέουν. 

• Το επίπεδο ενοποίησης είναι λίγο μεγαλύτερο από το απλό «πέρασμα» 
πληροφοριών από την μια εφαρμογή στην άλλη. 

• Μπορεί να μην αντιληφθούν την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα αντικείμενα 
της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως είναι  η ροή υλικών και η ταμειακή ροή. 

• Ο σχεδιασμός των συστημάτων αυτών για την εφοδιαστική αλυσίδα 
εξακολουθεί να αφορά και πάλι μια και μόνο επιχείρηση, με την διαφορά ότι 
δίνεται η δυνατότητα τα μηνύματα να μεταφέρονται από την μια επιχείρηση 
στην άλλη (Εξαίρεση αποτελεί το Extricity που διαθέτει πλήρη δια-
επιχειρησιακό μοντέλο). 

Τα περισσότερα ΕΑΙ συστήματα διαθέτουν μια γλώσσα σεναρίων και ένα 
μοντέλο αντικειμένων βασισμένο σε σενάρια, γεγονός που κάνει εφικτή την δημιουργία 
του μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας REA με την χρήση του συστήματος ΕΑΙ. Όμως 
και αυτά τα συστήματα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ανοιχτά» συστήματα με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους 
αφού έχουν δημιουργηθεί για αποκλειστική χρήση από μια εταιρία. 
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7.2.2.6. Ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα (Trading Hubs) 

Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των trading hubs είναι ότι κάθε εταιρία που 
εμπλέκεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιεί την δική της τεχνολογία. Έτσι, ο 
κάθε συναλλασσόμενος (πελάτης-προμηθευτής) που συνεργάζεται με εταιρίες  
ηλεκτρονικά, πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, αλλά και να διαθέτει τον 
απαιτούμενο χρόνο άρα και κόστος για την συναλλαγή του με την εκάστοτε εταιρία. 
(Haugen, McCarthy 2000) 

 
7.2.2.7. Τι συμβαίνει με το XML-EDI, eCO, RosettaNet, κλπ 

Καθένα από τα παραπάνω αποτελεί μια προσπάθεια για την ύπαρξη ενός 
προτύπου για το Διαδίκτυο για την δημιουργία συστημάτων που θα μπορούν να 
συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και ως εκ τούτου να 
χρησιμοποιηθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπό αυτή την έννοια κινούνται στην 
σωστή κατεύθυνση. Όμως καμία από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν διαθέτει ένα 
σημασιολογικό μοντέλο για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αντίστοιχο του 
εύρους και του βάθους του μοντέλου REA. Όλα αυτά τα πρότυπα έχουν επικεντρωθεί 
στις συναλλαγές, αλλά υπάρχουν πολλά και σημαντικά στο χώρο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου εκτός από τις συναλλαγές, όπως η παραγωγή, η μεταφορά καθώς και οι 
διάφορες συσχετίσεις ανάμεσα στις διαδικασίες τις εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες (όπως το eCo) διαθέτουν πλουσιότερα 
μοντέλα και μπορούν κάλλιστα να προσαρμοστούν στο μοντέλο του REA για την 
εφοδιαστική αλυσίδα. Η πρόταση για την τυποποίηση του REA που παρουσιάζεται 
παρακάτω δημιουργεί ένα μοντέλο REA-XML ανώτερο από τις παραπάνω 
πρωτοβουλίες. (Haugen, McCarthy 2000). 

 
7.2.2.8. Πλεονεκτήματα του μοντέλου REA  

Το REA είναι ένα μοντέλο που παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα για την 
συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας στα πλαίσια του Διαδικτύου για τους παρακάτω 
λόγους (Haugen, McCarthy 2000): 

• Το REA είναι ένα μοντέλο ελεύθερο (διατίθεται χωρίς πνευματικά δικαιώματα) 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς. 

• Το μοντέλο REA μπορεί να καλύψει όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας 
σε επίπεδο πολλών εταιριών. 
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• Το μοντέλο REA μπορεί να χειριστεί όλες τις δραστηριότητες –όπως παραγωγή 
μεταφορά, αγορά κλπ, καθώς και όλες τις συσχετίσεις ανάμεσα στις 
δραστηριότητες με ενιαίο τρόπο. 

• Ο σημασιολογικός ιστός του REA μπορεί να διατηρήσει μόνιμα τις συσχετίσεις 
ανάμεσα στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολύ-
επιχειρησιακό επίπεδο έως ότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή.  

• Το μοντέλο REA χειρίζεται όλους τους πόρους – προϊόντα, μετρητά, εργασία, 
μηχανήματα με ένα σταθερό τρόπο. 

• Το Διαδικτυακό μοντέλο REA για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
έχει την ικανότητα να μεταφέρει την πληροφορία προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση σε πολύ-επιχειρησιακό επίπεδο σε δευτερόλεπτα και όχι σε μέρες ή 
εβδομάδες. 

• Επειδή τα γεγονότα είναι το δεύτερο συνθετικό του ακρωνύμιου REA, το 
μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας REA μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε ένα 
επιχειρησιακό σύστημα οδηγούμενο από τα γεγονότα (event-driven business 
system). 

• Το μοντέλο REA έχει επικυρωθεί για την ορθότητα του από κριτικές των 
μεγαλύτερων οικονομικών και λογιστικών περιοδικών. 

• Το μοντέλο REA μπορεί να προσαρμόζεται στις συνεχόμενες εξελίξεις της 
λογιστικής. 

• Το μοντέλο REA μπορεί να συμπεριλάβει άλλα επιχειρησιακά μοντέλα και να 
τα χρησιμοποιήσει σαν συμπληρωματικά στοιχεία. 

• Ο σημασιολογικός ιστός REA δεν είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί 
εξολοκλήρου με μιας, αλλά μπορεί να αναπτύσσεται τμηματικά γύρω από ένα 
σταθερό πυρήνα. 

• Το μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας REA μπορεί να λειτουργήσει είτε σε 
συνδυασμό με άλλα συστήματα, όπως το EAI, είτε μόνο του να αναπτυχθεί σε 
πλήρες επιχειρηματικό σύστημα. 

• Το μοντέλο REA μπορεί να εκτελέσει λειτουργίες σχεδιασμού όπως και τα 
συστήματα MRP και APS, είτε μπορεί εναλλακτικά να αναθέτει (delegate) 
αυτές τις λειτουργίες σε άλλα συστήματα. 

 

Το REA μπορεί να αναπαραστήσει μέσα από απλές έννοιες (οι οποίες έχουν 
αναλυθεί στην ενότητα 2.4) κάθε επιχειρηματική διαδικασία. Βέβαια είναι πολλά 
παραπάνω αυτά που απαιτούνται για να σχεδιαστεί ένα ολόκληρο σύστημα βάση του 
μοντέλου REA, αλλά τα βασικά στοιχεία είναι πολύ απλά – πολύ πιο απλά απ’ ότι στα 
ERP συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι ένα λογισμικό βασισμένο στο REA μπορεί εύκολα 
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να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί. Εξάλλου από τη στιγμή που όλες οι δραστηριότητες 
του REA είναι ομοιόμορφες και η σύνδεση επιτυγχάνεται πάντα με την σχέση «ροή 
αποθέματος», η ροή πληροφοριών στο μοντέλο αυτό μπορεί να είναι γρήγορη και απλή. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα η ροή πληροφορίας στο ERP 
περιγράφεται ως εξής: 

PO (Purchase Order) -> EDI (Electronic Data Interchange) -> CO (Customer Order) -
> MPS (Master Production Scheduling ) -> MRP (Material Requirements Planning) -> 
CRP (Capacity Requirements Planning) ->WO(Work Order) ->PO ->EDI->CO κοκ. 

Η ροή πληροφορίας στο μοντέλο REA είναι πολύ πιο απλή:  

Διαδικασία (Process) -> Ροή Αποθέματος (Stock Flow) -> Συναλλαγή (Exchange) -> 
Ροή Αποθέματος  ->  Διαδικασία  κλπ, μεταξύ διαφορετικών εταιριών. 

Κάθε γεγονός στο μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας REA γνωρίζει με ποιο άλλο 
γεγονός είναι συνδεδεμένο μέσω της σχέσης ροής αποθέματος. Πιθανές αλλαγές όπως, 
στη ζήτηση ή στο πρόγραμμα μεταφέρονται σε όλους τους εμπλεκόμενους 
συναλλασσόμενους. Κάθε ροή αποθέματος έχει έναν ή περισσότερους ρόλους για κάθε 
συναλλασσόμενο. Κάθε συναλλασσόμενος με ευθύνες είναι υπεύθυνος για να 
χειρίζεται Γεγονότα που απαιτούν ανθρώπινη κρίση. Στο δίκτυο REA, το οποίο θα 
λειτουργεί σε επίπεδο Διαδικτύου, αυτά τα Γεγονότα θα υπάρχουν στην λίστα εργασιών 
του κάθε συναλλασσομένου μαζί με ένα σύνολο από κατάλληλες δραστηριότητες τις 
οποίες θα μπορεί να εκτελέσει με το πάτημα ενός κουμπιού. Ακόμα κάθε 
συναλλασσόμενος είναι υπόλογος στον προϊστάμενο του, προσδιορίζοντας έτσι την 
οργανωτική δομή. Στους ανώτερους συναλλασσόμενους κοινοποιούνται 
δραστηριότητες των υφισταμένων τους, τις οποίες πρέπει να ελέγχουν. Ένας ανώτερος 
συναλλασσόμενος μπορεί να έχει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο μια σύνοψη όλων των 
επιχειρηματικών γεγονότων που αφορούν το πεδίο ελέγχου του.  

Οι διαδικασίες REA μπορούν να είναι εμφωλευμένες. Έτσι μια διαδικασία στο 
επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες  τις δραστηριότητες 
ενός εργοστασίου σε κατώτερο επίπεδο, για παράδειγμα η αίτηση για συναρμολόγηση 
ενός Η/Υ ενεργοποιεί διαδικασίες που βρίσκονται σε κατώτερο επίπεδο (π.χ. 
παραγγελία πρώτων υλών που δεν υπάρχουν στην αποθήκη, έλεγχος λειτουργίας 
μηχανήματος, ενημέρωση του πελάτη για το στάδιο εκτέλεσης της παραγγελίας του). 
Οι εμφωλευμένες διαδικασίες επιτρέπουν σε κάθε επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας 
REA να είναι σχετικά μικρό, αλλά να περιέχει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες στα 
κατώτερα επίπεδα (Haugen, McCarthy 2000).  
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7.2.2.9.  Το μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας REA στην πράξη 

Η εταιρία Logistical Software LLC ανέπτυξε ένα λογισμικό διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσίδας σε επίπεδο Διαδικτύου βασισμένο στο μοντέλο REA, του 
οποίου η ανάπτυξη διακόπηκε μετά από μερικά χρόνια. Ακολουθούν κάποιες 
ενδεικτικές οθόνες από το λογισμικό Logistical’s Supply Chain Action Network. 

Αρχικά παρουσιάζουμε το επιχειρηματικό μοντέλο (Σχήμα 25). Το μοντέλο που 
απεικονίζεται αφορά διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και έχει παραχθεί με την χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υπάρχουν δύο βασικά τμήματα στο μοντέλο. Οι  
Συναλλασσόμενοι (agents), που αποκαλούνται Συμβαλλόμενοι (parties) και οι Πόροι 
που στο συγκεκριμένο παράδειγμα αφορούν προϊόντα. Το τμήμα των συμβαλλόμενων 
στο μοντέλο αναλύεται και περαιτέρω σε λεπτομέρειες, οι οποίες όμως στο σχήμα δεν 
φαίνονται. Το τμήμα των Πόρων περιλαμβάνει επίσης και το επιχειρηματικό μοντέλο 
των Διαδικασιών καθώς και τις εισερχόμενες και εξερχόμενες ροές αποθεμάτων αυτών. 
Πρέπει να αναφερθεί  ότι το επιχειρηματικό μοντέλο περιλαμβάνει πολλές εταιρίες, 
οπότε και η ροή της διαδικασίας επεκτείνεται σε πολλές επιχειρήσεις. 
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Σχήμα 25 –  Επιχειρηματικό Μοντέλο (Haugen, McCarthy 2000) 

Οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους συμβαλλόμενους στην εφοδιαστική 
αλυσίδα είναι πολύ απλές: κάθε συμβαλλόμενος εκτελεί την λίστα εργασιών του μέσω 
του Διαδικτύου. Επειδή το REA είναι ένα σύστημα βασισμένο στα γεγονότα, οι 
περισσότεροι χρήστες απλά ανταποκρίνονται στα επιχειρηματικά γεγονότα. Μπορούν 
να καθοριστούν κανόνες για τον αυτόματο χειρισμό κάποιων γεγονότων ενώ άλλα 
γεγονότα μπαίνουν στην λίστα εργασιών επειδή απαιτούν ανθρώπινη κρίση. Οι 
διαφορετικές λίστες εργασιών συνδέονται με τη σχέση ροή αποθέματος του REA όπου 
η ικανοποίηση κάθε αίτησης εξαρτάται από την ικανοποίηση κάποιας άλλης, για 
παράδειγμα: 
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Σχήμα 26 –  Εξαρτημένες λίστες εργασιών Μοντέλο (Haugen, McCarthy 2000) 
 

Παρακάτω βλέπουμε την λίστα εργασιών για τον προγραμματισμό της  
εφοδιαστικής αλυσίδας του OEM (Original Equipment Manufacture). Υπάρχει μια 
ανικανοποίητη αίτηση με την οποία μπορούμε να ασχοληθούμε. Αυτό το 
επιχειρηματικό γεγονός προκύπτει αυτόματα στον προγραμματισμό του OEM από 
κάποια άλλη διαδικασία.  

 

Σχήμα 27 –  Λίστα εργασιών ΟΕΜ Μοντέλο (Haugen, McCarthy 2000) 
 

 

Όταν πατηθεί το κουμπί Submit, οι εξαρτημένες αιτήσεις άμεσα θα 
μεταβιβαστούν στους συναλλασσομένους που έπονται στην αλυσίδα (Σχήμα 28). 
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Σχήμα 28 – Φόρμα μεταβίβασης εργασιών Μοντέλο (Haugen, McCarthy 2000) 
 

 

Στο επόμενο σχήμα, εμφανίζεται στην λίστα εργασιών της CEM (Contract 
Electronics Manufacturer’s), η εξαρτημένη αίτηση για να συναρμολογηθούν μητρικές 
πλακέτες. Όταν η CEM αναλάβει δράση, περισσότερες εξαρτημένες αιτήσεις θα 
σταλούν σε επόμενους συναλλασσόμενους, κοκ. Μπορούν επίσης να οριστούν κανόνες 
για να μεταβιβάζονται ενέργειες αυτόματα, όταν δεν απαιτείται ανθρώπινη κρίση. Η 
πληροφορία ρέει πολύ γρήγορα ανάμεσα στις εταιρίες. Αλλαγές και προβλήματα 
κινούνται ευέλικτα από συναλλασσόμενο σε συναλλασσόμενο με τον ίδιο τρόπο που 
και οι αιτήσεις ρέουν. Τα πάντα στο παρασκήνιο συνδέονται με την σχέση ροής 
αποθέματος REA. Αυτές οι αλληλοσυνδεδεμένες λίστες εργασιών στο πολύ-εταιρικό 
σύστημα ροής - εργασιών οδηγούνται από τα γεγονότα. Αυτό το σύστημα ροής-
εργασιών είναι διαφορετικό από τα περισσότερα συστήματα ροής–εργασιών που 
υπάρχουν ήδη. Τα περισσότερα συστήματα ροής-εργασιών είναι απλά κείμενα που 
αποστέλλονται από το ένα σημείο στο άλλο έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες που 
περιγράφουν. Η σχέση ροής-αποθέματος REA παράγει το επόμενο εξαρτημένο γεγονός 
με έναυσμα από το τρέχων γεγονός. Για παράδειγμα, η αίτηση για μητρική πλακέτα 
δίνει έναυσμα για την εξαρτημένη αίτηση για τα συστατικά της μητρικής πλακέτας. 

REA ENTERPRISE INFORMATION ARCHITECTURE 79



 

Σχήμα 29 – Λίστα εργασιών CEM Μοντέλο (Haugen, McCarthy 2000) 

 
7.2.2.10.  Συμπεράσματα 

Το REA είναι ένα ανώτερο μοντέλο πληροφοριακών συστημάτων, του οποίου η 
γενική αποδοχή έχει καθυστερήσει εξαιτίας του συντηρητισμού των οικονομικών 
επιστημόνων. Το μοντέλο REA έχει αρκετά πλεονεκτήματα συγκριτικά με οποιοδήποτε 
ανταγωνιστικό σημασιολογικό μοντέλο για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
σε πολύ-εταιρικό επίπεδο (βλέπε παράγραφο 7.2.2.8). Το Διαδίκτυο σαν μέσο 
συντονισμού οδηγεί με γρήγορα βήματα την συνεργασία των επιχειρήσεων στα πλαίσια 
της εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο σημασιολογικό μοντέλο γενικής 
αποδοχής που να μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Το REA μπορεί να γίνει ο σημασιολογικό ιστός για την εφοδιαστική 
αλυσίδα. 
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7.3. Ενοποιημένη Μεθοδολογία Μοντελοποίησης (UMM) 

7.3.1. Εισαγωγή 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να είναι μεγάλο και περίπλοκο. 
Οποιαδήποτε θεμελιώδης κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος βασίζεται σε  
πληροφορίες καθώς και σε έγγραφα-στοιχεία. Η Ενοποιημένη Μεθοδολογία 
Μοντελοποίησης (Unified Modeling Methodology - UMM) είναι μια επιχειρηματική 
διαδικασία και μια μεθοδολογία κατασκευής πληροφοριακών μοντέλων, η οποία 
παρέχει τα απαραίτητα επίπεδα για την τμηματοποίηση των προδιαγραφών και την 
κατανόηση του μοντέλου από τα στελέχη των επιχειρήσεων, τους υλοποιητές 
επιχειρησιακών εφαρμογών και τους παροχείς λύσεων εφαρμογών δικτύων. Το UMM 
παρέχει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την μετάδοση κοινών εννοιών (UN/CEFACT, 
2003). 
 

7.3.2. Σκοποί του UMM 

Το Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για την διευκόλυνση του Εμπορίου και της 
Ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας (UN/CEFACT) ανέπτυξε το UMM το οποίο 
(UN/CEFACT, 2003) : 

• Διαθέτει μια πλήρη επιχειρηματική διαδικασία και επιχειρηματικές 
πληροφορίες μετα-μοντέλου όπως επίσης και μια πλήρη μεθοδολογία της 
διαδικασίας ανάλυσης.  

• Διατηρεί το εμπορικό ενδιαφέρον.   
• Παρέχει μεθοδολογία και υποστηρίζει στοιχεία για να αποκτήσει την γνώση της 

επιχειρηματικής διαδικασίας, ανεξάρτητα από την υποκείμενη εφαρμοσμένη 
τεχνολογία. 

• Βοηθάει στην δημιουργία και στον καθορισμό ενός συνόλου 
επαναχρησιμοποιούμενων διαδικασιών. Η βοήθεια των προτύπων επιβάλλει 
συνεπή και επαναχρησιμοποιήσιμα αποτελέσματα τόσο στο μετα-μοντέλο 
UMM (UMM-MM) όσο και στις διάφορες περιοχές γνώσης της επιχείρησης και 
στους αναλυτές και ειδικούς αυτών των περιοχών. 

• Χρησιμοποιεί διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στην υλοποίηση προβλέψιμων 
αποτελεσμάτων από ένα λογισμικό:  

i. Διευκολύνει τον καθορισμό επαναχρησιμοποιούμενων προτύπων 
διαδικασίας. 
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ii. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των πρωτοκόλλων που 
χρησιμοποιούνται για την δημιουργία  λογισμικού. 

• Είναι μια επέκταση της UML (Universal Modeling Language). Πιο 
συγκεκριμένα είναι μια όψη της UML που χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
το επιχειρηματικό γίγνεσθαι, δηλαδή την δημιουργία στερεοτύπων που 
υποστηρίζουν την πλήρη επιχειρηματική διαδικασία και τον ορισμό των 
πληροφοριών που περιγράφουν και αναλύουν μεμονωμένες επιχειρηματικές 
διαδικασίες. 

• Δομεί την Επιχειρηματική Λειτουργική Όψη (Business Operational View -
BOV) του Open-edi Reference Model σε επίπεδα όψεων. 

• Το UMM μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επιχειρησιακούς αναλυτές για να 
καθορισθούν τα  εσωτερικά και εξωτερικά πλαίσια εργασίας για την 
συνεργασία των επιχειρήσεων. Το UMM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ορίσει το πλαίσιο εργασίας για την συνεργασία των επιχειρήσεων με δύο ή 
περισσότερους συμμετέχοντες, όπως  επίσης και να χρησιμοποιηθεί για την 
προσέγγιση από  πάνω – προς τα κάτω ή από κάτω –προς τα πάνω ή και για τις 
δύο ταυτόχρονα.  

 
7.3.3. UMM - Τα επίπεδα της Επιχειρηματικής Λειτουργικής Όψης (BOV – 

Business Operational View) 

Το UMM είναι μια τυπική μεθοδολογία για την περιγραφή οποιουδήποτε Open-
edi σεναρίου όπως αυτό ορίζεται στο ISO/IEC 14662, το οποίο είναι ένα Open-edi 
Μοντέλο Αναφοράς (Reference Model). Το Open-edi Μοντέλο Αναφοράς 
απεικονίζεται στο Σχήμα 30. Παράδειγμα του σεναρίου Open-edi αποτελούν η 
διαχείριση αγορών και αποθεμάτων. Ο βασικός σκοπός του UMM είναι να παρέχει 
«μια προοπτική στις επιχειρηματικές συναλλαγές για να προσδιορίσει τις αποφάσεις 
και τις δεσμεύσεις μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές τις συναλλαγές» 
(UN/CEFACT, 2003).  Το UMM παρέχει μια διαδικασία για την μοντελοποίηση των 
διαδικασιών επιχειρηματικής συνεργασίας η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών με τρόπο ανεξάρτητο από την τεχνολογία και τον τρόπο υλοποίησης.  
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Σχήμα 30 – Open-edi Μοντέλο Αναφοράς (UN/CEFACT, 2003) 

 

Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την Τεχνολογική Λειτουργική Όψη 
(Functional Service View) είναι έξω από τα πλαίσια ενδιαφέροντος του UMM. Η 
Επιχειρηματική Λειτουργική Όψη (Business Operational View - BOV) μιας 
διαδικασίας, ορίζει ποιες είναι οι απαιτήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής 
που χρειάζεται να επιλεγούν για να εφαρμοστούν οι διαδικασίες που περιγράφονται από 
ένα Open-edi  σενάριο.  

