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6.1  Εισαγωγή1 

Το πιο σημαντικό σημείο κατά τη σύσταση μιας Εικονικής Επιχείρησης
2
  είναι η γρήγορη και 

αποτελεσματική αφομοίωση σε αυτήν των Επιχειρηματικών Διεργασιών
3
 από τις επιμέρους 

εταιρείες που την απαρτίζουν. Το αρχικό σημείο σύστασης μιας Ε.Ε. είναι μια ομάδα υπαρ-

χόντων εταιρειών που μπορούν να συνεισφέρουν με κάποιες από τις λειτουργίες τους για το 

σχηματισμό της εικονικής οντότητας. Οι υπάρχουσες δομές Ε.Δ. σε τέτοιες εταιρείες, σε 

γενικές γραμμές, δεν σχεδιάστηκαν για διαδικασίες σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, 

αλλά οι βασικές διεργασίες μεταξύ εταιρειών είναι ήδη δυνατές (Camarinha κ.ά., 1997), (Ko-

sanke και Nell, 1997). Ενώ η ενσωμάτωση των τεχνολογιών των υπολογιστών και των τηλε-

πικοινωνιών είναι αναμφισβήτητα κρίσιμο σημείο, η επιτυχής πραγμάτωση των στόχων της 

Ε.Ε. βασίζεται συχνά στην ικανότητά της να ορίζει σωστά και να καθορίζει την ορθή ροή των 

Ε.Δ. και των πρακτικών από τις επιμέρους εταιρείες.  

                                                 
∗   Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, email : assinik@unipi.gr 

∇  Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

⊥  Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

1  Ένα τμήμα της εργασίας αυτής παρουσιάστηκε στο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών 

Μελετών, Τρίπολη, 12-14 Μαΐου 2005. 

2  Από εδώ και πέρα στο κείμενο Ε.Ε. 

3  Από εδώ και πέρα στο κείμενο Ε.Δ. 
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Η αρχιτεκτονική μιας εικονικής εταιρείας μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα «σχέδιο» ή μια 

«εικόνα» που βοηθά στο σχεδιασμό της Ε.Ε. Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να βοηθά εταιρείες 

που θα ήθελαν να συμμετέχουν στην εικονική αυτή σύνδεση, ορίζοντας τις λειτουργίες και 

τις διεπαφές των κρίσιμων επιχειρηματικών διεργασιών, επιτρέποντας επιπλέον την αποτελε-

σματική ενσωμάτωση των ειδικών δυνατοτήτων κάθε συμμετέχοντα στην Ε.Ε., με στόχο την 

ομαλή ροή πληροφοριών σε αυτήν, την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, καθώς και τη 

βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση της αρχιτεκτονικής μιας Εικονικής Επιχεί-

ρησης Ηλεκτρονικών Πληρωμών με τη χρήση της συστημικής μεθοδολογίας PSM
4
 μέσω της 

δυναμικής συστημάτων
5
 (System Dynamics), (Sterman, 2000). Η μεθοδολογία αυτή είναι 

επαρκώς θεμελιωμένη, ώστε να αναλύονται οι συνιστώσες σύνθετων συστημάτων, συμπερι-

λαμβανομένων των σχέσεων αιτίας – αποτελέσματος, της λογικής, των  χρονικών καθυστε-

ρήσεων και των αναδραστικών βρόγχων.  

Το σενάριο που υλοποιείται είναι η δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης για την κα-

τασκευή ενός συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, μέσω κινητών τηλεφώνων για τους 

λογαριασμούς μιας εταιρείας. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μοντελοποιείται και αναλύεται 

με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου I-Think
6

. Το συγκεκριμένο λογισμικό πακέτο αποτε-

λεί ένα επιστημονικό και πρακτικό εργαλείο προσομοίωσης Σ.Δ., ανάπτυξης και ανάλυσης 

επιχειρηματικών μοντέλων και διαδικασιών, ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά της συγκε-

κριμένης αρχιτεκτονικής. Η χρήση του I-Think


 γίνεται για την καλύτερη λειτουργία και 

αποσαφήνιση των Ε.Δ. στην Ε.Ε., την αποτελεσματική και γρήγορη αφομοίωση των Ε.Δ. και 

τη βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής της Ε.Ε. (Assimakopoulos κ.ά., 2003).  