Το UMM χρησιμοποιεί 4 βασικές όψεις για την δόμηση των δραστηριοτήτων 
μοντελοποίησης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο BOV. Το UMM οργανώνεται στις 
παρακάτω όψεις, έτσι ώστε κάθε επιχειρηματική διαδικασία και πληροφοριακό 
μοντέλο να μπορεί να μελετηθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ακολουθεί μια 
συνοπτική περιγραφή αυτών των όψεων. 

Όψη Επιχειρηματικών Γνωστικών Περιοχών (Business Domain View – 
BDV), είναι η τμηματοποίηση των επιχειρηματικών γνωστικών περιοχών σε 
επιχειρηματικές περιοχές, σε διαδικασίες και σε επιχειρηματικές λειτουργίες. Αυτή η 
όψη ορίζει το περιεχόμενο των διαδικασιών της επιχείρησης, το οποίο καθορίζει την 
πιθανότητα για την εύρεση επαναχρησιμοποιούμενων και προκαθορισμένων 
διαδικασιών ή ορολογιών που χρησιμοποιούνται από το UMM.  

Όψη Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Business Requirements View - BRV), 
είναι η όψη του μοντέλου επιχειρηματικής διαδικασίας το οποίο περιλαμβάνει τα 
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επιχειρηματικά σενάρια, τις εισόδους (inputs), τις εξόδους (outputs), τους 
περιορισμούς και τα όρια για τις επιχειρηματικές διαδικασίες καθώς επίσης και τις 
αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στην συνεργασία των επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτή 
η όψη απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι ειδικοί στις γνωστικές περιοχές 
της επιχείρησης βλέπουν και περιγράφουν πώς η διαδικασία πρέπει να μοντελοποιηθεί. 
Το BRV εκφράζεται στην γλώσσα των ειδημόνων των επιχειρήσεων.  

Όψη Επιχειρηματικών Συναλλαγών (Business Transaction View - BTV), 
είναι μια όψη του μοντέλου επιχειρηματικής διαδικασίας η οποία καθορίζει τον τρόπο 
υλοποίησης των επιχειρηματικών συναλλαγών και τις εναλλαγές των ρόλων καθώς 
αυτοί εκτελούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτή η όψη αποτελεί επέκταση 
της όψης επιχειρηματικών απαιτήσεων από τους επιχειρηματικούς αναλυτές και είναι 
ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρηματικοί αναλυτές βλέπουν την μοντελοποίηση της 
διαδικασίας. Αυτή η όψη χρησιμοποιεί την γλώσσα και τις ιδέες των αναλυτών της 
επιχείρησης προκειμένου αυτοί να μεταφέρουν τις απαιτήσεις στους αναλυτές 
λογισμικού και στους ειδήμονες της επιχείρησης. 

Όψη Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Business Service View - BSV), είναι μια 
όψη του μοντέλου επιχειρηματικής διαδικασίας που προσδιορίζει τις ενέργειες των 
συναλλασσομένων, καθώς και τις πληροφορίες που αυτοί ανταλλάσσουν σαν 
απαραίτητες αλληλεπιδράσεις για την εκτέλεση και την επικύρωση της συνεργασίας 
μεταξύ των επιχειρήσεων.  Αυτή η όψη εκφράζεται με την γλώσσα και τις τεχνικές 
έννοιες των  προγραμματιστών (UN/CEFACT, 2003). 

 
7.3.4. Επιχειρηματική συνεργασία με την χρήση του REA 

Η ύπαρξη οντολογίας για την συνεργασία των επιχειρήσεων και για τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες θα απαριθμούσε τους τύπους των πραγμάτων ή τα 
αντικείμενα που κάποιος αναμένεται να συναντήσει σε μια τυπική συνεργασία. Η 
οντολογία συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που χρησιμοποιείται από το UMM, 
είναι η οντολογία REA (UN/CEFACT, 2003).  

Αυτή η οντολογία δίνει στον αναλυτή ένα σύνολο από αντικείμενα, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην BRV φάση του UMM. Η ανάλυση REA 
προϋποθέτει ότι η συνεργασία που μελετάται ολοκληρώνεται σε πέντε φάσεις οι οποίες 
έχουν καθοριστεί από το ISO Open-edi . Οι φάσεις αυτές είναι α) Ο Σχεδιασμός β) Η 
γνωριμία γ) Η διαπραγμάτευση δ) Η πραγματοποίηση και ε) Η φάση μετά την 
πραγματοποίηση, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί και εξηγηθεί στην ενότητα 6.4 
(UN/CEFACT, 2003). 
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7.3.5. Το Φύλλο Εργασίας REA 

Το Φύλλο εργασίας REA που παρουσιάζεται στο σχήμα 28 έχει ως πρότυπο τις 
ISO φάσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Για συντομία, τα στοιχεία της φάσης 
σχεδίασης και γνωριμίας έχουν συγχωνευτεί, όπως επίσης και τα στοιχεία της φάσης 
πραγματοποίησης και της φάσης μετά την πραγματοποίηση. Η ανάλυση και οι 
απαιτήσεις που προκύπτουν από την ολοκλήρωση αυτού του φύλλου εργασίας θα 
ξεκαθαρίσουν και ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς που θα γίνει στο υπόλοιπο BRV .  

Τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη Συνολική Επιχειρηματική Διαδικασία 
REA (Overall Business Process Elements) είναι τα ακόλουθα (UN/CEFACT, 2003): 

• Ονομασία Επιχειρηματικής Διαδικασίας (Business Process Name): 
Προσδιορισμός ονόματος για την συνολική επιχειρηματική διαδικασία η οποία 
μοντελοποιείται. Για παράδειγμα: Παραγγελία από Κατάλογο ή Απόκτηση 
υπηρεσιών. 

• Πόροι (Resources): Προσδιορισμός της ροής των πόρων που απαιτούνται για 
αυτή τη συνεργασία ή την επιχειρηματική διαδικασία. Για παράδειγμα 
Προϊόντα για πληρωμή με μετρητά ή Υπηρεσίες για πληρωμή με πιστωτική 
κάρτα. 

• Συναλλασσόμενοι (Partners): Προσδιορισμός των προτεινόμενων 
επιχειρηματικών συμμετεχόντων γι’ αυτή την επιχειρηματική διαδικασία. Για 
παράδειγμα Πωλητής, Αγοραστής και Μεταφορέας. 

Οι ISO Επιχειρηματικές Φάσεις (ISO Business Phases) αναλύονται σε τρεις 
στήλες: Σχεδιασμός / Γνωριμία, Διαπραγμάτευση, Πραγματοποίηση / Μετά την 
Πραγματοποίηση. Στη γραμμή του φύλλου όπου αναφέρονται οι Δραστηριότητες 
προς Εκτέλεση (Activities Performed) πρέπει να ορισθεί μια προκαταρκτική λίστα 
των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της κάθε ISO φάσης, οι οποίες στη 
συνέχεια μπορεί να αποτελέσουν υποψήφιες Επιχειρηματικές Διαδικασίες. Τα κελιά 
που στο Σχήμα 31 εμφανίζονται χωρίς σκίαση προσδιορίζουν την επιχειρηματική φάση 
στην οποία πραγματοποιείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

• Σχεδιασμός / Γνωριμία: Προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που συμμετέχουν 
στον προκαταρκτικό σχεδιασμό και οι επιχειρηματικοί συμμετέχοντες που 
απαιτούνται. Για παράδειγμα: 

o Αίτηση για Κατάλογο Προϊόντων 

o Αποστολή Καταλόγου 
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o Αποστολή Διαθεσιμότητας 
• Διαπραγμάτευση: Προσδιορισμός των δραστηριοτήτων που συμμετέχουν σε 

μια τυπική διαπραγμάτευση ανάμεσα στους εμπορικούς συμμετέχοντες. Για 
παράδειγμα:  

o Αποστολή προσφοράς 

o Αποστολή αντιπροσφοράς 

o Ο αγοραστής στέλνει την αποδοχή της συμφωνίας 
• Πραγματοποίηση / Μετά την Πραγματοποίηση: Προσδιορισμός των 

δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στις αμοιβαίες μεταφορές των οικονομικών 
πόρων ανάμεσα στους εμπορικούς συμμετέχοντες. Για παράδειγμα : 

o Αποστολή εντολής φόρτωσης 

o Αποστολή δελτίου παραλαβής  

o Αποστολή τιμολογίου 

o Αποστολή εμβάσματος 

o Αποστολή αίτησης εγγύησης (ενέργεια μετά την πραγματοποίηση) 

Το τμήμα Επιχειρηματικών Οντοτήτων (Business Entities) του φύλλου 
εργασίας REA προσδιορίζει τις υποψήφιες Επιχειρηματικές Οντότητες και δείχνει πως 
ο προσδιορισμός αυτών των οντοτήτων συμμετέχει στις ISO φάσεις. 

• Συνεργαζόμενοι Επιχειρηματικοί Συναλλασσόμενοι (Collaborative Business 
Partners): 

o Στην Φάση Σχεδιασμού / Γνωριμίας: Περιγράφονται τα συμβαλλόμενα μέρη 
που είναι πιθανοί επιχειρηματικοί συναλλασσόμενοι στην προτεινόμενη 
επιχειρηματική διαδικασία. Αυτοί οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 
αναγνωρίσιμοι ως πιθανοί αγοραστές (καταναλωτές) ή πωλητές (παραγωγοί) 
των πόρων που προσδιορίζονται στο αμέσως επόμενο κελί αυτού του 
φύλλου εργασίας.  

o Στην Φάση Διαπραγμάτευσης: Περιγράφονται επιπλέον συμβαλλόμενοι στην 
περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις και οι αντισυμβαλλόμενοι επεκτείνουν 
την συνεργασίας τους. Παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει η πρόταση για 
χρήση κάποιων μεσαζόντων. 

o Στην Φάση Πραγματοποίησης / Μετά Την Πραγματοποίηση: Περιγράφονται 
επιπλέον συμβαλλόμενοι στην περίπτωση που οι δραστηριότητες 
πραγματοποίησης έχουν σαν αποτέλεσμα την διεύρυνση της λίστας των 
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συναλλασσόμενων. Για παράδειγμα, αν ένας υπάλληλος από την πλευρά του 
αγοραστή ή του πωλητή χρησιμοποιηθεί σε μια διαδικασία ή οποία δεν έχει 
προσυμφωνηθεί. 

• Κατηγορίες Προσδιορισμένων Πόρων (Types of Identified Resources):  

o Στην Φάση Σχεδιασμού / Γνωριμίας: Παρέχονται οι κατηγορίες των 
οικονομικών πόρων οι οποίες ανταλλάσσονται στην εκάστοτε 
επιχειρηματική διαδικασία. Ένας από αυτούς τους πόρους σχεδόν πάντα 
είναι χρηματικής φύσης. Παραδείγματα μπορούν να αποτελέσουν η 
ανταλλαγή ειδών για μετρητά, η ανταλλαγή ψηφιακών πόρων για μετρητά, 
είτε η ανταλλαγή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με δαπάνη πιστωτικής 
κάρτας, κλπ. 

o Στην Φάση Διαπραγμάτευσης: Παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες στην 
περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε πιο συγκεκριμένο 
προσδιορισμό των πόρων. Για παράδειγμα, τα είδη μπορούν περαιτέρω να 
κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες προϊόντων. 

• Κατηγορίες γεγονότων, τοποθεσιών ή συμμετεχόντων που πρέπει να 
προσδιοριστούν (Types of Events, Locations, or Partners To Be Specified)  

o Στην Φάση Διαπραγμάτευσης: Εάν η ανταλλαγή πόρων από τον ένα 
συμβαλλόμενο στον άλλο παρουσιάζει συγκεκριμένους περιορισμούς όσον 
αφορά τις κατηγορίες γεγονότων, τοποθεσιών και συμμετεχόντων (π.χ. τα 
προσόντα τους) απαιτείται καταγραφή τους σε αυτό το σημείο. Για 
παράδειγμα: 

 Κατηγορίες γεγονότων: Λιανική ή Χονδρική αγορά, επικίνδυνη ή 
μη επικίνδυνη φόρτωση, κτλ. 

 Κατηγορίες τοποθεσιών: Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραλαβής ή 
αποθήκες σε λιμάνια που έχουν κάποιες συγκεκριμένες διαστάσεις.  

  Κατηγορίες συναλλασσομένων: Εγκεκριμένοι αγοραστές, 
απαιτούμενες τελωνιακές αρχές, κτλ.  

 
• Συγκεκριμένες Συμβατικές Υποχρεώσεις (Specific Commitments) (Μόνο στην 

φάση της διαπραγμάτευσης): Οι διαπραγματεύσεις για τις ανταλλαγές των 
πόρων έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα την δημιουργία συγκεκριμένων 
υποχρεώσεων ανάμεσα στους συμβαλλόμενους, οι οποίες πρόκειται να 
εκτελεστούν μελλοντικά. Αυτές οι υποχρεώσεις - δεσμεύσεις προσδιορίζουν 
τους όρους του εμπορίου για τις κατηγορίες των πόρων, τις τοποθεσίες και τους 
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συμμετέχοντες που περιγράφηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Ένα 
συνηθισμένο παράδειγμα δέσμευσης αποτελεί μια παραγγελία. Οι δεσμεύσεις 
ισχύουν αμοιβαία και για τους δύο συμβαλλόμενους. Για παράδειγμα, η 
δέσμευση να παραδοθούν από τον πωλητή 100 κιβώτια μπισκότων τύπου 
σοκολάτας σε τιμή χονδρικής, αντιστοιχεί στην δέσμευση να πληρωθούν από 
τον αγοραστή με μετρητά δυο μέρες αργότερα. 

• Ιδιαίτερα Συμβόλαια ή Συμφωνίες (Specific Contract or Agreement) (Μόνο 
στην φάση της διαπραγμάτευσης): Ένα συμβόλαιο περιγράφει αμοιβαίες 
υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, η αποστολή εμπορευμάτων ή η παραγγελία 
αγοράς συνοδεύεται πάντα από την υποχρέωση πληρωμής. Είναι επίσης πιθανό 
σε αυτό το σημείο να προσδιοριστεί ο τύπος της συμφωνίας, εάν για 
παράδειγμα η συμφωνία είναι συνηθισμένου τύπου όπως μια μακροπρόθεσμη 
παραγγελία αγοράς ή μια μακροχρόνια συμφωνία με περιοδικές παραδόσεις. 

• Πόροι που ανταλλάσσονται (Exchanged Resources) (στη φάση 
πραγματοποίησης): Προσδιορίζονται οι πραγματικοί οικονομικοί πόροι που 
μεταφέρονται κατά την ανταλλαγή. Για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο 
αυτοκίνητο ή ένα συγκεκριμένο έπιπλο.  

• Γεγονότα που ανταλλάσσονται (Exchange Events) (Μόνο στην φάση 
πραγματοποίησης): Προσδιορίζονται τα ονόματα των πραγματικών 
οικονομικών γεγονότων των οποίων η ολοκλήρωση επηρεάζει την μεταφορά 
των οικονομικών πόρων από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλο. Για 
παράδειγμα, η ολοκλήρωση της μεταφοράς των προϊόντων, καθώς και η 
πληρωμή  που πραγματοποιείται σε επόμενο στάδιο γι’ αυτά τα προϊόντα. 

• Πραγματική Τοποθεσία (Actual Location) (Μπορεί να εφαρμοστεί είτε στην 
φάση της πραγματοποίησης είτε στην φάση της διαπραγμάτευσης). Εάν είναι 
σημαντικό να προσδιοριστεί το μέρος που θα πραγματοποιηθεί το οικονομικό 
γεγονός, τότε η τοποθεσία ανάγεται σε υποψήφια επιχειρηματική οντότητα.  

• Υλοποιημένη Απαίτηση (Materialized Claim) (Φάση Πραγματοποίησης):  
Προσδιορίζεται με βάση είτε την σύμβαση είτε την συνήθη πρακτική της 
επιχείρησης ο τρόπος με τον οποίο οι υλοποιημένες απαιτήσεις του ενός 
συμβαλλόμενου θα ικανοποιηθούν από τις συμφωνημένες δεσμεύσεις του 
άλλου συμβαλλόμενου. Για παράδειγμα, ένα τιμολόγιο (δέσμευση) ή η 
είσπραξη αυτού (υλοποιημένη απαίτηση). 

Η γραμμή των Πιθανών Εξαιρέσεων (Possible Exception Conditions) του 
φύλλου εργασίας επιτρέπει την απαρίθμηση των εξαιρετικών συνθηκών οι οποίες 
μπορούν να διακόψουν την συνήθη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος της 
συνεργασίας. Για παράδειγμα : 
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• Στην φάση του Σχεδιασμού / Αναγνώρισης, μια εξαίρεση μπορεί να συμβεί 
όταν ένας αναγνωρισμένος συνεργάτης της επιχείρησης αδυνατεί να 
ανταποκριθεί σε αίτημα διαθεσιμότητας των υλικών. Αυτό μπορεί να  
προκαλέσει ανάγκη επαναπροσδιορισμού. 

• Στην φάση της διαπραγμάτευσης, μια εξαίρεση μπορεί να συμβεί αν υπάρχει 
πλήρη άρνηση των προτάσεων. Αυτό μπορεί να επιφέρει διακοπή της 
επικείμενης συνεργασίας. 

• Στην φάση της πραγματοποίησης μια εξαίρεση μπορεί να συμβεί όταν το 
προϊόν το οποίο έχει αποσταλεί αποδειχθεί ελαττωματικό. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει την ενεργοποίηση της εγγύησης. 

Η γραμμή των Κριτηρίων Ολοκλήρωσης (Phase Completion Criteria) που 
ακολουθεί στο φύλλο εργασίας προσδιορίζει τις συνθήκες-καταστάσεις που 
οριοθετούν την ολοκλήρωση της εκάστοτε φάσης της επιχειρηματικής διαδικασίας. 
Ακολουθούν κάποια παραδείγματα συνθηκών–καταστάσεων τα οποία μπορούν να 
εφαρμοστούν στις περισσότερες περιπτώσεις: 

• Η φάση της αναγνώρισης μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη όταν όλοι οι 
συμβαλλόμενοι αλλά και οι πόροι βρίσκονται στην κατάσταση που έχει 
προσδιοριστεί. 

• Η φάση της διαπραγμάτευσης μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη όταν η 
σύμβαση και οι υποχρεώσεις της βρίσκονται σε ισχύ. 

• Η φάση της πραγματοποίησης μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη όταν όλα τα 
Οικονομικά Γεγονότα έχουν ολοκληρωθεί, οι Οικονομικοί Πόροι έχουν 
μεταφερθεί, οι Οικονομικές Απαιτήσεις έχουν καθοριστεί και οι Υποχρεώσεις 
έχουν εκπληρωθεί.  

Όταν το φύλλο εργασίας REA συμπληρωθεί  (παράδειγμα συμπληρωμένου 
φύλλου εργασίας εμφανίζεται στο Σχήμα 32),  ο αναλυτής του UMM  μπορεί να 
υλοποιήσει την ανάλυση του προετοιμάζοντας ένα προκαταρκτικό διάγραμμα κλάσεως 
(class diagram) UML (Unified Modeling Language) παράδειγμα του οποίου 
απεικονίζεται στο Σχήμα 33 και παρουσιάζει πώς οι υποψήφιες επιχειρηματικές 
οντότητες συνεργάζονται (UN/CEFACT, 2003). 
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Φύλλο Εργασίας REA 

Επιχειρηματική 
Διαδικασία 

 

Πόροι  

Στοιχεία του Συνόλου 
της Επιχειρηματικής 
Διαδικασίας REA 

Συναλλασσόμενοι  
ISO Επιχειρηματικές 

Φάσεις 
Σχεδιασμός / 
Γνωριμία 

Διαπραγμάτευση Πραγματοποίηση / 
Μετά την 

Πραγματοποίηση 
Δραστηριότητες προς 
Εκτέλεση 

   

Επιχειρηματικές 
Οντότητες 
(Υποψήφιες) 

   

 Συνεργαζόμενοι 
Συναλλασσόμενοι 

   

 Κατηγορίες 
Προσδιορισμένων 
Πόρων 

   

 Κατηγορίες 
γεγονότων, 
τοποθεσιών ή 
συμμετεχόντων που 
πρέπει να 
προσδιοριστούν 

   

 Συγκεκριμένες 
Συμβατικές 
Υποχρεώσεις 

   

 Ιδιαίτερα 
Συμβόλαια ή 
Συμφωνίες 

   

 Πόροι που 
ανταλλάσσονται 

   

 Γεγονότα που 
ανταλλάσσονται 

   

 Πραγματική 
Τοποθεσία 

   

 Υλοποιημένη 
Απαίτηση 

   

Πιθανές 
Εξαιρέσεις 

   

Κριτήρια 
Ολοκλήρωσης 

   

Σχήμα 31 – Φύλλο Εργασίας  REA (UN/CEFACT, 2003) 
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Φύλλο Εργασίας REA 

Επιχειρηματική 
Διαδικασία 

Παραγγελία βάση καταλόγου 

Πόροι Προϊόντα , πιστωτική κάρτα (χρέωση της 
πιστωτικής κάρτας για την αγορά των 
προϊόντων) 

Στοιχεία του Συνόλου 
της Επιχειρηματικής 
Διαδικασίας REA 

Συναλλασσόμενοι Αγοραστής, Πωλητής, Τραπεζικός, 
Αποστολέας 

ISO Επιχειρηματικές 
Φάσεις 

Σχεδιασμός / 
Γνωριμία 

Διαπραγμάτευση Πραγματοποίηση / 
Μετά την 

Πραγματοποίηση 
Δραστηριότητες προς 
Εκτέλεση 

Ο Πελάτης αποκτά 
κατάλογο 
προϊόντων και 
κωδικό Πελάτη 

Ορίζεται η τιμή με 
την οποία θα 
αγοράσει ο πελάτης 
και ο χώρος όπου 
θα 
πραγματοποιηθεί η 
συναλλαγή 

Ο πελάτης 
ενημερώνεται για την 
κατάσταση της 
παραγγελίας του, την 
αποστολή της καθώς 
και την χρέωση της 
πιστωτικής κάρτας 

Επιχειρηματικές 
Οντότητες 
(Υποψήφιες) 

   

 Συνεργαζόμενοι 
Συναλλασσόμενοι 

Πωλητής , 
Πελάτης, 
Τραπεζικός 

Δεν υπάρχουν 
επιπρόσθετη 
συναλλασσόμενοι 

Αποστολέας 

 Κατηγορίες 
Προσδιορισμένων 
Πόρων 

Κατάλογος 
προϊόντων 
Πιστωτική κάρτα 

Κωδικός προϊόντος 
με συμφωνημένη 
τιμή 

 

 Κατηγορίες 
γεγονότων, 
τοποθεσιών ή 
συμμετεχόντων που 
πρέπει να 
προσδιοριστούν 

 Εξασφάλιση 
δοκιμασμένου 
ταχυμεταφορέα 

 

 Συγκεκριμένες 
Συμβατικές 
Υποχρεώσεις 

 Δέσμευση για 
αποστολή των 
προϊόντων με μια 
φόρτωση 
 
Δέσμευση για 
άμεση πληρωμή 
του προϊόντος με 
την παράδοση  
  

 

 Ιδιαίτερα 
Συμβόλαια ή 
Συμφωνίες 

 Παραγγελία 
Πελάτη 

 

 Πόροι που 
ανταλλάσσονται 

  Προϊόντα  
Πιστωτική κάρτα 

 Γεγονότα που 
ανταλλάσσονται 

  Αποστολή προϊόντων 
Πληρωμή με 
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πιστωτική κάρτα 
 Πραγματική 
Τοποθεσία 

  Δεν χρειάζεται 

 Υλοποιημένη 
Απαίτηση 

  Δεν χρειάζεται 

Πιθανές 
Εξαιρέσεις 

Πιστωτική κάρτα 
χωρίς αντίκρισμα 

Αδυναμία 
συμφωνίας στην 
τιμή του προϊόντος 

Το προϊόν δεν 
αποστέλλεται 

Κριτήρια 
Ολοκλήρωσης 

Ο πωλητής , ο 
πελάτης και ο 
τραπεζικός έχουν 
προσδιοριστεί 
 
Το προϊόν και η 
πιστωτική κάρτα 
έχουν 
προσδιοριστεί 

Η παραγγελία και 
οι υποχρεώσεις 
βρίσκονται σε ισχύ 
 
Το προϊόν και η 
πιστωτική κάρτα 
έχει προσδιοριστεί 
 
Ο αποστολέας έχει 
προσδιοριστεί 
 

Η παράδοση και η 
πληρωμή έχουν 
ολοκληρωθεί 
 
Οι υποχρεώσεις 
έχουν εκπληρωθεί 

Σχήμα 32 – Συμπληρωμένο Φύλλου Εργασίας REA (UN/CEFACT, 2003) 

 

Στο Σχήμα 33 απεικονίζεται ένα διάγραμμα κλάσεως UML. Το παράδειγμα 
αναφέρεται σε ένα διάγραμμα βασισμένο στο μοντέλο REA και αφορά μια επιχείρηση 
λιανικής πώλησης.  Είναι εύκολο να αντληθεί πληροφορία από το διάγραμμα μια και 
αυτό βασίζεται στις γνωστές έννοιες των πόρων, γεγονότων και συναλλασσομένων. Σε 
ένα διάγραμμα κλάσης, η κλάση (class) χαρακτηρίζεται από το όνομα και τις ιδιότητες 
της. Οι ιδιότητες των κλάσεων παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων. 
Έτσι για την κλάση «Παραγγελία» (Order) που εμφανίζεται στο Σχήμα 33, το όνομα 
της είναι «Order» και οι ιδιότητες της (attributes) είναι η ημερομηνία (date) της 
παραγγελίας και η κατάσταση της (status). Oι λειτουργίες (operations) δείχνουν τις 
αρμοδιότητες κάθε κλάσης, δηλαδή τα «πράγματα» που αυτές μπορούν να κάνουν (π.χ. 
για την κλάση order οι λειτουργίες είναι ο υπολογισμός φόρου και αθροισμάτων). 
Συσχετίσεις (associations) ονομάζονται οι σχέσεις (relationships) ανάμεσα σε δύο 
κλάσεις (π.χ. η παραγγελία γίνεται από τον πελάτη). Οι συσχετίσεις εξηγούν τον ρόλο 
των κλάσεων στις επιχειρηματικές διαδικασίες (π.χ. ο ρόλος του Πελάτη είναι να κάνει 
παραγγελία), ενώ οι σχέσεις μεταξύ των κλάσεων παρουσιάζουν την δομή της 
επιχειρηματικής λειτουργίας. (Alla Morozova, 2003). Περαιτέρω ανάλυση των 
παραπάνω δεν θα γίνει διότι ξεπερνά τα όρια της παρούσας εργασίας. 

 

REA ENTERPRISE INFORMATION ARCHITECTURE 92



 

Σχήμα 33 – Διάγραμμα κλάσεως UML (Alla Morozova,2003) 
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7.4. ebXML 

7.4.1. Εισαγωγή 

Η παρούσα τάση στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα δημιουργεί ευκαιρίες 
αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών οι οποίες ξεπερνούν τα στενά 
επιχειρησιακά όρια. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη προτύπων προκαλεί δυσκολίες 
στους επιχειρηματίες στην προσπάθεια τους να εκμεταλλευτούν τους πόρους και να 
συντονίσουν τις δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 
επιχειρηματικότητας. Η ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup 
Language), της οποίας η Μοντελοποίηση Οικονομικών Στοιχείων βασίζεται στην 
Επιχειρηματική Οντολογία REA, αποτελεί ένα πρότυπο πλαισίου εργασίας που έρχεται 
να ενώσει ανταγωνιστικές ομάδες κάτω από την αιγίδα του διεθνούς εμπορίου. 
Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1999 όταν η ομάδα U.N. Technology και το διεθνές 
συνέδριο επιχειρηματικής τεχνολογίας που ονομάζεται Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ανακοίνωσαν ότι θα 
προχωρούσαν στην δημιουργία ενός διευρυμένου πλαισίου εργασίας της xml για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να αναφερθεί ότι στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
συμμετείχαν περισσότερες από 120 επιχειρήσεις και οργανισμοί προτύπων. Μετά από 
18 μήνες, τον  Μάιο του 2001, περισσότεροι από 1000 συμμετέχοντες καθιέρωσαν την 
πρώτη γενιά της ebXML, όπου η προσέγγιση τους υπήρξε πολύ διαφορετική από τις 
παραδοσιακές προσεγγίσεις που δημιουργούν πρότυπα (Beomjin Choi, T.S. Raghu, 
Ajay Vinze, 2004).  

 
7.4.2. ebXML: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική 

επιχειρηματικότητα 

Το Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για την διευκόλυνση του Εμπορίου και της 
Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας (The United Nations Centre for Trade Facilitation 
and Electronic Business - UN/CEFACT) καθώς και ο οργανισμός για την Ανάπτυξη 
Δομημένων Πληροφοριακών Προτύπων (Organization for the Advancement of 

Structured Information Standards - OASIS) χρηματοδότησαν την αρχική 18-μηνη 
πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της ebXML, ένα πρόγραμμα με σκοπό την ανάπτυξη 
ενός πλαισίου εργασίας που θα καθιστούσε την eXtensible Markup Language (XML) 
ικανή να χρησιμοποιηθεί με ένα συνεπή τρόπο για τις ανταλλαγές δεδομένων που 

αφορούν την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Το πρότυπο ebXML σκοπεύει να γίνει 
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η βάση για το βιομηχανικό εμπόριο. Αντίθετα από την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δεδομένων (EDI) που απαιτεί σημαντική τεχνική πείρα και περίπλοκες αρχιτεκτονικές, 

το πρότυπο ebXML δίνει στον καθένα την δυνατότητα για ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητα με χαμηλό κόστος. Το όραμα του προτύπου ebXML είναι οι 

επιχειρήσεις ανεξάρτητα μεγέθους και γεωγραφικής θέσης να μπορούν να 
συναντηθούν και να συνεργαστούν μέσω της ανταλλαγής μηνυμάτων βασισμένα στην 
XML. Η δημιουργία προτύπων ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας είναι μια εκτενής 

προσπάθεια για την δημιουργία ενός προτύπου προσανατολισμένου στις 
επιχειρηματικές διαδικασίες για οργανισμούς που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να 
πραγματοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους συναλλαγές. Τεχνικά, υπάρχουν τέσσερα 
βασικά συστατικά πoυ σχετίζονται με την XML και τα οποία απαιτούνται για την 
διαχείριση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας σε ένα ενιαίο περιβάλλον 

εφοδιαστικής αλυσίδας ( 

Σχήμα 34). Στην βάση του σχήματος υπάρχει η Υπηρεσία Αποστόλης 
Μηνυμάτων, η οποία παρέχει την απαραίτητη υποδομή προκειμένου η πληροφορία 
που αφορά τις κινήσεις ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας να μπορέσει να 
«διασπασθεί» σε πακέτα δεδομένων και να μεταφερθεί με ασφάλεια ανάμεσα στους 
εμπορικούς  εταίρους. Μόλις καθοριστεί μια κοινή υπηρεσία μηνυμάτων, οι εμπορικοί 
εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα κοινό σύνολο συμβάσεων και συστατικών 
επιχειρηματικού και τεχνικού λεξιλογίου που θα καθορίζει το περιεχόμενο των 
επιχειρηματικών μηνυμάτων που θα στέλνονται. Τέλος, το επιχειρηματικό περιεχόμενο 
που ανταλλάσσεται ανάμεσα στους εμπορικούς εταίρους διαμορφώνει λογικά μια 
πλήρη επιχειρηματική διαδικασία, η οποία στην συνέχεια καθορίζει την δομή και την 
μορφή του επιχειρηματικού μηνύματος (Beomjin Choi, T.S. Raghu, Ajay Vinze, 2004).  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία Αποστολής Μηνυμάτων 
(Messaging Service)

Επιχειρηματικό Λεξικό Δομή και Περιεχόμενο 
(Business Dictionary Structure and Content)

Τεχνικό Λεξικό Δομή και Περιεχόμενο 
(Technical Dictionary Structure and Content)

Επιχειρηματικές Διαδικασίες  
(Business Processes)

REA ENTERPRISE INFORMATION ARCHITECTURE 95



Σχήμα 34 – Τέσσερα βασικά συστατικά που σχετίζονται με την XML και 
απαιτούνται για τις διαδικασίες ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας (Kraemer and 

Prasad, 2002). 

 

Η πρωτοβουλία ebXML υπήρξε μια κοινή προσέγγιση αρκετών ομάδων που 
εργάστηκαν στους διαφόρους τομείς του προτύπου. Οι ομάδες μπορούν να διακριθούν 
σε δύο κατηγορίες: α) προσανατολισμένες στην υποδομή του προτύπου  και β) 
προσανατολισμένες στις επιχειρηματικές διαδικασίες του προτύπου. Τα 
προσανατολισμένα στην υποδομή πρότυπα αναφέρονται ως προδιαγραφές για μια 
ομάδα τεχνολογιών που καλείται να διαμορφώσει ένα τεχνικό πλαίσιο εργασίας, το 
οποίο παρέχει μια υποδομή πάνω στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να 
πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές κινήσεις. Αντίθετα τα προσανατολισμένα στις 
επιχειρηματικές διαδικασίες πρότυπα αναφέρονται ως προδιαγραφές που ορίζουν 
διαδικασίες για οριζόντιες ή κάθετες επιχειρηματικές κινήσεις που πραγματοποιούνται 
στο Διαδίκτυο (Beomjin Choi, T.S. Raghu, Ajay Vinze, 2004) 

 
7.4.3. ebXML: Ηλεκτρονική επιχειρηματική συνεργασία 

Η δύναμη της αρχιτεκτονικής ebXML είναι ότι παρέχει ένα πλαίσιο για την 
ηλεκτρονική επιχειρηματική συνεργασία. Η αρχιτεκτονική επιτρέπει σε επιχειρήσεις 
να λειτουργήσουν μαζί για να προσδιορίσουν επιχειρηματικές διαδικασίες, να 
ανακαλύψουν η μια την άλλη, να διαπραγματευτούν τις συμφωνίες συνεργασίας, και 
να εκτελέσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι κύριες δραστηριότητες για την 
εφαρμογή και εκτέλεση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικής συνεργασίας με την 
ebXML παρουσιάζονται στο Σχήμα 35.  

Η γενική διαδικασία ξεκινάει με τον Καθορισμός της Διαδικασίας (Process 
Definition), που χρησιμοποιεί την Επιχειρηματική Διαδικασία (Business Process) 
και την Ανάλυση Επιχειρηματικών Εγγράφων (Business Document Analysis), και 
λογικά προχωράει στην Ανακάλυψη Συνεργατών (Partner Discovery), στην 
Συμφωνία με τους Συνεργάτες (Partner Sign-Up), στην Ηλεκτρονική Σύνδεση 
(Electronic Plug-in), στην Εκτέλεση της Διαδικασίας (Process Execution),  στην 
Διοίκηση της Διαδικασίας (Process Management)  και στην Εξέλιξη της 
Διαδικασίας (Process Evolution). 
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Ανακάλυψη 
Συνεργατών  

Συμφωνία 
Συνεργατών  

Ηλεκτρονική 
Σύνδεση  

Εκτέλεση της 
Διαδικασίας  

Διοίκηση 
Διαδικασίας  

Εξέλιξη της 
Διαδικασίας  

Καθορισμός 
Διαδικασίας  

Ηλεκτρονική 
Επιχειρηματική 
Συνεργασία 

 

Σχήμα 35 – ebXML Διαδικασία Επιχειρηματικής Συνεργασίας (Randy Clark,  
Baker Hughes, Brian Hayes, 2001) 

 
• Καθορισμός Διαδικασίας: Αξιοποιεί την Επιχειρηματική Διαδικασία και την 

Ανάλυση Επιχειρηματικών Εγγράφων. Στα πλαίσια του καθορισμού 
διαδικασίας η επιχείρηση καθορίζει ποιες διαδικασίες θα είναι απαραίτητες για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε μερικές περιπτώσεις, η κοινότητα των εμπορικών 
συνεργατών – για παράδειγμα η AIAG7 ή RosettaNet8 - μπορεί να καθορίσει τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες. Αυτές οι επιχειρηματικές 
διαδικασίες  καθορίζονται σύμφωνα με ήδη γνωστά πρότυπα και περιγράφονται 
με εκ των προτέρων συμφωνημένες μορφές.  

• Ανακάλυψη Συνεργατών: Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τους πιθανούς 
ηλεκτρονικούς εμπορικούς εταίρους τους μέσω μιας αναζήτησης στα προφίλ 
των εταιριών που υπάρχουν στις ebXML καταχωρήσεις. 

• Συμφωνία Συνεργατών: Οι εμπορικοί εταίροι διαπραγματεύονται στη 
συνέχεια τις συμφωνίες που θα χρησιμεύσουν σαν όροι και συνθήκες της 
συνεργασίας τους. 

• Ηλεκτρονική Σύνδεση: Οι εμπορικοί εταίροι καθορίζουν στη συνέχεια το 
ηλεκτρονικό πλαίσιο επαφής τους και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες πάντα σε 

                                                 
7 Η AIAG είναι ομάδα δράσης αυτονικινητοβιομηχανίας (http://www.aiag.org/). 
8 RosettaNet είναι “μια κοινοπραξία των μεγαλύτερων εταιριών Τεχνολογίων Πληροφορικής ,  
Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων και κατασκευαστών ημιαγωγών” (http://www.rosettanet.org/). 
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συνάρτηση με τις συμφωνίες τους  
• Εκτέλεση της Διαδικασίας: Οι επιχειρήσεις ανταλλάσσουν έγγραφα και 

εκτελούν ολοκληρωμένες εμπορικές συναλλαγές σύμφωνα με τις συμφωνίες 
τους και πραγματοποιούν επιχειρηματικές διαδικασίες με βάση τα 
συμφωνηθέντα.  

• Διοίκηση της Διαδικασίας: Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που καθορίζονται 
στη φάση Καθορισμού της Διαδικασίας και συμφωνούνται στην φάση 
Συμφωνία Συνεργατών ελέγχονται για την συμμόρφωση τους με τις Συμφωνίες 
των Συνεργατών και την επιτυχή εφαρμογή τους. 

• Εξέλιξη της Διαδικασίας: Οι συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική αγορά θα 
αξιολογήσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες, θα τις βελτιώσουν, και θα 
δημιουργήσουν καινούργιες διαδικασίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες της 
αγοράς (Randy Clark,  Baker Hughes, Brian Hayes, 2001). 

 
7.4.4. ebXML: Οικονομικά Στοιχεία στις Επιχειρηματικές Διαδικασίες 

Οι πιο κοινές επιχειρηματικές συνεργασίες μέσω της ebXML θα είναι οι 
ανταλλαγές πόρων ανάμεσα στις επιχειρήσεις: αγορές και πωλήσεις προϊόντων και 
υπηρεσιών. Το πιο κοινό πρότυπο συνεργασίας γι’ αυτές τις ανταλλαγές θα είναι 
πιθανότατα “η πληρωμή με την ολοκλήρωση της παραγγελίας” . Το μετά-μοντέλο  
ebXML παρέχει Οικονομικά Στοιχεία Μοντελοποίησης για τον καθορισμό αυτών των 
συνεργασιών περισσότερο με επιχειρηματικούς και οικονομικούς όρους παρά με 
τεχνικούς όρους. Τα Οικονομικά Στοιχεία περιλαμβάνουν (Randy Clark,  Baker 
Hughes, Brian Hayes, 2001): 

• Οικονομικές Συμβάσεις: που κυμαίνονται από απλές παραγγελίες μέχρι 
μακροχρόνιες συμβάσεις. 

• Οικονομικούς Πόρους: που περιλαμβάνουν προϊόντα, υπηρεσίες και μετρητά 
• Οικονομικά Γεγονότα: που περιλαμβάνουν παραδόσεις προϊόντων και 

υπηρεσιών καθώς και πληρωμές. 
• Τύπους Συνεργατών: που περιλαμβάνουν συνεργάτες και ρόλους κατάλληλους 

για ανταλλαγή πόρων στα πλαίσια της επιχειρηματικής συνεργασίας.  
Με τη χρήση αυτών των στοιχείων, θα μπορεί να καθοριστεί σε μια επιχειρηματική 
συνεργασία: 

• Πότε διαμορφώνεται μια Οικονομική Σύμβαση; 
• Πότε ένα Οικονομικό Γεγονός ΠΡΕΠΕΙ να πραγματοποιηθεί; 
• Πότε ΠΡΕΠΕΙ να εκπληρωθεί η παράδοση ενός Οικονομικού Πόρου ή η 

απαίτηση για έναν πόρο σύμφωνα με αυτά που έχουν συμφωνηθεί; 
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• Εάν μια παράδοση ολοκληρώνει ή όχι μια υποχρέωση; 
• Ποια γεγονότα ΜΠΟΡΟΥΝ να ακολουθήσουν εάν η παράδοση δεν ικανοποιεί 

μια παραγγελία; 
• Πότε μια ανταλλαγή ολοκληρώνεται από την επιχειρηματική πλευρά; 
• Πολλές άλλες πτυχές των τυπικών επιχειρηματικών σχέσεων. 

 
7.4.5. ebXML και Επιχειρηματική Οντολογία REA 

Χρησιμοποιώντας την  Μοντελοποίηση Οικονομικών Στοιχείων της ebXML, 
αυτά τα πρότυπα τυπικής επιχειρηματικής συνεργασίας μπορούν να σχεδιαστούν μια 
φορά και να χρησιμοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις. Όπως προαναφέρθηκε η 
Μοντελοποίηση Οικονομικών Στοιχείων της ebXML βασίζεται στην Επιχειρηματική 
Οντολογία REA (Resource-Event-Agent). Το Σχήμα 36 παρέχει μια σύνοψη των 
οικονομικών στοιχείων REA σε μια τυπική Επιχειρηματική Διαδικασία “Εκπλήρωση 
Παραγγελίας”. 

• Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται για τα προϊόντα που πρόκειται να 
παραγγελθούν δίνονται είτε από ίδιο τον κάτοχο του προϊόντος είτε από 
κατάλογο προϊόντων.  Στο μοντέλο REA, τα προϊόντα είναι Τύποι Οικονομικών 
Πόρων.  

• Μέσω της παροχής πληροφοριών για το υπόλοιπο της αποθήκης λαμβάνεται η 
πληροφορία για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα σήμερα. Στο μοντέλο REA το 
απόθεμα είναι Οικονομικός Πόρος.  

• Η δημιουργία της παραγγελίας διαμορφώνει μια παραγγελία αγοράς (μια 
οικονομική σύμβαση) που αποτελείται από προϊόντα ή υπηρεσίες (Οικονομικές 
Υποχρεώσεις). Κάθε προϊόν ή υπηρεσία υποχρεούται να παραδοθεί στη 
συμφωνηθείσα  ποσότητα και σε συγκεκριμένο χρόνο.  

• Τα αποτελέσματα της αποστολής εμπορευμάτων (Οικονομικό Γεγονός) 
ΠΡΕΠΕΙ να είναι η εκπλήρωση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων ή υπηρεσιών 
από την παραγγελία αγοράς. 