Στις επόμενες δύο ενότητες παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες στην Ε.Ε., οι απαραίτητες 

Ε.Δ. για την κατασκευή ηλεκτρονικών πληρωμών και οι βάσεις της αρχιτεκτονικής. Στην 4
η
 

ενότητα παρουσιάζεται και αναπαρίσταται, με τη βοήθεια της συστημικής μεθοδολογίας της 

δομής προβλήματος (PSM), η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, με χρήση του πακέτου I-Think


 

(Ασημακόπουλος, 2003). Η PSM χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση και τον τεχνικό 

σχεδιασμό όλων των απαραίτητων διαγραμμάτων ως γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στα 

μέρη της αρχιτεκτονικής. Στην 5
η
 ενότητα γίνεται η παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου 

της  αρχιτεκτονικής με τη χρήση του I-Think


. Το μοντέλο της αρχιτεκτονικής προσομοιώνε-

ται, στην 6
η
 ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ομαλές και ακραίες καταστάσεις της Ε.Ε. 

και τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο ίδιο σχέδιο της παραπάνω PSM, συμπεριλαμβανο-

μένων όλων των δυνατών ειδών επικοινωνίας μεταξύ των δύο μελών της Ε.Ε. Ακόμη, πα-

ρουσιάζονται τα αποτελέσματα, με τη βοήθεια γραφημάτων για διαφορετικές συνθήκες και 

καταστάσεις του μοντέλου που προσομοιώνεται. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την πα-

ρουσίαση των συμπερασμάτων.  

 

                                                 
4  Problem Structuring Methodology – PSM (Μεθοδολογία Δομής Προβλήματος). 

5  Από εδώ και πέρα στο κείμενο Σ.Δ. 

6  Βλ. σχετικά www.hps-inc.com: High Performance Systems Inc. Επίσης, VERISIGN Inc (2001), «New Ser-

vices Enable Merchants and Enterprises to Conduct Payment Transactions Over Wireless Networks», 

VeriSign, Inc. http://www.verisign.com/ 
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6.2  Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής  

Η αναγνώριση των λειτουργικών απαιτήσεων και η εκτίμηση των οργανωτικών δυνατοτήτων 

είναι τα απαραίτητα πρώτα βήματα κατά τη σύσταση μιας εικονικής εταιρείας (Strader κ.ά., 

1998).  

Μια εταιρεία είναι μια συλλογή από επιχειρηματικές δραστηριότητες, οργανωμένη σε 

μια ομάδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες που συλλειτουργούν για την παραγωγή των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της εταιρείας. Μια επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζεται 

ως οποιαδήποτε λειτουργία που μετατρέπει την είσοδο ενός στοιχείου, γεγονότος ή πληροφο-

ρίας σε κάποιο εξαγόμενο αποτέλεσμα. Προτείνεται ότι οι Ε.Δ. (Business Processes) είναι τα 

βασικά δομικά στοιχεία μιας επιχείρησης (Barnett και Presley, 1998). Προτείνεται ακόμη ότι 

οι επιχειρηματικές διαδικασίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Barnett κ.ά., 1994; Kosanke 

και Nell, 1997):  

• Στις διαδικασίες που μετατρέπουν τις εξωτερικές δεσμεύσεις σε εσωτερικές. 

• Στις διαδικασίες που απαιτούν και προετοιμάζουν τους πόρους. 

• Στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν τους πόρους για να παράγουν επιχειρηματικά 

αποτελέσματα. 

Οι επιχειρηματικές δυνατότητες θα πρέπει να εντοπιστούν ανάμεσα στους πιθανούς 

συμμετέχοντες της εικονικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρονικών πληρωμών
7
 (Assima-

kopoulos κ.ά., 2001). Η φύση αυτών των λειτουργικών απαιτήσεων θα πρέπει να καθορίζει 

την επιλογή των συμμετεχόντων στην εικονική εταιρεία, καθώς και το βαθμό της συμμετοχής 

τους σε αυτήν (Σχήμα 6.1). 