• Η πληρωμή (ένα Οικονομικό Γεγονός) με την οποία γίνεται η πληρωμή της 
αποστολής (η Δισυπόστατη σχέση του μοντέλου REA). 
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Εκπλήρωση Παραγγελίας 
<<Επιχειρηματική 
Διαδικασία>> 

Ερωτήσεις-Πληροφορίες για 
το προϊόν <<Επιχειρηματική 

Συνεργασία>> 

Πληροφορίες για το 
υπόλοιπο της αποθήκης 

<<Επιχειρηματική 
Συνεργασία>> 

Δημιουργία Παραγγελίας 
<<Επιχειρηματική 
Συνεργασία>> 

Αποστολή Εμπορευμάτων 
<<Επιχειρηματική 
Συνεργασία>> 

Διαδικασία Πληρωμής 
<<Επιχειρηματική 
Συνεργασία>> 

Κάτοχος Προϊόντος 
<<Τύπος Οικονομικού 

Πόρου>> 

Απόθεμα 
<<Οικονομικός 

Πόρος>> 

Προϊόν-Υπηρεσία 
<<Οικονομική 
Υποχρέωση>> 

Αποστολή 
<<Οικονομικό 
Γεγονός>> 

Πληρωμή  
<<Οικονομικό Γεγονός>> 

Παραγγελία Αγοράς 
<<Οικονομική 
Σύμβαση>> 

Δισυπόστατη Σχέση 

Εκπληρώνει 

διαμορφώνει

Σχήμα 36 – Σύνοψη των οικονομικών στοιχείων REA σε μια τυπική 
Επιχειρηματική Διαδικασία “Εκπλήρωση Παραγγελίας” (Randy Clark,  Baker Hughes, 

Brian Hayes, 2001) 

 

Όταν όλα τα προϊόντα έχουν αποσταλεί, οι υπηρεσίες έχουν εκτελεστεί και η 
αποστολή έχει πληρωθεί, η Επιχειρηματική Διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Οι όροι της 
σύμβασης σε αυτό το απλό παράδειγμα προσδιορίζονται από το «πληρωμή στην 
παραλαβή». Σε άλλες περιπτώσεις η επιχειρηματική διαδικασία μπορεί να έχει και 
άλλα βήματα, π.χ. Διαδικασία Τιμολόγησης. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η αποστολή δε ικανοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις 
από την παραγγελία, και η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί ή αν κάποια οικονομικά 
γεγονότα καθυστερήσουν ή είναι ανακριβή, το πρόβλημα μπορεί να εκφραστεί με την 
χρήση των εννοιών και σχέσεων του μοντέλου REA που παρουσιάστηκαν παραπάνω 
(Randy Clark,  Baker Hughes, Brian Hayes, 2001). 

 

 

 

 

REA ENTERPRISE INFORMATION ARCHITECTURE 100



 
7.5. Αλυσίδα Αξίας και REA 

7.5.1. Μοντέλο Αλυσίδας αξίας του Porter  

Οι  Geerts και McCarthy (1997) άντλησαν τις ιδέες τους για την αλυσίδα αξίας 
από το μοντέλο της αλυσίδας αξίας του Porter (1985). O Porter (1985) υποστήριξε ότι η 
αρχιτεκτονική επιχειρηματικών πληροφοριών των περισσότερων επιχειρήσεων 
αποτελείται πρωτίστως από στοιχεία που αφορούν την είσοδο και έξοδο διαφόρων 
οικονομικών πόρων σε μια αλυσίδα όπου προστίθεται αξία μέσω διαδικασιών και 
δραστηριοτήτων. Επίσης περιγράφει τις δραστηριότητες της επιχείρησης τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον αυτής και τις συσχετίζει με την 
ανταγωνιστική της δύναμη. Πιο συγκεκριμένα αξιολογεί την αξία που προσθέτει μια 
δραστηριότητα στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες της . Αυτή η ιδέα στηρίχθηκε στο ότι μια 
επιχείρηση δεν είναι ένας τυχαίος συνδυασμός μηχανημάτων, εξοπλισμού, ανθρώπων 
και χρήματος. Μόνο όταν τα παραπάνω οργανωθούν και λειτουργήσουν συστηματικά 
θα παράγουν προϊόντα για τα οποία ο πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Ο 
Porter (1985) υποστηρίζει ότι η ικανότητα που έχει μια επιχείρηση να εκτελεί 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και να οργανώνει το σύστημα αλληλεπίδρασης αυτών 
είναι η πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της. Οι δραστηριότητες αυτές 
χωρίζονται σε βασικές (primary activities) οι οποίες είναι συνυφασμένες με τη 
δημιουργία ή την παράδοση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και υποστηρικτικές 
(support activities) οι οποίες δεν προσθέτουν άμεσα αξία στους πελάτες (Σχήμα 37). Οι 
βασικές δραστηριότητες είναι τα logistics, η παραγωγή, οι πωλήσεις, το marketing και 
οι υπηρεσίες, ενώ υποστηρικτικές δραστηριότητες αποτελούν οι προμήθειες, η 
τεχνολογική εξέλιξη (συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης), η διοίκηση 
ανθρώπινων πόρων, οι υποδομές (συστήματα για προγραμματισμό, ποιότητα, 
διαχείριση πληροφοριών κ.τ.λ.).  

Με τον όρο κέρδος δηλώνεται ότι η επιχείρηση έχει κέρδος το οποίο εξαρτάται 
από την ικανότητά της να διαχειρίζεται τους συνδέσμους μεταξύ όλων των διαδικασιών 
στην αλυσίδα αξίας. Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι ζωτικής σημασίας. Ουσιαστικά είναι 
ροές πληροφορίας, αγαθών και υπηρεσιών καθώς και συστημάτων και διεργασιών που 
ρυθμίζουν τις δραστηριότητες. Για παράδειγμα μόνο όταν το τμήμα μάρκετινγκ 
παραδώσει εγκαίρως και αξιόπιστα τις προβλέψεις για τις πωλήσεις, το τμήμα 
προμηθειών θα παραγγείλει τα αναγκαία υλικά στη σωστή ημερομηνία. Με τη σειρά 
του το τμήμα προμηθειών πρέπει να προωθήσει σωστά τις πληροφορίες για τις 
παραγγελίες στα logistics, έτσι ώστε το τμήμα λειτουργιών να προγραμματίσει την 
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παραγωγή με τέτοιον τρόπο ώστε τα προϊόντα να παραδοθούν στον πελάτη εγκαίρως και 
με τον σωστό τρόπο. 

 

Σχήμα 37 – Το μοντέλο αλυσίδας αξίας του Porter (Porter 1985) 

Δεδομένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι καθετοποιημένες, ο 
Porter  (1985) επέκτεινε το μοντέλο του, έτσι ώστε οι αλυσίδες αξίας των διαφορετικών 
επιχειρήσεων και οι σύνδεσμοι μεταξύ των δραστηριοτήτων να συνθέτουν το σύστημα 
αξίας (value system), το οποίο απεικονίζεται στο Σχήμα 38. Ως εκ τούτου η αλυσίδα 
αξίας πρέπει να καλύπτει το όλο σύστημα αξίας με το οποίο λειτουργεί η εταιρία, το οποίο 
περιλαμβάνει τις επιμέρους αλυσίδες των προμηθευτών, των καναλιών διανομής και των 
πελατών της. 

 

Σχήμα 38 – Το σύστημα αξίας του Porter (Porter 1985) 
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7.5.2. Εταιρεία Sy’s Fish  

Για να παρουσιάσουμε την συσχέτιση της αλυσίδας αξίας με το μοντέλο REA θα 
χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα μια εμπορική επιχείρηση την Sy’s Fish (Geerts, 
McCarthy 1997). Παρότι αναφερόμαστε σε πραγματική εταιρεία η δομή της έχει 
απλουστευτεί αρκετά για τις ανάγκες μας. Ακολουθεί μια περιγραφή της επιχείρησης 
Sy’s Fish. 

Η Sy’s Fish είναι μια οικογενειακή επιχείρηση διανομής θαλασσινών. Η 
εταιρεία Sy’s Fish επεκτάθηκε γρήγορα σε πολλές πόλεις, και παρέχει στη βάση του 
πελατολογίου της που είναι εστιατόρια παραπάνω από 50 τύπους φρέσκο ψάρι. Κάθε 
υποκατάστημα ή αποθήκη μπορεί να διαθέτει όλους τους τύπους αλλά συνήθως 
ειδικεύεται στις τοπικές προτιμήσεις. Τα ψάρια αγοράζονται από ντόπιους ψαράδες, 
καθαρίζονται και συσκευάζονται και στη συνέχεια παραδίδονται στα εστιατόρια. 
Ευτυχώς, λόγω της καλής διαφήμισης των ψαριών Sy’s Fish, καθώς και λόγω της 
εξαιρετικής φήμης για την ποιότητα και τις υπηρεσίες της εταιρίας οι πελάτες της είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν οσοδήποτε για ψάρια της συγκεκριμένης επωνυμίας. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα καταστήματα της να είναι πολύ δημοφιλή.  

Επιπλέον οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν επί πιστώσει, και να πληρώσουν 
την τελευταία ημέρα του μήνα. Οι περισσότεροι υπάλληλοι είναι μη ειδικευμένοι και 
εκτελούν γενικά καθήκοντα όπως αγορές, καθαρισμός και παράδοση ψαριών. Οι 
υπάλληλοι συμπληρώνουν ανά δεκαπενθήμερο κάρτες στις οποίες αναγράφουν το 
ποσοστό του χρόνου που δαπάνησαν για αγορά, καθαρισμό ή διανομή. Ένας 
υπάλληλος σε κάθε κατάστημα υποδεικνύεται ως προϊστάμενος, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για να διαχειριστεί την εισαγωγή – επεξεργασία – εξαγωγή των ψαριών. 
Υπάρχουν επίσης και κάποιοι εξειδικευμένοι υπάλληλοι σε κάθε κατάστημα (όπως οι 
ταμίες).  

Η Sy’s Fish κατέχει επίσης και έναν στόλο φορτηγών. Τα φορτηγά 
χρησιμοποιούνται για να φέρουν τα ψάρια από τις αποβάθρες καθώς και για να 
παραδώσουν τα ψάρια στα εστιατόρια. Τόσο τα φορτηγά όσο και οι υπάλληλοι σε κάθε 
αγορά και πώληση ψαριών καταγράφονται. Όλα τα φορτηγά μισθώνονται με ετήσιες 
συμβάσεις και οι πληρωμές των μισθώσεων γίνονται μηνιαία. Οι εισπράξεις και οι 
πληρωμές μετρητών γίνονται από έναν από τους πολλούς λογαριασμούς της εταιρίας.  
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7.5.3. Πρότυπα Οικονομικού Γεγονότος σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης 

Στο μέσο του Σχήμα 39 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο του 
προτύπου REA σε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης σαν διαδικασία ή δραστηριότητα 
όπου ο πόρος που μειώνεται εμφανίζεται ως είσοδος ενώ ο πόρος που αυξάνεται 
εμφανίζεται ως έξοδος. Στη γενικότερη μορφή της, μια αλυσίδα αξίας (όπως φαίνεται 
στο επάνω μέρος του Σχήμα 39) αποτελεί ένα σύνολο οικονομικών ανταλλαγών, όπου 
μια αρχική δαπάνη μετρητών μετατρέπεται διαδοχικά σε μερικούς τύπους 
πολυτιμότερων ενδιάμεσων πόρων και τελικά μετατρέπεται ξανά σε μετρητά (Geerts, 
McCarthy 1997). 

Οι διαδικασίες της αλυσίδας αξίας μπορούν αναλυθούν σε υπο-διαδικασίες 
πολλές φορές έως ότου ο δημιουργός των μοντέλων της επιχείρησης βρει το 
κατάλληλο επίπεδο για να εφαρμοστούν τα πρότυπα REA. Ένας τρόπος για να 
προσδιοριστεί το σημείο στο οποίο θα σταματήσει η ανάλυση των διαδικασιών σε υπο-
διαδικασίες είναι να προσδιοριστεί το σημείο εκείνο στο οποίο πρέπει να ληφθούν 
αποφάσεις σχεδιασμού, ελέγχου και εκτίμησης οικονομικών γεγονότων από τα 
διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης. Στην πλήρη ανάλυση των υπο-διαδικασιών η 
εταιρεία και οι διαδικασίες της διαμορφώνονται σαν ένα δένδρο όπου τα φύλλα 
αποτελούν τις υπο-διαδικασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Όπως θα γίνει σαφές 
και παρακάτω η επιβολή δισυπόστατων σχέσεων στο πλήρως αναλυμένο επίπεδο δεν 
μπορεί συνήθως να εφαρμοστεί εκτός εάν η επιχείρηση έχει πολύ απλή δομή 
ιχνηλασιμότητας.  

Ο προσδιορισμός του κατάλληλου επιπέδου όπου θα προσδιοριστούν τα 
πρότυπα REA είναι μια δύσκολη διαδικασία ανάλυσης. Όμως, το μοντέλο REA θεωρεί 
σαν δεδομένο ότι είναι εφικτό να αναλυθεί κάθε περίπτωση στην μέγιστη ανάλυση 
(φύλλο του δένδρου). Οι προβλέψιμοι συμβιβασμοί κατά την εφαρμογή του προτύπου 
αποτελούν μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες κατευθύνσεις για την εφαρμογή της 
αντικειμενοστραφούς τεχνολογίας στην δόμηση επιχειρηματικών πληροφοριών. Ένα 
καλό παράδειγμα συμβιβασμών φαίνεται στο τέλος του Σχήμα 39 όπου ένα οικονομικό 
γεγονός (σε αυτή την περίπτωση η αγορά) αναλύεται σε επίπεδο ενεργειών. Οι 
ενέργειες (tasks) στην ανάλυση REA (έχει προηγηθεί ανάλυση στην παράγραφο 6.2.1) 
αποτελούν εξ’ ορισμού συμβιβασμούς στην πλήρη περιγραφή του μοντέλου, αφού ο 
αναλυτής δεν χρειάζεται να εφαρμόσει πλήρως τις προδιαγραφές του REA (π.χ. οι 
ενέργειες δεν απεικονίζονται με δισυπόστατη σχέση). Με αυτή τη λογική είναι 
δύσκολο ένας αναλυτής να υπολογίσει ποιες ενέργειες πρέπει να αναλυθούν γιατί είναι 
χρήσιμες για τη δημιουργία πληροφοριακής αρχιτεκτονικής μιας επιχείρησης. Παρόλα 
αυτά, όλες οι ενέργειες είναι απαραίτητο να απαριθμηθούν στο τελευταίο επίπεδο 
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(επίπεδο ενεργειών) του Σχήμα 39, διότι μπορεί να είναι χρήσιμες στη ροή των 
διαδικασιών μιας επιχείρησης (workflow management). Για παράδειγμα για τη Sy’s 
Fish μπορεί να είναι πολύ σημαντικό να καταγραφεί η σειρά και ο χρόνος των 
ενεργειών (π.χ. προσδιορισμός αναγκών για αγορά ψαριών, προσδιορισμός των 
ψαράδων από τους οποίους θα γίνει η αγορά, κτλ), ώστε αφενός να διασφαλιστεί ότι 
κάποιο κομμάτι της διαδικασίας δεν έχει παραβλεφθεί και αφετέρου να μετρηθεί και να 
ελεγχθεί ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αγοράς. 

Εξετάζοντας το Σχήμα 39 από πάνω προς τα κάτω, μπορεί κάποιος να δει την 
πληροφοριακή αρχιτεκτονική REA σε ποικίλα επίπεδα αφαίρεσης ενώ ταυτόχρονα 
κάποιος μπορεί να προβλέψει πως αυτές οι αρχιτεκτονικές σχεδιάζονται (Geerts, 
McCarthy 1997). 

• Πρώτον, στο πρώτο επίπεδο (επιχειρησιακό επίπεδο) του Σχήμα 39 
απεικονίζεται η συνολική αλυσίδα των διαδικασιών προσθήκης αξίας (Porter, 
1985) με πολύ γενικούς όρους. Έτσι η εταιρεία αρχικά δίνει χρήματα για να 
αγοράσει της α’ ύλες από τους προμηθευτές της, στη συνέχεια επεξεργάζεται τις 
α’ ύλες προσθέτοντας  εργασία στα πλαίσια της παραγωγικής της διαδικασίας 
και τέλος πουλάει τα προϊόντα της στους πελάτες της για να αποκτήσει 
περισσότερα χρήματα. Αυτές οι υψηλού επιπέδου διαδικασίες διαιρούνται στη 
συνέχεια σε υπο-διαδικασίες έως ότου να φτάσουμε στο κατώτερο επίπεδο όπου 
η διοίκηση χρειάζεται να σχεδιάσει, ελέγξει και εκτιμήσει τις διαδικασίες.  

• Δεύτερον, κάθε διαδικασία στο χαμηλότερο επίπεδο αναλύεται για να 
επεξηγήσει τη ροή των πόρων, τα γεγονότα τα οποία προκαλούν την αύξηση ή 
τη μείωση των πόρων, καθώς και τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
συμμετέχοντες. Έτσι στο δεύτερο επίπεδο (διαδικαστικό επίπεδο) του Σχήμα 39 
η αλυσίδα αξίας αναλύεται σε διαδικασίες του REA, όπως είναι η πώληση και 
η αγορά, από την οπτική γωνία της Sy’s Fish. Συγκεκριμένα η Sy’s Fish όταν 
πουλάει στους πελάτες της αυξάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα ενώ 
μειώνονται τα ψάρια. Στη συνέχεια με τα χρήματα που απέκτησε αγοράζει 
ξανά ψάρια (τα οποία αυξάνονται) οπότε μειώνονται τα χρηματικά διαθέσιμα. 
Κάθε μια από αυτές τις διαδικασίες μπορεί να αναλυθεί σε ακόμη χαμηλότερο 
επίπεδο, το επίπεδο των ενεργειών.  

• Τρίτον, κατά την υλοποίηση του μοντέλο είναι πιθανόν να προκύψουν μερικά 
οικονομικά γεγονότα που υποδιαιρούνται σε εργασίες, οι οποίες είναι 
οικονομικά περιστατικά που δεν είναι απαραίτητο να πληρούν τις προδιαγραφές  
του πλήρους μοντέλου REA. Έτσι στο τρίτο επίπεδο (επίπεδο ενεργειών) του 
Σχήμα 39 η διαδικασία της αγοράς αναλύεται, με μια δενδρική μορφή, σε 
ενέργειες που είναι απαραίτητες να γίνουν με συγκεκριμένη σειρά, χωρίς όμως 
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να είναι απαραίτητο να αυξάνουν ή να μειώνουν τους πόρους της εταιρείας. 
Τέτοιες ενέργειες για τη Sy’s Fish είναι ο προσδιορισμός αναγκών για αγορά 
ψαριών, ο προσδιορισμός των ψαράδων από θα γίνουν οι αγορές, η μετακίνηση 
των φορτηγών στην αποβάθρα, κ.α. 

Αλυσίδα Αξίας

α.  Επιχειρησιακό Επίπεδο

β.   Διαδικαστικό επίπεδο 

Αγορά

Προσδιορισμός 
ψαράδων 

             Συναλλαγή 

Αγορά των ψαριών 

Ξεφόρτωμα ψαριών

Ενημέρωση των 
εργατών 

Ενημέρωση του 
πληροφοριακού 
συστήματος 

γ.   Επίπεδο ενεργειών

Μετακίνηση των φορτηγών 
στην αποβάθρα 

Φόρτωση ψαριών

Επιστροφή των φορτηγών 
στην εταιρεία

Προσδιορισμός αναγκών 
για αγορά ψαριών 

Προετοιμασία της 
παραγγελίας αγοράς 

Επιχειρηματική 
Διαδικασία 

εργασία 

προϊόν
τα Παραγωγή 

Επιχειρηματική 
Διαδικασία 

Πώληση 

μετρητά 

Επιχειρηματική 
Διαδικασία 

Πρώτες 
ύλες 

Αγορά 
αγαθών 

μετρητά 

Παραλαβή 
(Αγορά)

Παράδοση 
(Πώληση) 

Πόροι (Ψάρια)

Sys Fish 

Πελάτης 

Πόροι (Χρήματα) 

Sys Fish 

Προμηθευτής 

Πόροι (Χρήματα) 

+ Πόροι (Ψάρια)+

 

Σχήμα 39 – Τα επίπεδα αφαίρεσης του REA (Geerts, McCarthy 1997) 
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Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι θεωρητικά η διαδικασία σχεδιασμού 
πληροφοριακής αρχιτεκτονικής προχωρά από πάνω προς τα κάτω. Όμως η ισχυρή 
δομή του μοντέλου REA επιτρέπει η κατασκευή να ξεκινήσει από το μεσαίο ή κάτω 
επίπεδο. 

Το Σχήμα 40 επεξηγεί πως μπορεί να διαμορφωθεί αναλυτικότερα η 
επιχειρηματική αλυσίδα αξίας REA στο απλό παράδειγμα της εταιρίας Sy’s Fish. 
Μέσα σε κάθε διαδικασία, εμφανίζονται μόνο τα γεγονότα «Παράδοσης»(-) 
«Παραλαβής»(+) μαζί με τις δισυπόστατες σχέσεις τους.  

 

Διαδικασία 
Αγοράς 

Διαδικασία Μισθοδοσίας

Διαδικασία Αγοράς
φορτηγού 

Διαδικασία Αποθήκης 

Διαδικασία  
Καθαρισμού

Διαδικασία 
Πώλησης

+

Πληρωμή Πώληση 

Ψάρια Καθαρισμένα
ψάρια 

Πληρωμή 

Πληρωμή Μίσθωση

Χρήματα

Χρήματα 

 

Είσπραξη 
χρημάτων

Πληρωμή 
χρημάτων 

Οικονομική Διαδικασία

Φορτηγό

Εργασία +

+ 

+ +

Σχήμα 40 –  Αλυσίδα Αξίας της "Sy's Fish" (Geerts, McCarthy 1997) 

Αγορά 
Εργασίας 

Αγορά Καθ/σμα ΕίσπραξηΚαθ/σμα

Προκειμένου να γίνει η παραπάνω ανάλυση είναι απαραίτητο πρώτα να γίνει 
ένας προσδιορισμός των διαδικασιών της εταιρείας και στη συνέχεια αυτές να 
αναλυθούν με τη σειρά τους σε υποδιαδικασίες. Έτσι για την Sy’s Fish μπορούμε να 
ορίσουμε τις ακόλουθες διαδικασίες: οικονομική, μισθοδοσίας, αγοράς φορτηγού  και 
τη διαδικασία αποθήκης. Η διαδικασία της αποθήκης μπορεί να αναλυθεί σε 
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υποδιαδικασίες όπως η αγορά ψαριών, ο καθαρισμός των ψαριών και η πώληση. 
Αναλύοντας τις παραπάνω διαδικασίες παρατηρούμε τα εξής:  

Η οικονομική διαδικασία, αποτελείται από τα γεγονότα της είσπραξης (αύξηση 
χρηματικών πόρων) και της πληρωμής (μείωση των χρηματικών πόρων). Για την 
εταιρεία Sy’s Fish η εκροή χρημάτων ξεκινάει από την αρχική χρηματοδότηση με 
σκοπό να αποκτηθούν η εργασία και τα φορτηγά. Η απόκτηση της εργασίας και των 
φορτηγών απεικονίζονται με τα γεγονότα της πληρωμής (μείωση των χρηματικών 
πόρων) και της αγοράς ή μίσθωσης αντίστοιχα (αύξηση της εργασίας και των 
φορτηγών).  Στη συνέχεια η Sy’s Fish χρησιμοποιεί την εργασία και τα φορτηγά της 
ώστε να προχωρήσει στη αγορά των ψαριών (αύξηση των ψαριών), όπου για να τα 
αποκτήσει πρέπει να δώσει και χρήματα (μείωση των χρηματικών πόρων). Η αγορά των 
ψαριών αποτελεί την πρώτη υποδιαδικασία της διαδικασίας της αποθήκης, αφού τα 
ψάρια εισάγονται στην εταιρεία και μπορούν να ενταχθούν στην παραγωγική 
διαδικασία. Έπειτα η Sy’s Fish χρησιμοποιεί την εργασία και τα ψάρια που απέκτησε 
για την επεξεργασία των ψαριών (διαδικασία παραγωγής – καθαρισμού), η οποία 
αποτελεί τη δεύτερη υποδιαδικασία της αποθήκης. Τέλος η εταιρεία πουλάει τα ψάρια 
στους πελάτες της, όπου μειώνονται τα ψάρια και αυξάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα. 
Στη συνέχεια ο κύκλος των διαδικασιών της εταιρείας ξαναρχίζει αφού ένα μέρος των 
χρημάτων διατίθεται για να αποπληρωθεί η αρχική χρηματοδότηση και ένα άλλο για 
την αγορά των απαιτούμενων πόρων. 

Στο Σχήμα 41 φαίνεται η αλυσίδα αξίας της Sy’s Fish υπό μια διαφορετική 
οπτική γωνία η οποία δίνει έμφαση στην διαδικασία προσθήκης αξίας με 
προσανατολισμό στον πελάτη. «Αξία» σημαίνει αξία για τον πελάτη της εταιρίας, 
όπου όλες οι οικονομικές ανταλλαγές ή διαδικασίες σε μια επιχείρηση πρέπει να 
αξιολογηθούν με βάση την συμβολή τους στην αξία για τον πελάτη. 
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Πώληση Είσπραξη

Εστιατόριο

Ψάρια

+ 
Χρήματα 

Ο συγκεκριμένος  οικον. Πόρος
έχει ένα σύνολο ιδιοτήτων που 
δίνουν αξία στον πελάτη: 

Καθαρισμένα ψάρια
Τοποθεσία 
Φήμη 
Υπηρεσίες{

Φορτηγό

Ψάρια

Εργασία

Χρήματα 

Χρήματα 

Χρήματα

Σχήμα 41 – Αλυσίδα Αξίας Προσανατολισμένη στον Πελάτη (Geerts, McCarthy 1997)

+ 
Πληρωμή Μίσθωση

Διαδικασία Αγοράς 
Ψαριών + 

Πληρωμή Αγορά 
Ψαριών 

Διαδικασία Αγοράς 
Εργασίας 

Πληρωμή 

+ 
Αγορά 

Εργασίας

Διαδικασία Αγοράς
φορτηγού 

  

  Στο αριστερό μέρος του Σχήμα 41 απεικονίζεται η εκροή χρημάτων με τα 
οποία η εταιρεία αποκτά τους σημαντικότερους πόρους της που είναι η εργασία, τα 
ψάρια και τα φορτηγά. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες απεικονίζονται με βάση το 
μοντέλο REA, όπου η εταιρεία δίνει τα χρήματα (πληρωμή - μείωση των πόρων) και 
αγοράζει ψάρια και εργασία ή μισθώνει φορτηγά (αύξηση των πόρων). Στη συνέχεια 
αφού η εταιρεία αποκτήσει τους απαιτούμενους πόρους τους χρησιμοποιεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προστεθεί επιπλέον αξία η οποία είναι χρήσιμη για τον πελάτη. Έτσι 
στο δεξί μέρος του σχήματος το φορτηγό, τα ψάρια και η εργασία, συνδυάζονται με 
τέτοιο τρόπο ώστε να ψάρια να αποκτήσουν τις ιδιότητες που χρειάζονται για να 
πουληθούν στον πελάτη (εστιατόριο). Η διαδικασία της πώλησης απεικονίζεται και 
αυτή με βάση το μοντέλο REA, όπου το γεγονός της πώλησης μειώνει τους πόρους 
(ψάρια), ενώ η είσπραξη αυξάνει τους πόρους (χρήματα). Τα χρήματα που εισπράττει 
η εταιρεία αφενός θα πρέπει να είναι περισσότερα από αυτά που έδωσε, ώστε να έχει 
κέρδος, και αφετέρου θα τα χρησιμοποιήσει (όλα ή ένα μέρος τους) για να επαναλάβει 
τον κύκλο της αλυσίδας αξίας (αγορά, επεξεργασία, πώληση, κτλ). Σε όλη αυτή τη 
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διαδικασία απεικονίζεται ο συνδυασμός του REA με το μοντέλο του Porter, όπως αυτό 
περιγράφηκε στην παράγραφο 7.5.1.    

Επίσης, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, είναι χρήσιμο να 
σκεφτούμε το τελικό προϊόν της επιχείρησης σαν να αποτελείται από ένα σύνολο 
ιδιοτήτων, το οποίο οι πελάτες γνωρίζουν και εκτιμούν και είναι πρόθυμοι να 
πληρώσουν γι’ αυτό. Για την εταιρία Sy’s Fish αυτό το σύνολο ιδιοτήτων είναι τα 
καθαρά ψάρια, η τοποθεσία που βρίσκονται τα ψάρια (μεταφέρονται με φορτηγό στα 
εστιατόρια), η φήμη των ψαριών, και οι εν δυνάμει υπηρεσίες που μπορεί να 
προσφέρει η εταιρία αν παραστεί τέτοια ανάγκη. Η φήμη συνήθως κοστίζει (π.χ. σε 
διαφήμιση, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή έλεγχο ποιότητας) όπως και οι υπηρεσίες (όπως 
η δυνατότητα να παραδοθεί η παραγγελία σε μικρό χρονικό διάστημα αλλά και η 
δυνατότητα να αντικατασταθεί προϊόν εκτός προδιαγραφών άμεσα και χωρίς 
δυσκολίες). Εντούτοις ένας λογικός επιχειρηματίας είναι διατεθειμένος να πληρώσει 
το κόστος της προσθήκης αξίας εάν η αξία που προσδίδει στο τελικό προϊόν για τον 
πελάτη είναι μεγαλύτερη του κόστους του. 

Τέλος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 41 με πολύ αφηρημένους όρους, η επιχείρηση 
χρησιμοποιεί συνεχώς την διαδικασία προσθήκης αξίας στο τελικό προϊόν και παράγει 
κέρδος. Σύμφωνα με τους στρατηγικούς όρους του Porter (1985), μια εταιρία πρέπει 
(1) να εξετάζει την συνολική της δομή σε ποικίλα επίπεδα αφαίρεσης, (2) να 
αποφασίζει πού βρίσκονται οι δυνατότητες της αναλύοντας ποιες διαδικασίες 
λειτουργούν περισσότερο αποδοτικά (παράγουν εξόδους περισσότερους από τους 
εισόδους), και (3) να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά αυτές τις διαδικασίες. Εταιρίες 
όπως η Sy’s Fish αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαφοροποιώντας ένα προϊόν 
ή μια υπηρεσία, δίνοντας περισσότερο προσοχή στην αγορά, καθαρισμό και παράδοση 
των ψαριών. Άλλες διαδικασίες ενδέχεται να τύχουν λιγότερης προσοχής.  
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8. Σχέση REA και ERP 

8.1. Σκοπός 

Τα τελευταία χρόνια τα ERP συστήματα, σε συνδυασμό με άλλες 
δραστηριότητες της εταιρίας, όπως ο προγραμματισμός παραγωγής, το ανθρώπινο 
δυναμικό, κτλ, αποτελούν τα κύρια πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων. Γι 
αυτό το λόγο θα ήταν ενδιαφέρουσα μια σύγκριση του μοντέλου REA με αυτά τα 
συστήματα και ιδιαίτερα με το SAP, το οποίο είναι ένα από τα κορυφαία σύστηματα 
ERP παγκοσμίως. Αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι επιχείρησαν μια τέτοια σύγκριση, όμως 
η σημαντικότερη προσπάθεια ήταν του Daniel O’Leary (2004) ο οποίος θεωρεί ότι οι 
σημαντικότεροι λόγοι για τη συσχέτιση του REA και του SAP είναι οι παρακάτω: 

• Παρέχεται στο SAP ένα πολύ δυνατό θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο μπορεί 
να το βοηθήσει σε μελλοντική ανάπτυξη. 

• Αποκτά το REA ένα δυνατό επιχείρημα για την εφαρμογή του σε 
πραγματικά δεδομένα . 

• Αποτελεί μια αρχή για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ των δύο μοντέλων 
με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη τους.  

Βέβαια σε αυτό το σημείο πρέπει να τονισθεί ότι ο σκοπός του παρόντος δεν είναι η 
απόδειξη ότι κάποιο από τα δύο μοντέλα εξαρτάται από το άλλο, δεδομένου ότι το SAP 
είναι ένα τεράστιο σύστημα στη υλοποίηση του οποίου συμμετέχουν πολλά άτομα με 
διαφορετικές φιλοσοφίες και απόψεις. 
Παρακάτω αναλύεται η συσχέτιση των δύο μοντέλων, με τη χρήση κριτηρίων όπως ο 
προσανατολισμός στις βάσεις δεδομένων (database orientation), στη σημασιολογία 
(semantic orientation) και στη δομή (structuring orientation), τα οποία χρησιμοποίησαν 
οι Dunn και McCarthy (1997) για να συγκρίνουν διαφορετικά λογιστικά συστήματα.  

 

8.2. Κριτήρια Σύγκρισης 

8.2.1. Προσανατολισμός Βάσεων Δεδομένων (Database orientation) 

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει οι Dunn και McCarthy (1997) ένας 
προσανατολισμός στις βάσεις δεδομένων περιλαμβάνει τις συνθήκες που αναφέρθηκαν 
προηγούμενα στην παράγραφο 7.1.2.1. Το SAP είναι συνεπές με αυτές τις συνθήκες 
δεδομένου ότι: i) τα δεδομένα του αποθηκεύονται σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων 
(συνήθως Oracle) για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ii) όποιοι λαμβάνουν 
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αποφάσεις έχουν την απαιτούμενη πρόσβαση και πληροφόρηση μέσω καταστάσεων 
(reports) και φορμών (forms) και iii) όπου δεν υπάρχει έτοιμη η πληροφορία μπορούν 
να δημιουργηθούν τα κατάλληλα ερωτήματα (queries) τα οποία θα την παρέχουν. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η τελευταία δυνατότητα τα δεδομένα μεταβιβάζονται σε 
αποθήκες δεδομένων (π.χ. SAP's business information warehouse) από όπου 
παρέχονται ειδικές πληροφορίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

 
8.2.2. Σημασιολογικός Προσανατολισμός (Semantic orientation) 

 Οι Dunn και McCarthy (1997) ισχυρίστηκαν ότι Σημασιολογικός 
προσανατολισμός σημαίνει ότι όλοι οι πιθανοί χρήστες μιας βάσης δεδομένων 
αποθηκεύουν τις πληροφορίες τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο 
μοντέλο δεδομένων (data model) το οποίο θα εξυπηρετεί τον καθένα από αυτούς τους 
χρήστες.  
 

8.2.2.1. Συμβατότητα μοντέλου Δεδομένων SAP με τις Οντότητες του REA 

 Δεδομένου ότι το μοντέλο REA δίνει μεγάλη σημασία στο μοντέλο δεδομένων, 
η σύγκριση των δύο μοντέλων δεδομένων είναι αναγκαία προκειμένου να διαπιστωθεί 
η συμβατότητα του REA και του SAP.  
Το μοντέλο δεδομένων του SAP αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα πιο σημαντικά 
δεδομένα αλληλεπιδρούν με τις προγενέστερες και τις επόμενες ενέργειες στα πλαίσια 
ενός επιχειρηματικού μοντέλου διαδικασιών. Έτσι για να ολοκληρωθεί μια ενέργεια 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προγενέστερες ενέργειες (π.χ. για να γίνει η αποστολή 
των εμπορευμάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγγελιοληψίας) 
(Curran και Keller, 1998). Για να είναι το παραπάνω μοντέλο συμβατό με το μοντέλο 
REA πρέπει να έχει οντότητες τύπου γεγονότων, συναλλασσομένων, πόρων και 
θέσεων. Προκειμένου να αποδειχθεί η συμβατότητα αυτών των δύο μοντέλων θα 
χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του Σχήμα 42 των Curran και Keller (1998), στο 
οποίο θα προστεθούν οι αντίστοιχες οντότητες του REA. Το παράδειγμα αυτό αφορά 
την εταιρεία Carpark η οποία ασχολείται με την πώληση και την επιδιόρθωση 
αυτοκινήτων. Στο σχήμα αυτό τα βασικά αντικείμενα είναι ο χώρος εργασίας 
(workshop/garage) το οποίο αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της προστιθέμενης αξίας της 
επιχείρησης, ο πελάτης (customer) και ο προμηθευτής (vendor) οι οποίοι είναι οι κύριοι 
συνεργάτες της εταιρείας, και τέλος τα είδη της αποθήκης (product/material) τα οποία 
αποτελούν τα αντικείμενα πώλησης της εταιρείας (αυτοκίνητα, ανταλλακτικά, κτλ). 
Προσθέτοντας πάνω στο σχήμα τις οντότητες του REA παρατηρούμε ότι τα δύο 
μοντέλα είναι συμβατά 
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Σχήμα 42 – Τμήμα του μοντέλου δεδομένων του SAP για την εταιρεία Carpark (Curran 
και Keller, 1998). 

 
 

8.2.2.2. Γεγονότα και Σκανδάλες (Events and Triggers) 

Ο σημασιολογικός προσανατολισμός του SAP εστιάζει κυρίως στα γεγονότα, τα 
οποία προκαλούν σχετικές αλλαγές σε μια βάση δεδομένων του SAP. Για παράδειγμα 
στο τμήμα διαχείρισης της αποθήκης (materials management module) οι παρακάτω 
δραστηριότητες προκαλούν αλλαγές στην βάση δεδομένων: 

• Παραλαβή  αγαθών 
• Χρήση των ειδών της αποθήκης 
• Μεταφορά ειδών αποθήκης (π.χ. από εργοστάσιο σε εργοστάσιο) 
• Μεταφορά προϊόντων από αποθήκη σε αποθήκη 

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποτελούν και γεγονότα για μια απεικόνιση τύπου 
REA. 
 

8.2.2.3. Διαλειτουργικός Σχεδιασμός  

Τόσο το REA όσο και το SAP δεν είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν 
μεμονωμένα σε κάθε λειτουργική περιοχή, αλλά με την χρήση των πολλών γεγονότων 
να συνδυάζουν και να ενοποιούν τα οικονομικά, την παραγωγή, τους ανθρώπινους 
πόρους κ.α. σε μια βάση δεδομένων. 
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8.2.2.4. Συμβιβασμοί Υλοποίησης  

Πάντως, ο σημασιολογικός προσανατολισμός του SAP δεν είναι «καθαρός», 
διότι σε κάποια σημεία χρησιμοποιεί τη λογική του διπλογραφικού συστήματος, η 
οποία είναι αντίθετη με αυτή του μοντέλου REA. 

 
8.2.3. Προσανατολισμός Δόμης (Structuring orientation) 

Σύμφωνα με τους Dunn και McCarthy (1997), ένας προσανατολισμός δόμης 
καθορίζει την επαναλαμβανόμενη χρήση ενός προτύπου ως υποδομή υλοποίησης ενός 
ενοποιημένου επιχειρηματικού πληροφοριακού συστήματος. Η δομή του REA έχει δύο 
κύρια χαρακτηριστικά: την δισυπόστατη σχέση και τα πρότυπα. 

 
8.2.3.1. Δισυπόστατη σχέση 

Σε ότι αφορά τη σημασία της δισυπόστατης σχέσης στο REA έχουμε αναφερθεί 
αναλυτικά σε προηγούμενες παραγράφους. Όμως είναι χαρακτηριστικό ότι η 
δισυπόστατη σχέση υπάρχει και στο SAP. Για παράδειγμα στο SAP το ενδιαφέρον του 
πελάτη για μια αγορά οδηγεί σε μια προσφορά, η προσφορά οδηγεί σε μια παραγγελία, 
αυτή με τη σειρά της οδηγεί σε παράδοση και τέλος σε τιμολόγιο. Σε αυτή τη διαδοχή 
κινήσεων το ενδιαφέρον του πελάτη βρίσκεται σε δισυπόστατη σχέση με την 
προσφορά, κοκ. 

 
8.2.3.2. Πρότυπα (Templates) 

Τα τελευταία χρόνια η αντικειμενοστραφής απεικόνιση των βάσεων δεδομένων 
έχει γίνει πολύ σημαντική και το SAP είναι ένα σύστημα που εκμεταλλεύεται τις 
αντικειμενοστραφείς δομές δεδομένων. Βέβαια είναι απίθανο η δημιουργία του SAP να 
βασίστηκε στην επαναλαμβανόμενη εφαρμογή προτύπων. Παρόλα αυτά υπάρχουν 
ενδείξεις ότι μοντέλα SAP μπορούν να αναπαρασταθούν στα πρότυπα REA. O Chen 
(1995) εισήγαγε την αντίληψη της συμβατότητας του REA με ένα αντικειμενοστραφές 
σύστημα λογιστικής και σημείωσε ότι «οι κλάσεις REA αποτελούν μετά-κλάσεις. Η 
κλάση μιας λογιστικής βάσης δεδομένων είναι ένα στιγμιότυπο μιας κλάσης του 
μοντέλου REA… Μια οικογένεια κλάσεων σε μια λογιστική βάση δεδομένων 
μπορούμε να πούμε ότι είναι συμβατή με το REA εάν και μόνο εάν: 

• Η κλάση αποτελεί στιγμιότυπο για μια μετά-κλάση REA  
• Κληρονομεί όλες τις ιδιότητες από την μετά-κλάση REA 
• Οι τιμές των ιδιοτήτων αυτής της κλάσης ορίζονται» 
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Για παράδειγμα, η κλάση «Πληρωμή Αγορών» αποτελεί στιγμιότυπο για την 
μετά-κλάση «Δισυπόστατη Σχέση». Η κλάση κληρονομεί τις ιδιότητες, αύξηση και 
μείωση, από την μετα-κλάση «Δισυπόστατη Σχέση». Επιπλέον, η αύξηση ορίζεται σαν 
αγορά και η μείωση σαν πληρωμή μετρητών, όπου και τα δύο είναι γεγονότα. Ως εκ 
τούτου η κλάση «Πληρωμή Αγορών» είναι συμβατή με το REA. Αν όλες οι κλάσεις 
μιας λογιστικής βάσης δεδομένων είναι συμβατές με το REA τότε το σχήμα της βάσης 
δεδομένων είναι συμβατό με το REA.  

 
8.2.4. Οργανωτικό μοντέλο SAP 

Γενικά θα λέγαμε ότι το οργανωτικό μοντέλο του SAP είναι πιο ισχυρό από το 
αντίστοιχο του REA γιατί καλύπτει περισσότερες απαιτήσεις. Η διαφορά των δύο 
βρίσκεται κυρίως στη χρήση των ενεργειών (tasks), οι οποίες περιγράφονται μεν στο 
REA αλλά με μια γενικότερη μορφή. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από το 
παρακάτω σχήμα της ASAP (World Consultancy 1996), το οποίο περιγράφει το 
οργανωτικό μοντέλο του SAP και περιλαμβάνει μερικές ενότητες του REA, όπως ο 
συναλλασσόμενος (person) και οι θέσεις (organizational unit και workplace). Παρόλα 
αυτά το μοντέλο παρέχει περισσότερες δυνατότητες από το REA, αφού οι ενέργειες και 
οι εργασίες (jobs) δεν αποτελούν άμεσα μέρος του μοντέλου REA. Επίσης πρέπει να 
παρατηρήσουμε ότι η ροή εργασιών (δεν απεικονίζεται στο Σχήμα 43) που αποτελεί 
βασικό συστατικό του SAP αγνοείται από το REA. 

 

   
Σχήμα 43 – Τμήμα του οργανωτικού μοντέλου του SAP (World 

Consultancy 1996) 
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8.2.5. Δεσμεύσεις REA  

 Όπως αναφέραμε αναλυτικά σε προηγούμενη ενότητα οι Geerts και McCarthy 
(2000, 2002) πρόσθεσαν στο μοντέλο REA την έννοια της δέσμευσης (commitment). 
Το SAP είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί την έννοια της δέσμευσης κυρίως 
στα τμήματα των οικονομικών (financial module) και του ελέγχου (controlling 
module). Συγκεκριμένα στην οικονομική διαχείριση το SAP χρησιμοποιεί τις 
παρακάτω δεσμεύσεις: 

• Δέσμευση παράδοσης των παραγγελιών των πελατών 
• Δέσμευση πληρωμής των παραγγελιών αγορών 
• Δέσμευση αποπληρωμής των υποχρεώσεων στις τράπεζες 

Επίσης στο τμήμα του ελέγχου οι δεσμεύσεις χρησιμοποιούνται σε διάφορα σημεία, 
όπως: 

• Οι εντολές παραγωγής 
• Οι εντολές συντήρησης 
• Τα κέντρα κόστους 
• Τα έργα (projects), κ.α. 

 
8.2.6. Οντολογίες REA  και SAP 

 Σε προηγούμενο τμήμα της παρούσας εργασίας αναφερθήκαμε στην οντολογία 
REA. Όπως το REA έτσι και το SAP έχει το δικό του λεξιλόγιο το οποίο υπολογίζεται 
σε 2500 ορισμούς (O'Leary, 1999). Βέβαια οι δυο οντολογίες έχουν κάποιες διαφορές 
με σημαντικότερη τη σημασία που δίνουν στις ενέργειες (tasks), τα οποία για τους 
Geerts και McCarthy δεν είναι σημαντικές και δεν είναι απαραίτητα η καταγραφή τους, 
ενώ για το SAP αποτελούν δομικό στοιχείο το οποίο πρέπει να παρακολουθείται, να 
ελέγχεται και να αξιολογείται. 
 