 

Σχήμα 6.1 Συστημική απεικόνιση της Ε.Ε. ως ένα σύνολο επιχειρηματικών διεργασιών 

                                                 
7  Από εδώ και πέρα στο κείμενο Η.Π. 
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Η αρχιτεκτονική δείχνει μια συστημική άποψη της Ε.Ε., στην οποία η επιχείρηση εμφα-

νίζεται ως ένα σύστημα που εισάγει εισροές και παράγει εκροές υπό ένα σύστημα περιβαλλο-

ντικών δεσμεύσεων. Η εικονική εταιρεία, όπως φαίνεται στο παραπάνω Σχήμα, αποτελείται 

από ένα σύνολο Ε.Δ. από την κατηγορία 1, η οποία ανήκει στην Ε.Ε., και ένα σύνολο Ε.Δ. 

από τις κατηγορίες 2 και 3, το οποίο ανήκει σε δύο ή περισσότερες πραγματικές επιχειρήσεις 

και χρησιμοποιείται από την πραγματική και την Ε.Ε. Εκτός από τον ακριβή καθορισμό των 

διαδικασιών, η αρχιτεκτονική θα πρέπει να βοηθά και στον προσδιορισμό της σειράς και του 

τρόπου εκτέλεσης των διεργασιών (διαδικασία ευθυγράμμισης).  

6.3  Εφαρμογή της αρχιτεκτονικής για την κατασκευή εικονικής 
εταιρείας κατασκευής μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών 

Η κατασκευή Ασύρματων Μηχανισμών Ηλεκτρονικών Πληρωμών είναι μια περίπλοκη δια-

δικασία που απαιτεί τη συνεργασία πολλών συμμετεχόντων εταιρειών (Assimakopoulos κ.ά., 

2003). Για την κατασκευή αξιόπιστων, ευέλικτων και ασφαλών μηχανισμών E-Cash, προτεί-

νεται η ενοποίηση των παρακάτω εταιρειών σε μια εικονική εταιρεία: 

• Μιας Τράπεζας:  Είναι υπεύθυνη και εγγυητής για όλες τις ηλεκτρονικές πληρωμές 

και διαδικασίες 

• Μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού: Εγκαθιστά τα λειτουργικά συστήματα και το 

απαραίτητο λογισμικό για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και προσαρμόζει το λογισμικό 

στο υλικό που παράγεται από την κατασκευαστική εταιρεία.  

• Μια τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία: Τροφοδοτεί την Ε.Ε. με το απαραίτητο υλικό 

(π.χ. Servers). 

• Έναν παροχέα Internet (ISP): O ISP κάνει τη σύνδεση του συστήματος Η.Π. στην 

υπάρχουσα κατάσταση του δικτύου της εταιρείας, για την οποία κατασκευάζεται η 

ηλεκτρονική υπηρεσία. Είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της μι-

σθωμένης γραμμής, καθώς και για τη δημιουργία του ιδιωτικού δικτύου (VPN), που 

είναι απαραίτητο για τις ανάγκες επικοινωνίας 

Οι Ε.Δ. και το μοντέλο της αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται καλύτερα στην επόμενη ενό-

τητα με τη βοήθεια της PSM, όπως απεικονίζεται μέσω του πακέτου I-Think
  

(Ασημακόπου-

λος, 2003). 