8.3. Διαφορές REA και SAP 

 Εκτός από τις ομοιότητες μεταξύ των δύο μοντέλων υπάρχουν φυσικά και 
αρκετές διαφορές. Οι κύριες διαφορές προκύπτουν από το γεγονός ότι το SAP είναι ένα 
εξειδικευμένο λογισμικό ενώ το REA είναι ένα πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται για 
να γίνει πιο κατανοητό ένα λογισμικό (O'Leary, 1999). 

 Δεδομένου ότι το SAP είναι ένα σύστημα που απευθύνεται στην αγορά, είναι 
σίγουρο ότι γίνονται κάποιοι συμβιβασμοί, όπως είναι το κλασικό λογιστικό σύστημα 
των χρεώσεων – πιστώσεων. Βέβαια από την άλλη, τα ERP συστήματα υποστηρίζουν 
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αποτελεσματικά τις διαδικασίες και τις ενέργειες, ενώ το REA για πολλές περιπτώσεις 
του «πραγματικού κόσμου» χρειάζεται επανεξέταση. Για παράδειγμα, αν θα θέλαμε να 
προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι διαδικασίες των ανθρωπίνων 
πόρων, δεν θα ήταν εφικτό να γίνει αυτό από το μοντέλο REA. Όμως είναι εφικτό να 
αντιστοιχίσουμε ένα σύστημα ανθρωπίνων πόρων πάνω στο μοντέλο REA για να το 
κατανοήσουμε καλύτερα ή να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα το οποίο μπορεί να 
βοηθηθεί από το μοντέλο REA στο σχεδιασμό του μοντέλου της βάσης δεδομένων. 

 Μια ακόμη διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων είναι ότι το REA έχει ευρύτερη 
χρήση από το SAP. Βέβαια αυτή η έλλειψη εξειδίκευσης εμποδίζει την χρήση του στον 
«πραγματικό κόσμο». Παρόλα αυτά συνεχίζει να έχει την ικανότητα της ανάλυσης των 
συστημάτων και να μπορεί με τις απαιτούμενες αλλαγές να χρησιμοποιηθεί για 
μελλοντικό σχεδιασμό.  

 Τέλος τα ERP συστήματα έχουν, κατά μια έννοια, μια μεγαλύτερη ευρύτητα 
από το REA. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ και τα δύο ξεκίνησαν ως λογιστικά 
μοντέλα, το SAP επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς όπως ο σχεδιασμός της παραγωγής, 
όπου το REA άρχισε να ασχολείται τον τελευταίο καιρό (O'Leary, 1999). 
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9. Εφαρμογή του REA στην Ελληνική Πραγματικότητα 

9.1. Σκοπός 

 Τα τελευταία χρόνια το μοντέλο REA έχει μια ευρεία απήχηση σε τομείς όπως 
είναι ο σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων, τόσο στην Αμερική όσο και στη 
Ευρώπη (Hruby 2006, David, Gerard, McCarthy, 2000). Στο συγκεκριμένο σημείο θα 
ελεγχθεί κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα, 
δεδομένου ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κινούνται σε ένα πλαίσιο με πολλές 
ιδιομορφίες, όπως είναι η χρήση των μεταχρονολογημένων επιταγών, ο πολυσύνθετος 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, κ.α.  
Προκείμενου να ελέγξουμε τη συμβατότητα του μοντέλου REA με τις πρακτικές των 
ελληνικών επιχειρήσεων, θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα μιας εμπορικής 
εταιρείας στην οποία θα γίνει προσπάθεια να εφαρμοστεί το μοντέλο REA στις 
βασικότερες δραστηριότητες της.  
 

9.2. Παράδειγμα ελληνικής επιχείρησης 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα μελετηθεί η εταιρεία ΑΛΦΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία είναι μια εταιρία υπηρεσιών πληροφορικής που 
δραστηριοποιείται δυναμικά στη περιοχή της Β. Ελλάδας και της Αθήνας, με κύριο 
αντικείμενο την παροχή μηχανογραφικών λύσεων σε μικρομεσαίες και μεσαίες 
εταιρείες.  Αναλυτικότερα η εταιρεία έχει τα παρακάτω τμήματα: 

1) Τμήμα παροχής μηχανογραφικών υπηρεσιών (Software). 

2) Τεχνικό τμήμα (Hardware) 

3) Internet και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

4) Τμήμα τηλεπικοινωνιών για εταιρικούς πελάτες 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα εξετάσουμε τα γενικότερα χαρακτηριστικά των 
λειτουργιών πώλησης, αγοράς και μισθοδοσίας της εταιρείας, τα οποία αποτελούν τα 
γεγονότα (events) του μοντέλου REA, σε σχέση με τα παραπάνω τμήματα. Επίσης 
προκειμένου να κατασκευάσουμε τα μοντέλα REA για καθεμία από τις παραπάνω  
διαδικασίες θα πρέπει να ορίσουμε τους συναλλασσόμενους και τους πόρους. Οι  
συναλλασσόμενοι (agents) για την εταιρεία είναι οι πελάτες της οι οποίοι είναι 
αποκλειστικά εταιρείες, οι προμηθευτές της οι οποίοι την προμηθεύουν με υλικό 
(hardware), λογισμικό (software) ή υπηρεσίες και τέλος οι εργαζόμενοι οι οποίοι 
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παρέχουν εργασία. Τέλος για την εταιρεία πόροι (resources) αποτελούν η εργασία, τα 
χρηματικά διαθέσιμα, τα προϊόντα και τα εμπορεύματα της. Τα παραπάνω 
απεικονίζονται στο Σχήμα 44. 
 

 
Σχήμα 44 – Πόροι, γεγονότα και συναλλασσόμενοι της ΑΛΦΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

 
 

9.2.1. Διαδικασία Πώλησης 

 Η διαδικασία της πώλησης για την εταιρεία, όπως αναφέρθηκε και πριν, είναι 
μια συναλλαγή για την οποία η εταιρεία παρέχει αγαθά στους πελάτες της και λαμβάνει 
ως αντάλλαγμα γι αυτά χρήματα. Έτσι για την Άλφα Πληροφορική η διαδικασία της 
πώλησης είναι μια εκροή αγαθών και μια εισροή χρημάτων, η οποία απεικονίζεται στο 
Σχήμα 45. 

«Γεγονός» Αγαθά Χρήματα 
Πώληση

 
Σχήμα 45 – Εισροή & εκροή πόρων στη διαδικασία της πώλησης  

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μεταφορά των πόρων πρέπει να 
ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 

1. Έρευνα αγοράς από την πλευρά της εταιρείας για πιθανό ενδιαφέρον του 
πελάτη για τα προσφερόμενα αγαθά. Το συγκεκριμένο στάδιο είναι 
προαιρετικό και ακολουθείται κυρίως για την αναζήτηση νέων πελατών και 
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στη διαδικασία πώλησης των ετήσιων συμβολαίων υποστήριξης λογισμικού 
και υπηρεσιών. 

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος του πελάτη για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 
εταιρείας. 

3. Υποβολή οικονομικής προσφοράς η οποία συνοδεύεται από τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων αγαθών. 

4. Αποδοχή οικονομικής προσφοράς από τον πελάτη. 

Τα τέσσερα αυτά βήματα, για το μοντέλο REA, δεδομένου ότι αφενός δεν 
συνεπάγονται την ανταλλαγή πόρων και αφετέρου δεν ορίζουν μια δισυπόστατη σχέση, 
θεωρούνται ως απλές ενέργειες (tasks) και απεικονίζονται στο κάτω μέρος του 
διαγράμματος. 

5. Υποβολή παραγγελίας από τον πελάτη, η οποία δημιουργεί για το μοντέλο 
REA μια δέσμευση (commitment) στους δύο συναλλασσόμενους. 
Συγκεκριμένα η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα παρέχει τα αγαθά της στον πελάτη, 
ενώ ο πελάτης με τη σειρά του δεσμεύεται ότι θα πληρώσει την εταιρεία για 
την παροχή των υπηρεσιών της σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Μάλιστα, σε μεγάλης αξίας παραγγελίες η εταιρεία υπογράφει με τους πελάτες 
της συμβόλαια τα οποία καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο 
πλευρών σχετικά με θέματα όπως η αργοπορία στην παράδοση των αγαθών, η κακή 
ποιότητα των αγαθών, η καθυστέρηση της πληρωμής, κτλ. Επίσης πρέπει να αναφερθεί 
ότι οι δύο αυτές δεσμεύσεις δεν αποτελούν οικονομικά γεγονότα (events) και 
περιγράφονται στο διευρυμένο μοντέλο REA του Σχήμα 46 (ως βάση χρησιμοποιήθηκε 
το Σχήμα 47 του Hruby, 2006, το οποίο αναλύεται παρακάτω), ως εξής: η δέσμευση 
του πελάτη ονομάζεται Δέσμευση Πληρωμής και είναι μια αυξητική δέσμευση (αφού 
αντιστοιχίζεται με την αύξηση των χρηματικών πόρων της εταιρείας που προκύπτει 
από την είσπραξη από τον πελάτη της), ενώ η δέσμευση της εταιρείας ονομάζεται 
Δέσμευση Πώλησης και είναι μια μειωτική δέσμευση (αφού αντιστοιχίζεται με την 
μείωση των αγαθών της εταιρείας που θα πωληθούν στον πελάτη).  

Ακόμα πρέπει να τονισθεί ότι η απεικόνιση των δεσμεύσεων στην κατασκευή 
ενός πληροφοριακού συστήματος για την εταιρεία, είναι πολύ σημαντική διότι μπορεί 
να ελέγχεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Για 
παράδειγμα αν η Άλφα Πληροφορική ήθελε να ελέγχει τι παραγγελίες πρέπει να 
παραδώσει στους πελάτες της ανά ημέρα, εβδομάδα, κτλ, ώστε να μην είναι 
εκπρόθεσμη, είναι απαραίτητο το στοιχείο αυτό να είναι καταχωρημένο στο ανάλογο 
σημείο της παραγγελίας του πληροφοριακού της συστήματος.  
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Επίσης είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι ο χαρακτηρισμός της κάθε 
δέσμευσης, ως αυξητική ή μειωτική, είναι σχετικός αφού εξαρτάται από το 
συναλλασσόμενο στον οποίο εστιάζει τη μελέτη του το μοντέλο. Έτσι αν εξετάζαμε το 
μοντέλο από την οπτική γωνία του πελάτη οι χαρακτηρισμοί θα ήταν ακριβώς 
αντίστροφοι.  

6. Παράδοση των αγαθών της εταιρείας στον πελάτη, όπου οι δύο 
συναλλασσόμενοι (agents) υλοποιούν το οικονομικό γεγονός (event) της 
Πώλησης, το οποίο στο Σχήμα 46 αποτελεί μια κίνηση μείωσης για την Άλφα 
Πληροφορική, δεδομένου ότι οι πόροι (resources) οι οποίοι κατείχε, 
μεταβιβάζονται στην κυριότητα του πελάτη. 

7. Πληρωμή του πελάτη στην Άλφα Πληροφορική για τα αγαθά τα οποία 
παρέλαβε, όπου οι δύο συναλλασσόμενοι ολοκληρώνουν το οικονομικό 
γεγονός της πώλησης, με το οικονομικό γεγονός της Είσπραξης, το οποίο 
αποτελεί για την εταιρεία μια κίνηση αύξησης, δεδομένου ότι αυξάνονται τα 
χρηματικά της διαθέσιμα (πόροι). Τα δύο γεγονότα, όπως φαίνεται και στο 
Σχήμα 46 συνδέονται με δισυπόστατη σχέση (duality). 

Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να σημειωθεί, ότι ο σχεδιασμός του 
μοντέλου REA είναι τόσος ελαστικός ώστε να επιτρέπει να εκτελούνται τα γεγονότα με 
χρονική υστέρηση. Για παράδειγμα η περίπτωση όπου η Άλφα Πληροφορική θα 
εισπράξει άμεσα τα χρήματα με την παράδοση των αγαθών είναι σπάνια. Το πιο συχνό 
φαινόμενο για την ελληνική αγορά είναι η είσπραξη «επί πιστώσει» ή με 
μεταχρονολογημένες επιταγές και γραμμάτια.  

Με την ίδια λογική το μοντέλο θα επέτρεπε σε ένα πληροφοριακό σύστημα την 
παρακολούθηση της παραγγελιοληψίας μέσω internet όπου ένας πελάτης (π.χ. πελάτης 
λιανικής) θα μπορούσε να κάνει μια παραγγελία, η οποία θα αποτελούσε δέσμευση για 
την εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα θα πλήρωνε με πιστωτική κάρτα, η οποία θα αποτελούσε 
τη δική του δέσμευση ότι η εταιρεία θα εισπράξει τα χρήματα της μέσω της τράπεζας.   
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«συναλλασσόμενος» 
Άλφα Πληροφορική 

«συμβόλαιο» 
Παραγγελία 
Πωλήσεων 

«συναλλασσόμενος» 

 

 

 

 

 

Σχήμα 46 – Το μοντέλο REA για τη διαδικασία πώλησης 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το Σχήμα 46 βασίστηκε στο Σχήμα 47 του Hruby (2006). 
Στο σχήμα αυτό απεικονίζονται όλα τα στοιχεία τα οποία αναλύθηκαν στο παράδειγμα 
της Άλφα Πληροφορική. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται: 

1. Η δισυπόσταση σχέση του REA, όπου ο επιχειρηματίας (manager) πουλάει τα  
προϊόντα του (inventory – μειωτικό γεγονός) και εισπράττει από τον πελάτη 
(customer – αυξητικό γεγονός) χρήματα (cash) . 

2. Η δέσμευση πληρωμής (αυξητική δέσμευση) του πελάτη και η δέσμευση 
πώλησης της εταιρείας (μειωτική δέσμευση), που προκύπτει από τη παραγγελία 
πώλησης-συμβόλαιο  (sales order - contract). 

  

Πελάτης 

«Αυξητική Δέσμευση» 
Πληρωμή 

«Μειωτική Δέσμευση» 
Πώληση 

«Αυξητικό γεγονός» 
Είσπραξη 

«Μειωτικό γεγονός» 
Πώληση 

«Οικον. πόρος» 
Χρήματα 

Συμμετέχει Συμμετέχει 

Περιέχει Περιέχει Λαμβάνει 

Παρέχει Λαμβάνει 

Παρέχει 

«Οικον. πόρος» 
Αγαθά 

Δισυπόστατη  
Συναλλαγή 

Συναλλαγή 
αμοιβαιότητας 

Εισροή Εκροή 

Εκπλήρωση Εκπλήρωση 
Κράτηση Κράτηση 

 
Πώληση 

Έρευνα Αγοράς  
Ενδιαφέρον πελάτη  

Υποβολή Προσφοράς   
Αποδοχή Προσφοράς   
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 Σχήμα 47 – Το μοντέλο REA για τη διαδικασία πώλησης (Hruby 2006) 

 

 

9.2.2. Διαδικασία Αγοράς 

 Η διαδικασία της αγοράς για την εταιρεία, αναφέρεται κυρίως στην αγορά 
εξοπλισμού και λογισμικού από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της ελληνικής αγοράς 
πληροφορικής, για τα οποία η Άλφα Πληροφορική δίνει ως αντάλλαγμα χρήματα. 
Επίσης στην εταιρεία παρέχονται υπηρεσίες οι οποίες αφορούν κυρίως τη διοικητική 
και χρηματοοικονομική λειτουργία και αντιμετωπίζονται όπως και οι υπόλοιποι 
προμηθευτές. Κατά αντιστοιχία με τη διαδικασία της πώλησης, για την Άλφα 
Πληροφορική η διαδικασία της αγοράς είναι μια εκροή χρημάτων και μια εισροή 
αγαθών, η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 48. 
 

Εξοπλισμός 
Λογισμικό 
Υπηρεσίες 

«Γεγονός» Χρήματα 
Αγορά

 
Σχήμα 48 – Εισροή & εκροή πόρων στη διαδικασία της αγοράς 

 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη μεταφορά των πόρων τα 
βήματα που ακολουθούνται είναι αντίστοιχα με αυτά της πώλησης. Έτσι στη 
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συγκεκριμένη διαδικασία οι συναλλασσόμενοι είναι η εταιρεία και οι προμηθευτές, ενώ 
τα γεγονότα είναι η Αγορά και η Πληρωμή, όπου η αγορά είναι αυξητικό γεγονός διότι 
αυξάνει τους πόρους (αγαθά), ενώ η πληρωμή είναι μειωτικό γεγονός διότι μειώνει 
τους πόρους (χρήματα). Επιπλέον υπάρχουν και οι δεσμεύσεις όπου με την παραγγελία 
αγοράς προς τον προμηθευτή η Άλφα Πληροφορική δεσμεύεται ότι θα πληρώσει για 
την αγορά των αγαθών και ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα τα παραδώσει. 
 Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι το μοντέλο REA για τις αγορές μπορεί να 
καλύψει πολλές ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως είναι οι αγορές σε ξένο νόμισμα, η 
πληρωμή με υποσχετική, ή πληρωμή σε πολλές δόσεις, ή ακόμα μια πληρωμή που 
εξοφλεί  πολλές αγορές. Μάλιστα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η αντιστοίχιση της 
αγοράς με την πληρωμή της δίνει τη δυνατότητα σε ένα πληροφοριακό σύστημα να 
παρέχει πληροφορίες στην επιχείρηση για  θέματα όπως ο μέσος χρόνος αποπληρωμής, 
η ενηλικίωση των υπολοίπων, κτλ (φυσικά το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία των 
πωλήσεων και των εισπράξεων). Η διαδικασία αγοράς της Άλφα Πληροφορική 
απεικονίζεται στο Σχήμα 49. 
 
 

«συναλλασσόμενος» 
Άλφα Πληροφορική 

«συμβόλαιο» 
Παραγγελία 
Αγορών 

«συναλλασσόμενος» 

 
Σχήμα 49 – Το μοντέλο REA για τη διαδικασία αγοράς 

 
9.2.3. Διαδικασία Αγοράς Εργασίας 

 Για την Άλφα Πληροφορική το σημαντικότερο κεφάλαιο της είναι το 
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις περισσότερες 
εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Έτσι οι εργαζόμενοι της εταιρείας παρέχουν την εργασία 

Προμηθευτής 

«Αυξητική Δέσμευση» 
Αγορά 

«Μειωτική Δέσμευση» 
Πληρωμή 

«Αυξητικό γεγονός» 
Αγορά 

«Μειωτικό γεγονός» 
Πληρωμή 

«Οικον. πόρος» 
Αγαθά 

Συμμετέχει Συμμετέχει 

Περιέχει Περιέχει Λαμβάνει 

Παρέχει Λαμβάνει 

Παρέχει 

«Οικον. πόρος» 
Χρήματα 

Δισυπόστατη  
Συναλλαγή 

Συναλλαγή 
αμοιβαιότητας 

Εισροή Εκροή 

Εκπλήρωση Εκπλήρωση 
Κράτηση Κράτηση 
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τους στη εταιρεία και η εταιρεία με τη σειρά της τους αμείβει με το μισθό. Κατά 
συνέπεια για την Άλφα Πληροφορική η διαδικασία της αγοράς εργασίας είναι μια 
εκροή χρημάτων και μια εισροή εργασίας, η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 50. 

 
Σχήμα 50 – Εισροή & εκροή πόρων στη διαδικασία της αγοράς εργασίας 

«Γεγονός» 
Αγορά Εργασίας Χρήματα Εργασία 

 ών, οι Αντίστοιχα με ότι είδαμε στη διαδικασία των πωλήσεων και των αγορ
συναλλασσόμενοι είναι οι εργαζόμενοι και η Άλφα Πληροφορική, ενώ τα γεγονότα 
είναι η Αγορά Εργασίας και η Πληρωμή, όπου η αγορά είναι αυξητικό γεγονός διότι 
αυξάνει τους πόρους (εργασία), ενώ η πληρωμή είναι μειωτικό γεγονός διότι μειώνει 
τους πόρους (χρήματα). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ευελιξία του μοντέλου REA 
επιτρέπει την παρακολούθηση της συγκεκριμένης συναλλαγής ανεξάρτητα του τύπου 
εργασιακής σχέσης, της χρονικής διάρκειας, κτλ. Έτσι το μοντέλο είναι κατάλληλο για 
έμμισθη σχέση, για σχέση παροχής υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες συμβούλων – 
consulting), για ολοκληρωτική απασχόληση, για μερικής απασχόληση, κτλ. Επίσης στη 
συγκεκριμένη συναλλαγή υπάρχει η δέσμευση των δύο συναλλασσόμενων, όπου η 
εταιρεία δεσμεύεται ότι θα πληρώνει το προσωπικό της και αυτό αντίστοιχα ότι θα 
παρέχει την εργασία του. Οι δεσμεύσεις αυτές στην ελληνική αγορά διασφαλίζονται 
τόσο από τις διάφορες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όσο και από ιδιωτικά 
συμφωνητικά που υπογράφονται μεταξύ των εργαζομένων και της εταιρείας. Η 
διαδικασία αγοράς εργασίας για την Άλφα Πληροφορική απεικονίζεται στο Σχήμα 51. 

 
Σχήμα 51 – Το μοντέλο REA για τη διαδικασία αγοράς εργασίας 

«συναλλασσόμενος» 
Άλφα Πληροφορική 

«συμβόλαιο» 
 Εργασιακή 
σύμβαση 

«συναλλασσόμενος» 
Εργαζόμενος 

«Αυξητική Δέσμευση» 
Αγορά Εργασίας 

«Μειωτική Δέσμευση» 
Πληρωμή 

«Αυξητικό γεγονός» 
Αγορά Εργασίας 

«Μειωτικό γεγονός» 
Πληρωμή 

«Οικον. πόρος» 
Εργασία 

Συμμετέχει Συμμετέχει 

Περιέχει Περιέχει Λαμβάνει 

ΠαΛαμβάνει 

Παρέχει 

ρέχει 

«Οικον. πόρος» 
Χρήματα 

Δισυπόστατη  
Συναλλαγή 

Συναλλαγή 
αμοιβαιότητας 

Εισροή Εκροή 

Εκπλήρωση 
Κράτηση

Εκπλήρωση 
 Κράτηση 
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9.2.4. Συμπεράσματα 

 άλυση θεωρούμε ότι το μοντέλο REA έχει μια ευρύτερη 
 

μεταφορ

2. την θα
αν   

3. 