6.4  Ανάλυση της αρχιτεκτονικής με χρήση της συστημικής 
μεθοδολογίας της δομής προβλήματος (PSM) 

Η συστημική μεθοδολογία της PSM (Panayiotopoulos και Assimakopoulos, 1987) χρησιμο-

ποιείται για την αναπαράσταση και τον τεχνικό σχεδιασμό όλων των απαραίτητων συστημά-

των ως γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη της αρχιτεκτονικής. Αρχικά, θα χρησιμο-

ποιήσουμε την PSM για τον αρχικό εννοιολογικό σχεδιασμό της προτεινόμενης αρχιτεκτονι-

κής της συγκεκριμένης Ε.Ε., ο οποίος είναι αποδεκτός από όλα τα μέλη της Ε.Ε., μέσω του 

πακέτου I-Think


. Στο Σχήμα 6.2 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική της Ε.Ε., όπως σχεδιάστηκε 

με το I-Think


. Αυτό το σχέδιο αποτελεί το γνωστικό επίπεδο της Ε.Ε.. Σε αυτό το Σχήμα της 

PSM απουσιάζουν τα είδη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ε.Ε., καθώς αυτές οι σχέσεις 

θα προκύψουν μετά τη διενέργεια της προσομοίωσης της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής.  
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Σχήμα 6.2 Αρχιτεκτονική Ε.Ε. με χρήση της PSM μέσω του I-Think 

Στο Σχήμα 6.2 απεικονίζονται τα μέρη της Ε.Ε. και οι σχέσεις μεταξύ τους. Η Ε.Ε. απο-

τελείται από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, 

τον παροχέα Internet και την τράπεζα. Σε υψηλότερο επίπεδο, βρίσκονται οι διοικούντες της 

Ε.Ε., οι οποίοι αναλαμβάνουν να οργανώσουν τα μέρη της Ε.Ε. Τέλος, η εταιρεία (Televox), 

η οποία ζήτησε την κατασκευή Ασύρματων Μηχανισμών Ηλεκτρονικών Πληρωμών, συνδέε-

ται με κάποια από τα μέρη της Ε.Ε., με σκοπό την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

6.5  Παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής 

Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιάσουμε το εννοιολογικό μοντέλο της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε., 

όπως προκύπτει από το σχεδιασμό με χρήση του πακέτου I-Think


. Σε αυτό το σημείο, θα 

περιγράψουμε τις διεργασίες, οι οποίες συμβαίνουν σε κάθε εταιρεία και στη διοίκηση της 

εικονικής επιχείρησης. 
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6.5.1   Διοίκηση εικονικής επιχείρησης  

Οι διοικούντες της εικονικής επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και τον έ-

λεγχο των εταίρων της. Οι διεργασίες της διοίκησης της Ε.Ε. περιγράφονται στο επόμενο 

Σχήμα (6.3). 

 

Σχήμα 6.3 Διεργασίες της διοίκησης της εικονικής επιχείρησης 

Αρχικά, οι διοικούντες της Ε.Ε. ορίζουν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργου για τις 

δραστηριότητες που αναλαμβάνει η κάθε εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος της Ε.Ε. Στη συ-

νέχεια, ελέγχουν αν η κάθε εταιρεία έχει ολοκληρώσει το έργο της μέσα στα χρονικά περιθώ-

ρια που έχει συμφωνηθεί με τη διοίκηση της Ε.Ε. και υπολογίζεται η συνολική διάρκεια του 

έργου.  

6.5.2  Τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία 

Ο ρόλος της τεχνικής-κατασκευαστικής εταιρείας είναι να προμηθεύσει την Ε.Ε. με το απα-

ραίτητο υλικό, που στην προκείμενη περίπτωση είναι οι «servers». Οι διεργασίες της εταιρεί-

ας υλικού περιγράφονται στο Σχήμα 6.4. 

 

Σχήμα 6.4 Διεργασίες της τεχνικής-κατασκευαστικής εταιρείας 

Πρώτα, η τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία ελέγχει στην αποθήκη της αν διαθέτει 

servers με τις προδιαγραφές που ζητάει η Ε.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει κατάλ-

ληλους servers, προχωρά στην πώλησή τους προς την Ε.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 

υλικού αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει μια έρευνα αγοράς για να προμηθευτεί τους servers 

που ζητά η Ε.Ε. Αρχικά, επισκέπτεται διάφορα καταστήματα και συλλέγει προσφορές για 

servers. Έπειτα, συγκρίνει τις προσφορές και επιλέγει την αγορά κάποιων servers, οι οποίοι 
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πληρούν τις προδιαγραφές. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις, εμφανίζεται 

κάποια μικρή καθυστέρηση στη διαδικασία της αγοράς των servers για την Ε.Ε. από την τε-

χνική-κατασκευαστική εταιρεία. Τέλος, οι servers μεταφέρονται στην εταιρεία παραγωγής 

λογισμικού για να γίνει η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού.  

6.5.3  Εταιρεία παραγωγής λειτουργικού 

Η εταιρεία παραγωγής λειτουργικού αναλαμβάνει να εγκαταστήσει τα λειτουργικά συστήμα-

τα και το απαραίτητο λογισμικό για τις Η.Π. και προσαρμόζει το λειτουργικό στο υλικό 

(servers) που παραλαμβάνει από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία. Οι διεργασίες της 

εταιρείας παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.5. 

Μία από τις δραστηριότητες της εταιρείας λογισμικού είναι η ίδια η διαδικασία κατα-

σκευής του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για τις Η.Π. Έτσι, η εταιρεία ξεκινά την κα-

τασκευή του λογισμικού, η οποία διαρκεί κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, 

κάποια στιγμή λαμβάνει τους servers από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, με σκοπό 

αρχικά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, η οποία διαρκεί κάποιο χρονικό διά-

στημα. Ένα από τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει η εταιρεία λογισμικού σε αυτό 

το σημείο, μπορεί να είναι η ασυμβατότητα του λειτουργικού συστήματος με τους servers, η 

οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου της εταιρείας.  

Στη συνέχεια, το λειτουργικό σύστημα παραδίδεται στην τράπεζα προς εγκατάσταση και 

προχωρά η εταιρεία για την εγκατάσταση του λογισμικού στους servers, εφόσον έχει ολο-

κληρωθεί η διαδικασία κατασκευής του. Η εγκατάσταση του λογισμικού απαιτεί κάποιο χρό-

νο, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί σε περίπτωση ασυμβατότητας του λειτουργικού, επηρεά-

ζοντας το συνολικό έργο της εταιρείας. Αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία εγκατάστασης 

του απαραίτητου λογισμικού στους servers, το λογισμικό παραδίδεται στην τράπεζα προς 

 

 

Σχήμα 6.5 Διεργασίες της εταιρείας παραγωγής λογισμικού 
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εγκατάσταση και οι servers μεταφέρονται στην εταιρεία (Televox), που ζήτησε τη συγκεκρι-

μένη υπηρεσία των Η.Π. 

6.5.4  Παροχέας Internet (ISP) 

Ο παροχέας Internet πραγματοποιεί τη σύνδεση του συστήματος Η.Π. στην υπάρχουσα κατά-

σταση του δικτύου της εταιρείας, για την οποία κατασκευάζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία. 

Επίσης, είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της μισθωμένης γραμμής, κα-

θώς και για τη δημιουργία του ιδιωτικού δικτύου (VPN), που είναι απαραίτητο για τις ανά-

γκες επικοινωνίας. Οι διεργασίες του παροχέα Internet περιγράφονται στο Σχήμα 6.6. 

Οι δραστηριότητες που ασκεί ο παροχέας Internet είναι οι εξής:  

• Συνδέει το σύστημα στο δίκτυο, το οποίο υπόκειται σε μια μικρή χρονική καθυστέ-

ρηση. Στη συνέχεια, συνδέει την τράπεζα στο ιδιωτικό δίκτυο (VPN).  

• Εγκαθιστά τη μισθωμένη γραμμή, η οποία απαιτεί κάποιο χρόνο. Σε αυτό το σημείο, 

μπορεί να εμφανιστεί κάποια καθυστέρηση εξαιτίας πιθανής ασυμβατότητας μεταξύ 

των δικτύων που συνδέονται, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί το συνολικό έργο του 

παροχέα Internet. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της μισθωμένης γραμ-

μής, η γραμμή παρέχεται στην εταιρεία για την οποία κατασκευάζεται η συγκεκριμέ-

νη ηλεκτρονική υπηρεσία.  