  δεν 
  εταιρείας παραγωγή

μοντέλου τελευταί

Μετά την παραπάνω αν
χρήση που του επιτρέπει να εφαρμοστεί όχι μόνο στην ελληνική άλλα και στην 
παγκόσμια αγορά. Ο κύριος λόγος ο οποίος που μας οδηγεί στο συγκεκριμένο 
συμπέρασμα είναι ότι το REA εστιάζεται στα βασικά οικονομικά φαινόμενα χωρίς να 
ασχολείται στη λεπτομέρεια με θέματα τεχνικά και υλοποίησης. Αυτό έχει τα 
παρακάτω πλεονεκτήματα: 

1. Το μοντέλο REA δεν εστιάζει στα τεχνικά χαρακτηριστικά της άς των 
πόρων. Έτσι για παράδειγμα τα χρηματικά διαθέσιμα μπορούν να αλλάξουν 
ιδιοκτήτη ως μετρητά, επιταγή, κατάθεση, υποσχετική, κτλ, η παράδοση των 
αγαθών να γίνει με αποστολή στον πελάτη, ή ο πελάτης να έρθει ο ίδιος να τα 
παραλάβει, κτλ. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο 
μοντέλο REA, το οποίο δεν χρειάζεται να αλλάξει ακόμα και αν αλλάξει η 
τεχνική υποδομή της εταιρείας. 
Το μοντέλο REA δεν εστιάζεται στην σειρά με  οποία  γίνουν τα 
γεγονότα. Έτσι δεν μας ενδιαφέρει  ο πελάτης θα δώσει τα χρήματα, για τα 
αγαθά τα οποία λαμβάνει, αμέσως μετά την παράδοση, μετά τρεις μήνες ή τα 
προκαταβάλλει. Έτσι σε περίπτωση που μια διαδικασία είχε οριστεί στο 
μοντέλο ως μια αλληλουχία γεγονότων, το πληροφοριακό σύστημα θα 
υποστήριζε μονό αυτό το σενάριο όπως αυτό απεικονίστηκε κατά το σχεδιασμό 
του μοντέλου. Αντίθετα το μοντέλο REA επιτρέπει στο πληροφοριακό 
σύστημα να καταγράφει με ευελιξία αυτό που πραγματικά συμβαίνει κάθε 
φορά, αφού η σειρά των γεγονότων είναι αδύνατο να ορισθεί την στιγμή του 
σχεδιασμού του μοντέλου. 
Για κάθε μοντέλο REA έχουμε συγκεκριμένους κανόνες: κάθε μείωση πρέπει 
να συσχετίζεται με μια αύξηση, κάθε οικονομικό γεγονός πρέπει να έχει δύο 
συναλλασσόμενους και κάθε πόρος πρέπει να συνδέεται με μια αύξηση και μια 
μείωση. Έτσι οι σχεδιαστές των πληροφοριακών συστημάτων μπορούν  να 
θέσουν ερωτήσεις οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν κάποια 
στοιχεία που έχουν αγνοηθεί από τις ανάγκες των χρηστών, ώστε να σχεδιαστεί 
το μοντέλο σωστά ακόμα και αν οι αρχικές προδιαγραφές είναι ελλιπείς.  

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα
αναφερθήκαμε σε μια βασική λειτουργία μιας , την . Όπως 
αναφέραμε και σε προηγούμενη παράγραφο, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
ερευνητές του  REA άρχισαν να ασχολούνται τον ο καιρό με τη  
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συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. Hruby 2006), οπότε δεν υπάρχουν σχετικά 
παραδείγματα. Βέβαια για τους επικριτές του μοντέλου αυτό είναι ένα από τα 
σημαντικά μειονεκτήματα του, το οποίο όμως πιστεύουμε τι είναι θέμα χρόνου να 
ξεπεραστεί. 

ό
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10. Κριτικές - Συμπεράσματα 

 Σχετικά με το μοντέλο REA έχουν εκφραστεί αρκετές απόψεις, από τις οποίες 
άλλες είναι θετικές και άλλες αρνητικές. Από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι η μελέτη των 
Vandenbossche και Wortmann (2006), οι οποίοι σχολιάζουν τα αρνητικά 
χαρακτηριστικά του αρχικού μοντέλου REA, περιγράφουν για ποιους λόγους δεν είναι 
εύκολο να εφαρμοστεί το διευρυμένο μοντέλο REA στα συστήματα ERP, καθώς και τα 
θετικά στοιχεία που μπορεί αυτό να προσφέρει στα σύγχρονα ERP συστήματα.  

  Οι Vandenbossche και Wortmann υποστήριξαν ότι το μοντέλο REA στην 
αρχική του μορφή ήταν ένα λογιστικό μοντέλο το οποίο βασιζόταν στη μεθοδολογία 
των Οντοτήτων – Συσχετίσεων (E-R, Entity-Relationship). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
το μοντέλο να αντιμετωπίζει περιορισμούς κατά την υλοποίηση του στα πραγματικά 
δεδομένα των επιχειρήσεων, όπου τα συστατικά στοιχεία του REA γίνονται πάρα 
πολλά. Με αυτή την άποψη συμφώνησε και ο Geerts o οποίος υποστήριξε ότι η 
μεθοδολογία αυτή οδηγούσε το μοντέλο REA σε έλλειψη «επαναχρησιμοποίησης» και 
«επεκτασιμότητας». Έτσι αφού αναγνωρίστηκε το πρόβλημα, το 1997 παρουσιάστηκε 
μια νέα αντικειμενοστραφής (object-oriented) έκδοση του μοντέλου REA, η οποία 
επιτρέπει την ενσωμάτωση των δομικών και συμπεριφορικών πτυχών των 
επιχειρησιακών αντικειμένων σε αυτό. Μετά από αυτή την εξέλιξη προκύπτει το 
διευρυμένο μοντέλο REA και η οντολογία REA, τα οποία οι Vandenbossche και 
Wortmann θεωρούν πως έχουν αναπτυχθεί σε πολύ μεγαλύτερο εύρος από το αρχικό 
μοντέλο, με αποτέλεσμα το μοντέλο RΕΑ να αποτελεί το σημαντικότερο 
σημασιολογικό μοντέλο, το οποίο είναι εφικτό να εφαρμοστεί σε όλα τα πληροφοριακά 
συστήματα. 

 Επίσης οι Vandenbossche και Wortmann μελέτησαν τη σχέση του μοντέλου 
REA με τα συστήματα ERP, τα οποία τα τελευταία χρόνια αποτελούν τα πιο 
διαδεδομένα πληροφοριακά συστήματα, και κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Το διευρυμένο μοντέλο REA, από τη στιγμή που έγινε ένα αντικειμενοστραφές 
μοντέλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό συστημάτων ERP, όμως 
συχνά τα συστήματα αυτά είναι σχεδιασμένα με την ξεπερασμένη μεθοδολογία 
Οντοτήτων – Συσχετίσεων, τα οποία είναι ασύμβατα με το διευρυμένο μοντέλο 
REA. Απόδειξη του παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι τα τρία μεγαλύτερα 
παγκοσμίως συστήματα  ERP δεν χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούν ελάχιστα τις 
αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού. Συγκεκριμένα το SAP R/3 
χρησιμοποιεί την ABAP (πρόσφατα το MySAP χρησιμοποιεί την 
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αντικειμενοστραφή JAVA), το PeopleSoft (Oracle) βασίζεται στη PeopleCode 
και το SSA ERP LN είναι κατασκευασμένο με τη SSA/Baan 4GL. 

2. Το διευρυμένο μοντέλο REA, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη 
ενότητα, μετά το 2000 έχει ενσωματώσει τις έννοιες της «Οικονομικής 
Συμφωνίας», του «Οικονομικού Συμβολαίου» και του «Οικονομικού 
Προγραμματισμού», οι οποίες του επιτρέπουν να παρακολουθεί με επιτυχία όχι 
μόνο τα ιστορικά γεγονότα αλλά και τα μελλοντικά. Αυτό το χαρακτηριστικό 
του, δεν του επιτρέπει να συνεργαστεί αρμονικά με τα ERP συστήματα τα 
οποία βασίζονται κυρίως στα ιστορικά γεγονότα που προκύπτουν μέσα από την 
εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος της λογιστικής. Τα τελευταία χρόνια 
έχει γίνει προσπάθεια από τα ERP συστήματα να παρακολουθήσουν 
μελλοντικά στοιχεία των επιχειρήσεων όμως πάντα σε σχέση με το 
διπλογραφικό σύστημα (π.χ. προϋπολογισμοί με βάση το λογιστικό σχέδιο).  
Προκειμένου λοιπόν το REA να βοηθήσει στο σχεδιασμό ενός ERP 
συστήματος πρέπει το σύστημα αυτό να είναι ένα νέο σύστημα που θα 
σχεδιαστεί από τη αρχή με βάση το μοντέλο REA.   

3. Το διευρυμένο μοντέλο REA χαρακτηρίζεται από την καταγραφή της 
συσχέτισης τόσο μεταξύ των επιχειρηματικών στοιχείων που συμμετέχουν σε 
ένα γεγονός, όσο και μεταξύ διαφορετικών γεγονότων. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό διότι σε περίπτωση που απαιτηθούν μελλοντικές πληροφορίες, 
αυτές μπορούν να παραχθούν με συνδυασμό των διαθέσιμων στοιχείων, χωρίς 
να απαιτείται η χρήση κάποιας εφαρμογής. Αντίθετα τα περισσότερα 
συστήματα ERP προκειμένου να συσχετίσουν τα επιχειρηματικά γεγονότα 
χρησιμοποιούν τη βοήθεια των εφαρμογών (applications). Αυτό όμως αποτελεί 
ένα σημαντικό περιορισμό στην επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων για 
μελλοντική χρήση. Έτσι το μοντέλο REA είναι δύσκολο να υιοθετηθεί από τα 
υπάρχοντα συστήματα ERP αφού η συσχέτιση των γεγονότων θα έπρεπε να 
μεταφερθεί από το επίπεδο της εφαρμογής στο επίπεδο του μοντέλου των 
δεδομένων, κάτι το οποίο συνεπάγεται πολλές δυσκολίες γιατί θα απαιτούσε να 
γίνουν τεράστιες αλλαγές στους κώδικες του λογισμικού των εφαρμογών. Αυτό 
το πρόβλημα θα μπορούσε να ξεπεραστεί μόνο αν γινόταν εφαρμογή του 
μοντέλου REA από την αρχή της δημιουργίας του ERP. 

4. Το μοντέλο REA περιγράφει το μοντέλο των δεδομένων σε «υψηλό επίπεδο» 
(high-level), χωρίς να παρακολουθεί ιδιαίτερες λεπτομέρειες όπως για 
παράδειγμα, τους τρόπους αποστολής, τις μερικές αποστολές εμπορευμάτων, 
τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδόθηκαν για μια αποστολή, κ.α. Το ερώτημα που 
προκύπτει είναι κατά πόσο το μοντέλο REA μπορεί να παρακολουθήσει τόσες 
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λεπτομερειακές πληροφορίες όσες θα χρειάζονται οι τρέχοντες και οι 
μελλοντικοί χρήστες του ERP. Προκειμένου λοιπόν να γίνει αυτό πλήρως 
ικανό για το σχεδιασμό των δεδομένων ενός ERP συστήματος, πρέπει να 
προστεθούν νέα σημασιολογικά επίπεδα τα οποία θα παρακολουθούν τις 
απαραίτητες λεπτομέρειες. Κάποιες από αυτές τις έννοιες βρίσκονται 
«κρυμμένες» στο μοντέλο REA και πρέπει να γίνουν πιο σαφείς (π.χ. διάφοροι 
όροι και συνθήκες), ενώ κάποιες άλλες πρέπει να προστεθούν (π.χ. έννοιες που 
θα παρακολουθούν λεπτομέρειες σχετικά με την ολοκλήρωση μιας 
παραγγελίας). Τα τελευταία χρόνια γίνονται διεθνή συνέδρια για το μοντέλο 
REA (2004 στη Κοπεγχάγη - The First International REA Technology 
Workshop, και 2006 στη Σαντορίνη - The Second International REA 
Technology Workshop), όπου γίνεται προσπάθεια για την επέκταση του προς 
την κατεύθυνση που προαναφέρθηκε, χωρίς ακόμα να υπάρχουν 
ολοκληρωμένες προτάσεις παρά μόνο κάποια προσχέδια, τα οποία αναμένεται 
ότι σύντομα θα καλύψουν πολλά από τα κενά της εφαρμογής του μοντέλου σε 
σχέση με τα ERP συστήματα.  

 Αναφορικά με τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία για την εφαρμογή 
του μοντέλου REA στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, συμπεραίνουμε ότι το 
μοντέλο αποτελεί μια αξιόπιστη πρόταση για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας στα πλαίσια ενός σημασιολογικού διαδικτύου και γενικότερα για την 
ηλεκτρονική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων (για αυτό άλλωστε το μοντέλο REA 
έχει υιοθετηθεί από το «Κέντρο Ηνωμένων Εθνών για την εμπορική διευκόλυνση και 
την ηλεκτρονική συνεργασία» - UN/CEFACT). Επίσης, μετά την προσθήκη των 
ενεργειών (tasks) το μοντέλο REA απεικονίζει με αποτελεσματικότητα την Αλυσίδα 
Αξίας, ενώ έχει συμβάλλει και στην ανάπτυξη της επιστήμης του σχεδιασμού (design 
science). 

 Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετές ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με 
το μοντέλο REA, με σημαντικότερη αυτή του Hruby (2006), ο οποίος εργάζεται στο 
τμήμα ανάπτυξης της Microsoft στην Κοπενχάγη, με σκοπό την ανάπτυξη του πλαισίου 
(framework) πάνω στο οποίο θα βασίζεται το λογισμικό επιχειρηματικών εφαρμογών 
επόμενης γενιάς (next-generation business software applications) της Microsoft. Ο 
Hruby είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του μοντέλου REA και θεωρεί ότι το 
REA αποτελεί το σημαντικότερο μοντέλο για το σχεδιασμό λογισμικού  
επιχειρηματικών εφαρμογών. Επίσης μια σημαντική ερευνητική δραστηριότητα 
αποτελεί και η εργασία της Dunn (2005), η οποία χρησιμοποιεί το μοντέλο REA για το 
σχεδιασμό επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων (Enterprise Information 
System). Επίσης μέσω της ανάλυσης του μοντέλου REA προσπαθεί να αποδείξει ότι 
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δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων 
και επιχειρηματικών πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος σημαντική ερευνητική 
προσπάθεια, σχετικά με το μοντέλο REA, γίνεται από το IT University of Copenhagen, 
όπου έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες που εστιάζουν κυρίως στη συσχέτιση του REA 
με την αλυσίδα αξίας (π.χ. Anders Hessellund 2006).  

 Όμως θεωρούμε ότι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του είναι  η δυνατότητα 
του για προσθήκη νέων επεκτάσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν την ευρεία χρήση του και 
σε άλλα πληροφοριακά συστήματα όπως τα ERP. Μάλιστα πιστεύουμε ότι αν γίνει μια 
αναλυτικότερη προσέγγιση των διαδικασιών παραγωγής των επιχειρήσεων, με 
παράλληλη κάλυψη των λεπτομερειών που πρέπει να παρακολουθηθούν από τους 
χρήστες ενός ERP συστήματος, το μοντέλο REA θα μπορούσε να εφαρμοστεί με 
επιτυχία σε νέα ελληνικά συστήματα ERP, τα οποία εμφανίζουν μια τάση μείωσης της 
διπλογραφικής παρακολούθησης των στοιχείων (π.χ. τα συστήματα ERP της Entersoft 
και της SoftOne). 
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12. Παράρτημα 

Πίνακας 1: Σημαντικές έννοιες που προέρχονται από την ερευνητική 
δραστηριότητα του μοντέλου REA στα πλαίσια της επιστήμης του σχεδιασμού 
(design science) (David, Gerard, McCarthy, 2000) 
 
Δημιουργίες REA 
Έγγραφα Προϊόντα της  

επιστήμης του 
σχεδιασμού 

Ορισμός 

McCarthy (1982) Οικονομικοί Πόροι 
(Economic resources) 

Οικονομικοί πόροι (economic resources) όπως ορίζεται από τον Ijiri [1975 
σελ. 51-52] είναι αντικείμενα που είναι σπάνια, έχουν χρησιμότητα και 
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της επιχείρησης.  

 Οικονομικά 
Γεγονότα 
(Economic events) 

Οικονομικά Γεγονότα ορίστηκαν από τον Υu[1979 σελ.256] σαν «μια 
κατηγορία φαινομένων που αντανακλούν τις αλλαγές των οικονομικών 
πόρων ως αποτέλεσμα της παραγωγής, των συναλλαγών της κατανάλωσης 
και της διανομής. 

 Οικονομικοί 
συναλλασσόμενοι 
(Economic agents) 

Οικονομικοί συναλλασσόμενοι είναι οι άνθρωποι οι επιχειρηματικές 
μονάδες ή οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα οικονομικά γεγονότα της 
επιχείρησης ή που είναι υπεύθυνοι για την συμμετοχή των υφισταμένων 
τους σε αυτά. 

 Οικονομικές μονάδες 
(Economic units) 

Οι Οικονομικές μονάδες αποτελούν υποσύνολα των οικονομικών συν/νων. 
Είναι εσωτερικοί συν/νοι οι οποίοι είτε είναι μέρος της εταιρείας είτε 
λειτουργούν για λογαριασμό της. (McCarthy 1982, 563). 

 Σχέση Ροής – 
Αποθεμάτων 
(Stock-flow 
relationships) 

Η σχέση Ροής-Αποθεμάτων περιγράφει την σύνδεση ανάμεσα στους 
οικονομικούς πόρους και τα οικονομικά γεγονότα (McCarthy 1982, 562). 

Με τον όρο Δισυπόστατη (Duality) εννοούμε τη σχέση που συνδέει μεταξύ 
τους τα οικονομικά γεγονότα και η οποία συνεπάγεται ότι προκειμένου να 
αποκτηθεί ένας οικονομικός πόρος (πχ. εμπόρευμα, προϊόν) από κάποιον 
συναλλασσόμενο πρέπει να θυσιαστεί κάποιος άλλος οικονομικός πόρος 
(χρήμα). (McCarthy 1982, 562). 

 Δισυπόστατη Σχέση  
(Duality 
relationships) 

 Σχέση Ελέγχου 
(Control 
relationships) 

Η σχέση ελέγχου συνδέει το οικονομικό γεγονός με τον εσωτερικό ή τον 
εξωτερικό συναλλασσόμενο. Τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός 
συναλλασσόμενος είναι υπεύθυνος από την πλευρά του για την 
ολοκλήρωση της οικονομικής συναλλαγής (McCarthy 1982, 564).  

 Σχέσεις 
Υπευθυνότητας 
(Responsibility 
relationships) 

Οι σχέσεις υπευθυνότητας περιγράφουν την εξάρτηση ανάμεσα σε δύο 
εσωτερικούς συναλλασσόμενους.  Προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
τα ανώτερα επίπεδα στην ιεραρχία ασκούν έλεγχο και είναι υπεύθυνα για τις 
δραστηριότητες των υφισταμένων τους (McCarthy 1982, 565). 

 Συμπέρασμα 
Υλοποίησης 
(Conclusion 
materialization) 

Η διαδικασία του Συμπεράσματος υλοποίησης αφορά τη δημιουργία 
στιγμιότυπων στα πλαίσια συνεχόμενων διαδικασιών. Σε ένα λογιστικό 
σύστημα όλες οι πληροφορίες προκύπτουν από τα γεγονότα τα ίδια, όπου 
είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθούν τα δεδομένα 
από την καταγραφή των κινήσεων (McCarthy 1982, 567). Το Συμπέρασμα 
Υλοποίησης είναι μια έννοια που εισήχθηκε από τον Bubenko (1977) και 
χρησιμοποιήθηκε, εν μέρει, για να παράγει μέσω διαδικασιών υπόλοιπα 
λογιστικών λογαριασμών. 

 Απαιτήσεις 
(Claims) 

Οι Απαιτήσεις είναι προσωρινές (π.χ. πληρωτέες υποχρεώσεις) ή πιο 
διαρκείς (π.χ. δάνεια) ανισορροπίες στις δισυπόστατες σχέσεις όπου: (1) η 
επιχείρηση αποκτά ένα πόρο τον οποίο πρέπει να αποπληρώσει μελλοντικά 
ή (2) η επιχείρηση μεταβιβάζει ένα πόρο για τον οποίο προσδοκά 
μελλοντικές εισπράξεις (McCarthy 1982, 568). 

 Δηλώσεις--
Διαδικασίες 
(Declarations -- 
Procedures) 

Τα δηλωτικά χαρακτηριστικά ενός λογιστικού σχήματος αποτελούνται από 
τα βασικά αντικείμενα, δηλ. τα γεγονότα, τους πόρους και τους συν/νους, 
καθώς και τις σχέσεις μεταξύ τους (McCarthy 1982, 569). Επίσης τα 
διαδικαστικά χαρακτηριστικά αποτελούνται από τις μεθόδους υλοποίησης 
συμπερασμάτων σχετικά με τα βασικά αντικείμενα (McCarthy 1982, 569). 

Gal and Εσωτερικοί Οι περιορισμοί των βάσεων δεδομένων διαμορφώνουν τον τρόπο με τον 
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Δημιουργίες REA 
Έγγραφα Προϊόντα της  

επιστήμης του 
σχεδιασμού 

Ορισμός 

McCarthy (1984, 
1991)   

περιορισμοί ελέγχου 
(Internal control 
constraints) 

οποίο μια κατάσταση μεταβαίνει σε μια άλλη, σύμφωνα με ένα σύνολο 
επιχειρηματικών κανόνων.  

Denna. (1993) Θέση  
(Location) 

Ο Denna (1993, 60-1) θεωρεί ότι " πρέπει να σιγουρευτούμε ότι τα στοιχεία 
για τη θέση ενός γεγονότος καταγράφονται, μέχρι το σημείο που αυτά είναι 
σημαντικά. Μερικές φορές η θέση του γεγονότος ενσωματώνεται στη θέση 
των σχετικών συν/νων ή των πόρων. Πάντως, όταν η θέση του γεγονότος 
δεν προκύπτει από την σχέση της με τους πόρους ή τους συν/νους, πρέπει να 
την δηλώνουμε ρητά." 