• Σε περίπτωση πτώσης του δικτύου στην τράπεζα, ο παροχέας Internet αναλαμβάνει 

την επιδιόρθωση της βλάβης. 

 

Σχήμα 6.6 Διεργασίες παροχέα Internet 
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6.5.5  Τράπεζα 

Η τράπεζα είναι υπεύθυνη και εγγυητής για όλες τις Η.Π. και διαδικασίες. Στο Σχήμα 6.7 

παρουσιάζονται οι διεργασίες που συμβαίνουν στην τράπεζα ως μέλος της Ε.Ε.. 

Αρχικά, η τράπεζα υπογράφει κάποια συμφωνία με την εταιρεία που ζήτησε τη συγκε-

κριμένη υπηρεσία των Η.Π., σχετικά με τις υπηρεσίες που θα της παρέχει. Στη συνέχεια, 

αφού έχει παραλάβει το λειτουργικό σύστημα από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, προ-

χωρά στην εγκατάστασή του στο server της τράπεζας, γεγονός που διαρκεί κάποιο χρονικό 

διάστημα. Ένα από τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν είναι η ασυμβατότητα του 

λειτουργικού συστήματος με τον server της τράπεζας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση του έργου. 

Έπειτα, αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και του 

λογισμικού στο server της τράπεζας, γίνεται εκπαίδευση των υπαλλήλων στο χειρισμό του 

λογισμικού για τις Η.Π. Αφού περάσει κάποιο διάστημα για την εκπαίδευσή τους, στη συνέ-

χεια, οι υπάλληλοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το λογισμικό. Παράλληλα με την παραπά-

νω διαδικασία εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού στο server 

της τράπεζας, γίνεται η διαδικασία της σύνδεσης της τράπεζας στο ιδιωτικό δίκτυο (VPN), η 

οποία μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση πτώσης του δικτύου, με συνέπεια να καθυστε-

ρήσει και το συνολικό έργο της τράπεζας. Τέλος, για την ασφάλεια της τράπεζας  στο δίκτυο, 

γίνεται εγκατάσταση ειδικού firewall. 

 

Σχήμα 6.7 Διεργασίες τράπεζας 
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6.5.6  Εταιρεία Τelevox 

Η Televox είναι η εταιρεία για την οποία κατασκευάζεται η υπηρεσία των Η.Π. Στο Σχήμα 

6.8 περιγράφονται οι διεργασίες που γίνονται, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας των Η.Π. 

στους πελάτες της. 

 

Σχήμα 6.8 Διεργασίες εταιρείας Τelevox 

Η εταιρεία λαμβάνει τον server από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού και στη συνέ-

χεια τον χρησιμοποιεί κατά τον επιθυμητό τρόπο. Κατά παρόμοιο τρόπο, λαμβάνει τη μισθω-

μένη γραμμή από τον παροχέα Internet, με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει, όπως και τις υπηρε-

σίες που της προσφέρει η τράπεζα. Έτσι, η υπηρεσία Η.Π. παρέχεται από την εταιρεία 

Televox προς τους πελάτες, οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους μέσω 

του κινητού τους τηλεφώνου. 

6.6  Προσομοίωση του εννοιολογικού μοντέλου  
της αρχιτεκτονικής 

Κατά την προσομοίωση της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε., ελέγχουμε το συνολικό χρόνο του έρ-

γου, που προκύπτει ως το άθροισμα των χρόνου ολοκλήρωσης του έργου του κάθε μέλους 

της Ε.Ε., ο οποίος υπολογίζεται σε μέρες. Κάθε κύκλος προσομοίωσης περιλαμβάνει είκοσι 

επαναλήψεις, έτσι ώστε να κατανοήσουμε την πιθανή πορεία του έργου μέσα από πολλές 

επαναλήψεις. Παρακάτω θα θεωρήσουμε δύο σενάρια προσομοίωσης του μοντέλου και θα 

αναλύσουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, θα θεωρή-

σουμε ότι δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα για την ολοκλήρωση του έργου σε κανένα από 

τα μέλη της Ε.Ε. Υπάρχει η δυνατότητα να δούμε αναλυτικά το χρόνο (σε ημέρες), που χρει-

άζεται το κάθε μέλος της Ε.Ε. για να ολοκληρώσει το έργο του, για κάθε επανάληψη της 

προσομοίωσης από τον παρακάτω Πίνακα δεδομένων (6.1). 
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Πίνακας 6.1 Δεδομένα 

 

Επιπλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα το χρόνο ολο-

κλήρωσης έργου για κάθε εταιρεία από το ακόλουθο γράφημα (Σχήμα 6.9). 

 

Σχήμα 6.9 Γράφημα αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. (όπου δεν εμφανίζεται πρόβλημα) 
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Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ασυμβατότητας 

του λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία παραγωγής λογισμι-

κού. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια πως αυτό το πρόβλημα θα επηρεάσει το χρόνο ολοκλή-

ρωσης του έργου, όχι μόνο στην εταιρεία λογισμικού, αλλά και του έργου της Ε.Ε.. Τα απο-

τελέσματα της προσομοίωσης αυτής παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα (Σχήμα 6.10). 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η εμφάνιση ενός τέτοιου προβλήματος έχει ως αποτέλεσμα να 

καθυστερήσει αρκετά η ολοκλήρωση του έργου από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, με 

αποτέλεσμα να έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση και στην ολοκλήρωση όλου του έργου από 

την Ε.Ε. 

Η προσομοίωση, λοιπόν, παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης, ελέγχου και ανίχνευσης λα-

θών στη δομή και λειτουργία της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. Η προσομοίωση στη συγκεκριμένη 

εφαρμογή εντόπισε τα σημεία, όπου μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα, το οποίο θα κα-

θυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής:  

• Ασυμβατότητα λειτουργικού συστήματος κατά την εγκατάστασή του στο server από 

την εταιρεία λογισμικού. 

• Ασυμβατότητα λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία 

λογισμικού. 

• Ασυμβατότητα λειτουργικού συστήματος κατά την εγκατάστασή του στο server της 

τράπεζας.  

• Ασυμβατότητα λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server της τράπεζας.  

• Πτώση δικτύου. 

 

Σχήμα 6.10 Γράφημα αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. (όπου εμφανίζεται πρόβλημα ασυμβατότητας  

του λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία λογισμικού) 
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Με αυτόν τον τρόπο, η Ε.Ε. μπορεί να κατασκευάζει σωστά χρονοδιαγράμματα ολοκλή-

ρωσης έργου για κάθε εταιρεία που είναι μέλος της, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καθυστερή-

σεις λόγω αυτών των προβλημάτων.  

Επιπλέον, στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιούμε την προσομοίωση για να ποσο-

τικοποιήσουμε τα είδη επικοινωνίας μεταξύ δύο μελών της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, προσο-

μοιώσαμε όλες τις ακραίες και ομαλές καταστάσεις της Ε.Ε., αναλύσαμε τα αποτελέσματα 

και καταλήξαμε στο τι είδους επικοινωνία μπορεί να έχουν μεταξύ τους δύο μέλη της. Το 

Σχήμα 6.11 περιγράφει το αρχικό σχήμα της PSM, όπως το σχεδιάσαμε μέσω του πακέτου I-

Think


, εμπλουτισμένο με τα είδη επικοινωνίας που μπορούν να εμφανιστούν μεταξύ δύο 

μελών της Ε.Ε., όπως προέκυψαν από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της αρχιτεκτονι-

κής της.  

 

Σχήμα 6.11 Αρχιτεκτονική Ε.Ε. με χρήση της PSM μέσω του I-Think, συμπεριλαμβανομένων  

όλων των δυνατών ειδών επικοινωνίας μεταξύ δύο μελών της 

Αυτό το πλήρες σχέδιο είναι και το γνωστικό επίπεδο της Ε.Ε., με το οποίο πλέον οι 

διοικούντες και τα μέλη της λαμβάνουν αποφάσεις για την υλοποίησή της. 