   
Rockwell and 
McCarthy (1999) 

Συμβιβασμός 
Υλοποίησης 
(Implementation 
compromise) 

Ο Συμβιβασμός Υλοποίησης αναφέρεται στους συμβιβασμούς που 
συμβαίνουν όταν στην υλοποίηση ενός λογιστικού συστήματος που 
βασίζεται στο REA, δεν εφαρμόζεται η ολοκληρωτική REA λογιστική. 
Σύμφωνα με τους Rockwell και McCarthy (1999, 189) υπάρχουν δύο 
κατηγορίες συμβιβασμών: "(1) συμβιβασμοί που βασίζονται στα 
χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν πληροφορίες, και (2) συμβιβασμοί που 
βασίζονται σε φυσικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στην 
υλοποίηση."   

Geerts and 
McCarthy (1997) 

Διαδικασία 
(Process) 

Μια διαδικασία απεικονίζει μια δισυπόστατη σχέση μεταξύ μιας αυξητικής 
και μιας μειωτικής κίνησης σε ένα μοντέλο REA. Στο επίπεδο της 
διαδικασίας ο πόρος που μειώνεται είναι η εισροή και ο πόρος που 
αυξάνεται είναι η εκροή. Μια διαδικασία που καθορίζεται με αυτό τον 
τρόπο είναι ισοδύναμη με τη λειτουργία της παραγωγής. 

 Αλυσίδα Αξίας 
(Value chain) 

Μια αλυσίδα αξίας είναι μια σκόπιμη ακολουθία επιχειρησιακών 
διαδικασιών όπου οι πόροι της παραγωγής αφού αποκτηθούν, 
μετατρέπονται σε προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίες μετά παραδίδονται στους 
πελάτες. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρχικού μοντέλου REA και της 
έννοιας της Αλυσίδας Αξίας του Porter εξηγείται καλύτερα από τους Geerts 
και McCarthy (1997, 98). “Εξετάζοντας τις δισυπόστατες σχέσεις ως 
σύνολο, θα λέγαμε ότι αποτελούν την κόλλα η οποία ενώνει τα διάφορα 
γεγονότα της εταιρείας σε λογικές οικονομικές διαδικασίες, ενώ οι σχέσεις 
ροής αποθεμάτων εντάσσουν αυτές τις διαδικασίες μαζί σε μια αλυσίδα 
επιχειρηματικής αξίας (Porter 1985; Geerts και McCarthy, 1994). Στη 
γενικότερη μορφή του, θα λέγαμε ότι μια αλυσίδα αξίας είναι ένα σκόπιμο 
σύνολο οικονομικών ανταλλαγών όπου μια αρχική δαπάνη χρημάτων 
μετατρέπεται διαδοχικά σε διάφορους πολυτιμότερους ενδιάμεσους πόρους 
και τελικά μετατρέπεται πάλι σε χρήματα.”  

 Ενέργειες 
(Tasks) 

Ο όρος ενέργεια σημαίνει μια συναλλαγή για την οποία δεν είναι 
απαραίτητο να παρουσιαστεί η δισυπόστατη φύση της (Geerts και 
McCarthy 2001) 

David (2000) Επιχειρηματικό 
Γεγονός 
(Business event) 

Τα επιχειρησιακά γεγονότα ορίζονται ως «οποιαδήποτε επιχειρησιακή 
δραστηριότητα που η επιχείρηση θέλει να προγραμματίσει, να ελέγξει, και 
να αξιολογήσει» (Denna 1993, 47). Αυτά τα γεγονότα οδηγούν σε αλλαγές 
στο φυσικό κόσμο και παρέχουν τις νέες πληροφορίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση της εταιρίας για να λάβει τις αποφάσεις 
(David 2000, 12). 

 Πληροφοριακά 
Γεγονότα 
(Information event) 

Τα Πληροφοριακά Γεγονότα ορίζονται ως «οι διαδικασίες που εκτελούνται 
στις οργανώσεις με σκοπό να συλλαμβάνουν, να χειρίζονται, ή να 
μεταβιβάζουν τις πληροφορίες. Τα γεγονότα αυτά, σε αντίθεση  με τα 
οικονομικά γεγονότα, δεν αναφέρονται σε κάποια νέα δεδομένα, τα οποία 
δεν έχουν ήδη περιγραφεί στο μοντέλο REA. Αντίθετα περιλαμβάνουν όλες  
της μεθόδους για την σύλληψη των πληροφοριών σχετικά με τους πόρους, 
τα γεγονότα και τους συναλλασσομένους (David 2000, 15). 

 Σχέσεις Σύμπραξης 
(Synergy 
relationship) 

Οι σχέσεις σύμπραξης συνδέουν πολλά γεγονότα παρόμοιας φύσης. Αυτό 
δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς μοντέλων να απεικονίζουν μια 
δέσμη ενεργειών οι οποίες γίνονται για να επιτύχουν ένα στόχο.  

Dunn and 
McCarthy (1997) 

Προσανατολισμός 
στις Βάσεων 

Ένας προσανατολισμός προς τις βάσεις δεδομένων πρέπει να έχει τα εξής 
τρία χαρακτηριστικά: 1. Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται με την 
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Δεδομένων 
(Database 
orientation) 

αρχική τους μορφή, 2. Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται έτσι ώστε 
όλοι οι υπεύθυνοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά, 3. Τα στοιχεία πρέπει να 
αποθηκευτούν έτσι ώστε μπορούν να ανακτηθούν με διάφορους τρόπους 
ανάλογα με τον σκοπό της χρήσης τους. (Dunn and McCarthy 1997, 36). 

 Σημασιολογικός 
Προσανατολισμός 
(Semantic 
orientation) 

Η εφαρμοσμένη Σημασιολογία είναι μια θεμελιώδης ιδέα της σύγχρονης 
διαχείρισης των βάσεων δεδομένων, η οποία απεικονίζει τον ορισμό του 
Abrial’s (1974) ο οποίος αναφέρει ότι «μια βάση δεδομένων είναι ένα 
μοντέλο μιας εξελισσόμενης φυσικής πραγματικότητας».  
Επαναδιατυπώνοντας το παραπάνω για την επιστήμη του σχεδίου θα λέγαμε 
ότι όλοι οι δυνητικοί χρήστες μιας βάσης δεδομένων συγκεντρώνουν όλες 
τις σημαντικές διαδικασίες τους σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον το οποίο 
τους εξυπηρετεί όλους. Ο όρος σημασιολογικός αναφέρεται στο γεγονός ότι 
το παραπάνω μοντέλο είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται με όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια στα πραγματικά γεγονότα. Στη γνωστική 
περιοχή της λογιστικής η εφαρμοσμένη σημασιολογία σημαίνει ότι τα 
πρότυπα λογιστικής πρέπει να απεικονίσουν τις οικονομικές ανταλλαγές ή 
τις διαδικασίες με τέτοιο τρόπο ώστε το διπλογραφικό σύστημα να μην 
αποτελεί βασική αρχή των συστημάτων. Τα σημασιολογικά διαμορφωμένα 
συστήματα λογιστικής επιτρέπουν στις απεικονίσεις των οικονομικών 
συναλλαγών να ενσωματωθούν πλήρως με τα μη-λογιστικά φαινομένα 
(Dunn and McCarthy 1997, 37). 

 Προσανατολισμός 
Δόμησης 
(Structuring 
orientation) 

Ο Προσανατολισμός Δόμησης επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη χρήση ενός 
πρότυπου γεγονότος ως υποδομή για το ενοποιημένο πληροφοριακό 
σύστημα. Στο λογιστικό μοντέλο REA υπάρχουν 2 δομικές αρχές. Πρώτα 
είναι η χρήση ενός προτύπου που καταγράφει και αποθηκεύει τα δεδομένα  
που συνδέονται με ένα σύνολο οικονομικών γεγονότων, όπου για κάθε 
οικονομικό γεγονός, καταγράφονται και αποθηκεύονται τα σχετικά στοιχεία 
των πόρων και των συναλλασσόμενων που συνδέονται με αυτό το γεγονός. 
Επίσης το πρότυπο REA προϋποθέτει ότι τα δεδομένα που αφορούν τις 
σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων διατηρούνται. Έτσι τα δεδομένα πρέπει να 
αποθηκευτούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούνται οι συνδέσεις 
αφενός μεταξύ ενός γεγονότος και των πόρων του (σχέσεις ροής 
αποθεμάτων) και αφετέρου μεταξύ ενός γεγονότος και των 
συναλλασσομένων του (σχέσεις ελέγχου). Η δεύτερη δομική αρχή είναι ότι 
υπάρχουν δύο βασικοί τύποι οικονομικών γεγονότων: οι εκροές και οι 
εισροές πόρων οι οποίες σχετίζονται με δισυπόστατη σχέση. Ο 
Προσανατολισμός Δόμησης του μοντέλου REA επιτρέπει τη συντήρηση 
μιας κεντρικής τράπεζας δεδομένων, η οποία έχει δημιουργηθεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε το λογιστικό σύστημα που θα προκύψει να μπορεί να αποτελεί 
ένα πλαίσιο για ένα ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα (Dunn and 
McCarthy 1997, 37). 

Geerts and 
McCarthy 
(2000a) 

Επιστημολογική 
επάρκεια 
(Epistemological 
adequacy)  

Σύμφωνα με τους (Geerts και McCarthy 2000) αν μια απεικόνιση επιτρέπει 
την πλήρη εφαρμογή της εντασιακής λογικής (intensional reasoning) σε ότι 
αφορά αφενός την υλοποίηση συμπερασμάτων και αφετέρου την επιβολή 
περιορισμών, τότε θεωρούμε ότι έχει επιστημολογική επάρκεια. Σε ότι 
αφορά το REA η επιστημολογική επάρκεια παρέχεται όταν όλες οι 
οντότητες και οι σχέσεις του βασικού μοντέλου ενσωματώνονται στη βάση 
δεδομένων. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται ολοκληρωτικό REA. 
Η Εννοιολογική Συλλογιστική είναι μια λογική που ταιριάζει στο σχεδιασμό 
προτύπων και προϋποθέτει την απεικόνιση του ολοκληρωτικού REA, στο 
οποίο όλα τα συστατικά του απεικονίζονται πλήρως. Η Εννοιολογική 
Συλλογιστική χρησιμοποιείται στο επίπεδο του σχεδιασμού της βάσης 
δεδομένων, σε αντίθεση με την κανονική περίπτωση όπου η λογική 
λειτουργεί με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Ένα καλό παράδειγμα 
Εννοιολογικής Συλλογιστικής είναι ο ορισμός της υποχρέωσης των Geerts 
και McCarthy (2000).   

 Εννοιολογική 
Συλλογιστική  
(Intensional 
reasoning) 

 (Ολοκληρώμενο 
μοντέλο REA) 
Full-REA modeling 

Το ολοκληρωμένο μοντέλο REA εφαρμόζεται όταν είναι επιστημολογικά 
επαρκές, δηλαδή όταν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές οντότητες και 
σχέσεις του προτύπου: (1) όλα τα γεγονότα που προκαλούν μια αύξηση 
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πρέπει να συνδεθούν με γεγονότα που προκαλούν μια μείωση και 
αντίστροφα, (2) πρέπει να προσδιοριστούν όλοι οι πόροι  μαζί με τις εισροές 
και τις εκροές τους, και (3) όλα τα γεγονότα χρειάζονται τουλάχιστον έναν 
εσωτερικό και έναν εξωτερικό συναλλασσόμενο, οι οποίοι αποτελούν τα 
μέρη μιας συναλλαγής.  

Geerts και 
McCarthy 
(2000b) 

Απεικονίσεις Τύπων 
(Type image) 

Μια Απεικόνιση Τύπων είναι ο αφηρημένος χαρακτηρισμός οποιασδήποτε 
από τις βασικές οντότητες του REA μέσω της συγκέντρωσης τους σε 
ομάδες (Sowa 1999).  Για παράδειγμα, το απόθεμα της αποθήκης μπορεί να 
ομαδοποιηθεί σε οικογένειες ειδών, οι παραγγελίες μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε άμεσης εκτέλεσης, σε εκκρεμείς και επιστραφείσες, ενώ 
οι πελάτες μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση τα τμήματα της αγοράς. 

 Απεικονίσεις 
Δεσμεύσεων 
(Commitment image) 

Μια Απεικόνιση Δεσμεύσεων είναι ο πρόδρομος ενός οικονομικού 
γεγονότος, όπου ένα συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να συμμετέχει σε μια 
μεταφορά πόρων μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρόνικο διάστημα στο μέλλον.  
Παραδείγματα δεσμεύσεων είναι οι παραγγελίες πωλήσεων, οι κρατήσεις σε 
ξενοδοχεία και αεροπλάνα κ.α.   

 Υποδομή 
Υπευθυνότητας & 
Υποδομή Πολιτικής 
(Accountability 
infrastructure & 
policy infrastructure) 

Η Υποδομή Υπευθυνότητας μιας εταιρίας περιλαμβάνει την αντίληψη της 
εταιρείας από το στάδιο της αρχικής χρηματοδότησης, τη χρησιμοποίηση 
αυτής της χρηματοδότησης για να αποκτήσει και να επεκτείνει τους 
παράγοντες της παραγωγής, και τελικά της χρησιμοποίησης των 
αποτελεσμάτων της παραγωγής για να ικανοποιήσει τους πελάτες και για να 
αποκτήσει κέρδη. Η Υποδομή Πολιτικής περιλαμβάνει την αντίληψη της 
εταιρείας σχετικά με το τι «μπορεί να γίνει» ή «πρέπει να γίνει» στα πλαίσια 
λειτουργίας της εταιρείας με βάση τους πόρους και τις δυνατότητες της. 
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Πίνακας 2: Σημαντικά Μοντέλα που προέρχονται από την ερευνητική 
δραστηριότητα του μοντέλου REA στα πλαίσια της επιστήμης του σχεδιασμού 
(design science) (David, Gerard, McCarthy, 2000) 
 
Μοντέλα 
Έγγραφα Προϊόντα της  επιστήμης του σχεδιασμού 

Ορισμός 
McCarthy 
(1982) 

Μοντέλο REA (REA model) 

Economic
Resource

Internal
Agent

External
Agent

controlOutflow Economic
Event(E-)

duality

Internal
Agent

controlInflow Economic
Event (E+)

Economic
Resource

External
Agent

Give

Take

 

Το βασικό μοντέλο REA παρουσιάζει κάθε 
οικονομικό γεγονός, τους πόρους που 
αυξάνονται και μειώνονται, και τους 
συναλλασσόμενους που συμμετέχουν. Η 
δισυπόστατη σχέση αναπαριστά μια 
συναλλαγή, για παράδειγμα παρουσιάζει ποιος 
πόρος αυξήθηκε σε αντάλλαγμα της μείωσης 
κάποιου άλλου. Το μοντέλο διαφοροποιείται 
μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών 
συναλλασσόμενων που αφορούν ένα γεγονός, 
και καθιερώνει τις επαναλαμβανόμενες 
σχέσεις μεταξύ των οικονομικών μονάδων 
(εσωτερικοί συναλλασσόμενοι).  
 
 

Geerts και 
McCarthy 
(1997a) 
 

Μοντέλο Αλυσίδας Αξίας REA (REA value chain 
model) 

 
 

Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει 3 επίπεδα 
αφαίρεσης των λειτουργιών  μιας επιχείρησης. 
 
Στο πιο υψηλό επίπεδο, οι διαδικασίες 
απεικονίζονται ως κύκλοι, όπου τα βέλη που 
κατευθύνονται προς τον κύκλο απεικονίζουν 
αυτά που αναλώνονται στη διαδικασία, ενώ τα 
βέλη που φεύγουν από ένα κύκλο 
απεικονίζουν αυτά που δημιουργούνται από 
τη διαδικασία. Ως σχετικό παράδειγμα 
μπορούμε να αναφέρουμε τη διαδικασία των 
προμηθειών και των πωλήσεων.    Το επίπεδο 
αυτό είναι παρόμοιο με την αλυσίδα αξίας του 
Porter, δεδομένου ότι εστιάζει στην 
παρουσίαση διαδικασιών υψηλού επιπέδου οι 
οποίες προσθέτουν αξία. Η διαφορά είναι 
στην ρητή απεικόνιση των πόρων που 
καταναλώνονται και παράγονται. 
 
Το μεσαίο επίπεδο της αφαίρεσης είναι το 
βασικό πρότυπο REA που αναφέρθηκε 
παραπάνω.  
 
Το χαμηλότερο επίπεδο αφαίρεσης 
παρουσιάζει ένα διάγραμμα των ενεργειών 
που εκτελούνται για να ολοκληρώσουν την 
επιχειρησιακή διαδικασία. Σε αυτό το επίπεδο 
της λεπτομέρειας, το μοντέλο REA δεν 
εφαρμόζεται πλέον επειδή, σε αυτό το 
επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να επισημανθούν 
όλοι οι πόροι που συνδέονται με κάθε 
δραστηριότητα. Παραδείγματα τέτοιων 
ενεργειών είναι η λήψη μιας παραγγελίας 
πελάτη, ο πιστωτικός έλεγχος του πελάτη, 
κτλ.   

(David, Gerard, McCarthy, 2000) 
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Μοντέλα 
Έγγραφα Προϊόντα της  επιστήμης του σχεδιασμού 

Ορισμός 
David (2000) Μοντέλο των Τριών Γεγονότων (Three events model) 
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Το μοντέλο αυτό είναι μια επέκταση του 
βασικού μοντέλου REA. Τα επιχειρησιακά 
γεγονότα αποτελούν ένα υποσύνολο των 
ενεργειών που χρησιμοποιούν στο μοντέλο 
τους οι Geerts και McCarthy (1997). Όπως 
συμβαίνει με τις ενέργειες, έτσι και τα 
επιχειρησιακά γεγονότα δεν συμμετέχουν σε 
δισυπόστατες σχέσεις. Εντούτοις, επειδή αυτά 
τα γεγονότα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε 
πληροφοριακό σύστημα, χρησιμοποιούνται 
μόνο για να απεικονίσουν τα γεγονότα που 
προσθέτουν νέες πληροφορίες που είναι 
πολύτιμες στη διοίκηση της εταιρείας. Όμως, 
δεν κατατάσσονται ως οικονομικά γεγονότα 
επειδή δεν προσθέτουν αξία υπό την έννοια 
που ορίζει ο Porter (1985). Οι δεσμεύσεις 
αποτελούν παραδείγματα επιχειρηματικών 
γεγονότων. Τα Πληροφοριακά Γεγονότα 
περιλαμβάνονται ως ενέργειες στο μοντέλο 
των Geerts και McCarthy (1997), αλλά 
παραλείπονται από το μοντέλο των Τριών 
Γεγονότων. 
Αυτό το μοντέλο εισάγει επίσης τις σχέσεις 
σύμπραξης για να συνδέσει παρόμοια 
γεγονότα τα οποία συνήθως αφορούν 
μειώσεις. Αυτό επιτρέπει στους δημιουργούς 
μοντέλων να απεικονίσουν μια δέσμη 
ενεργειών, οι οποίες εκτελούνται για να 
επιτύχουν ένα στόχο. Για παράδειγμα, αν 
κάποιος παρέχει ταυτόχρονα κάποια προϊόντα 
και υπηρεσίες για 30 ημέρες, τότε έχουμε δύο 
μειωτικά οικονομικά γεγονότα: την πώληση 
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, όπου η 
αντίστοιχη είσπραξη αφορά και τα δύο.  

Porter (1985) Μοντέλο αλυσίδας αξίας  
General (Porter) value chain model 
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Support Activities
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Οι βασικές δραστηριότητες στο συγκεκριμένο 
μοντέλο απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
οι εταιρείες δημιουργούν αξία για τους 
πελάτες τους. Τέτοιες δραστηριότητες είναι τα 
logistics, η παραγωγή, οι πωλήσεις και οι 
υπηρεσίες. Οι υποστηρικτικές δραστηριότητες 
δεν προσθέτουν άμεσα αξία στους πελάτες και 
περιλαμβάνουν όπως η λογιστική, οι 
ανθρώπινοι πόροι και τα πληροφοριακά 
συστήματα.  
Αυτό το πρότυπο έχει χρησιμοποιηθεί για να 
βοηθήσει τις υποστηρικτικές δραστηριότητες 
να προσθέσουν αξία στις βασικές 
δραστηριότητες, οι οποίες με τη σειρά τους θα 
δώσουν αξία στην επιχείρηση. Έχει 
χρησιμοποιηθεί επίσης για να καθοδηγήσει τις 
προσπάθειες ολοκλήρωσης της επιχείρησης 
μέσω διαδικασιών αναδιοργάνωσης και 
υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων. Σε 
αυτό το ρόλο χρησιμοποιούνται με σκοπό να 
αποβάλλουν τις δραστηριότητες οι οποίες δεν 
προσθέτουν αξία, καθώς και να αναγνωρίσουν 
τις συνδέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων που 
μπορούν να αυτοματοποιηθούν ώστε να 
βελτιώσουν τη ροή πληροφοριών. 
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Μοντέλα 
Έγγραφα Προϊόντα της  επιστήμης του σχεδιασμού 

Ορισμός 
 Μοντέλο Συστήματος Αξίας (Value system model) 

 

Information Flow

Product Flow

 

Αυτά τα μοντέλα απεικονίζουν την αλυσίδα 
αξίας μιας επιχείρησης. Θεωρούν ότι κάθε 
επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την αλυσίδα 
αξίας της, που δημιουργείται από τον 
προμηθευτή των α’ υλών της έως τον τελικό 
πελάτη και ότι οι σχέσεις μεταξύ των 
επιχειρήσεων πρέπει να αξιολογηθούν ώστε 
να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους.   

Geerts και 
McCarthy 
(2000b) 

Οντολογία REA (The REA Ontology) 
 

Τα χαμηλότερα κουτάκια απεικονίζουν τους 
οικονομικούς πόρους (R – Resources), τα 
οικονομικά γεγονότα (E – Events), και τους 
οικονομικούς συναλλασσομένους (A - 
Agents) από το βασικό μοντέλο. Σε αυτά 
προστίθενται οι απεικονίσεις των δεσμεύσεων 
(C - Commitment) για τα γεγονότα (μεσαίο 
κουτάκι) και στη συνέχεια οι απεικονίσεις 
τύπων για όλες τις οντότητες (RT - Resource 
Type, ET – Event Type, CT – Commitment 
Type, AT – Agent Type). Επίσης τα τρία 
χαμηλά κουτάκια περιγράφουν την Υποδομή 
Υπευθυνότητας, ενώ τα αντίστοιχα των άλλων 
δύο επιπέδων την Υποδομή Πολιτικής. 
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