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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 

Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

καθώς στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων. Το αντικείμενο που πραγματεύεται 

είναι η χρήση σημασιολογίας και κατανεμημένου λογισμικού με τη μορφή πολύ-

πρακτορικού συστήματος για την κάθετη ολοκλήρωση βιομηχανικού περιβάλλοντος 

παραγωγής. H τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τους Κουμπιά 

Σταύρο, Καθηγητή (Επιβλέπων), Χούσο Ευθύμιο (Μέλος), Καθηγητή, Παπαδόπουλο 

Γεώργιο, Καθηγητή (Μέλος). Η διατριβή αυτή έγινε στα πλαίσια του Ερευνητικού 

Προγράμματος με τίτλο ‘Grid-based Semantic Web Services for Business Collaboration’ 

στο γενικότερο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 

2003) που χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ και την εταιρία INTRACOM A.E.  

Είμαι υπόχρεος σε έναν αριθμό ανθρώπων οι οποίοι έμμεσα ή άμεσα με βοήθησαν όχι 

μόνο στη συγγραφή αλλά και στη διαχείριση της ερευνητικής εργασίας με τρόπους 

πρωτότυπους και αποδοτικούς. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου 

στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Σταύρο Κουμπιά όχι μόνο για τις υποδείξεις του 

αλλά και για την εμπιστοσύνη του εδώ και δέκα χρόνια χάρη στην οποία εντάχθηκα στο 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών όντας απόφοιτος Βρετανικού Πανεπιστημίου. 

Κυρίως θέλω να τον ευχαριστήσω για την ελευθερία να ασχοληθώ με διαφορετικά 

τεχνικά πεδία είτε στα πλαίσια ευρωπαϊκών / εθνικών έργων είτε ως προσωπική 

ενασχόληση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Ευθύμιο Χούσο για την 

εμπιστοσύνη του να με συμπεριλάβει στο ΠΕΝΕΔ, τις χρήσιμες υποδείξεις για τη 

διαχείριση των διαδικασιών της γραφειοκρατίας της διατριβής και την πάντα άμεση 

επικοινωνία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για την 

εμπιστοσύνη του όλα αυτά τα χρόνια και τη δυνατότητα που μου έδωσε να ασχοληθώ 

σε ένα πλήθος έργων τα οποία με διαμόρφωσαν ως μηχανικό σε μεγάλο βαθμό.  

Με αλφαβητική σειρά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Χρήστο Αλεξάκο ο οποίος πάντα 

μου έδινε μικρές αλλά καθοριστικές κατευθύνσεις σε θέματα που λίγοι έχουν την 
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εμπειρία του και καθησύχαζε τους φόβους μου. Επίσης, τον Χρήστο Αναγνωστόπουλο 

του οποίου η ανεκτίμητη εμπειρία στη βιομηχανική προσομοίωση ήταν καθοριστική 

για το τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, τον Ιωάννη Γιαλελή όχι μόνο για τη 

βοήθεια και διεκπεραίωση όλης της γραφειοκρατίας του ΠΕΝΕΔ και την υπενθύμιση 

προθεσμιών αλλά και για τη διαρκή ενθάρρυνση, υποδείξεις αλλά και συνεργασία όλα 

αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους γονείς μου για την ανεξάντλητη 

υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς την οποία πολλά πράγματα θα ήταν πολύ 

πιο δύσκολα αν όχι αδύνατα.  

Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Αθανάσιο Καλογερά για πλήθος λόγων: είχε την 

αρχική ιδέα για τη διατριβή αυτή δηλαδή την αντιστοίχηση κατανεμημένου λογισμικού 

με τη μορφή πρακτόρων με σημασιολογική οντολογία η οποία θα περιέγραφε το 

βιομηχανικό περιβάλλον. Η ιδέα αυτή γέννησε και άλλες δορυφορικές ιδέες οι οποίες 

περιγράφονται στην παρούσα εργασία. Ο επαγγελματισμός του και το ήθος του 

αποτελεί εκτός από σημείο αναφοράς, παράδειγμα στο οποίο είχα την τύχη να εκτεθώ 

επί μακρόν. Οι υποδείξεις του τόσο στο κείμενο όσο και σε θέματα παρουσίασης 

κατέστησε την εργασία ποιο κατανοητή ενώ βοήθησε να αναδειχθούν τμήματα της 

εργασίας.  

Στο φίλο μου Γεώργιο Κεραμίδα οφείλω τη γνώση της διαχείρισης λεπτών θεμάτων που 

άπτονται της διατριβής αλλά και το παράδειγμα ως προς την εμμονή και αφοσίωση 

που πρέπει να έχει οποιοσδήποτε θέλει να θεωρεί τον εαυτό του ερευνητή. Θέλω 

επίσης να ευχαριστήσω τη φίλη μου Μαρία Λεοντίου για τις –δωρεάν - ώρες 

ψυχοθεραπείας σε όχι και τόσο ανέφελες περιστάσεις. Ο Γεώργιος Μελέκος ακόμα και 

σήμερα μετά από δέκα χρόνια φροντίζει να μου θυμίζει τους λόγους για τους οποίους 

μας συναρπάζει το λογισμικό και ότι το όριο για να καταστήσουμε την επιστημονική 

φαντασία σε πραγματικότητα είναι μόνο η όρεξη για δουλειά και ο συνδυασμός 

φαντασίας – γνώσης και του είμαι ευγνώμον για αυτό.  

Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω τη Νεκταρία για την υπομονή της όλα αυτά τα 

χρόνια, τη στήριξή της αλλά κυρίως για την ανεξάντλητη (;) υπομονή της. Τέλος, θα 
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ήθελα να ευχαριστήσω τον Κώστα Χαρατσή με τον οποίο μοιραστήκαμε αμέτρητες 

καλές και δύσκολες στιγμές σε πλήθος έργων, για τον τρόπο που διαχειρίζεται 

καταστάσεις υπό πίεση παραμένοντας πάντα εκνευριστικά ψύχραιμος.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

H παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς 

και στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ). Αποτελεί μέρος της ευρύτερης 

ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου και του Εργαστηρίου στον τομέα της εφαρμογής 

των Semantics στο χώρο της Βιομηχανίας καθώς και στη κάθετη ολοκλήρωση του 

Βιομηχανικού Περιβάλλοντος. 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται και παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της 

κάθετης επιχειρησιακής ολοκλήρωσης, της διαφανούς δηλαδή ολοκλήρωσης εφαρμογών και 

συστημάτων, τα οποία είναι δυνατό να εκτελούνται σε διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά στην 

κλασσική ιεραρχία του βιομηχανικού / κατασκευαστικού περιβάλλοντος, από το 

Επιχειρησιακό Επίπεδο στο οποίο εκτελείται το σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

(Enterprise Resource Planning – ERP) ως το Επίπεδο Ελέγχου Πεδίου (field control επίπεδο). Η 

λύση η οποία προτείνεται είναι ένα λογισμικό συνδετικότητας (middleware) που δημιουργεί 

την αναγκαία υποδομή για ένα πιο ευέλικτο και ευφυές βιομηχανικό περιβάλλον.  

Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον όπως τεκμηριώνεται και 

από την παρατιθέμενη στη διατριβή εκτενή βιβλιογραφία. Εξ άλλου το πρόβλημα εδράζεται 

και φιλοδοξεί να δώσει λύσεις σε πρακτικές ανάγκες που παρουσιάζονται στο βιομηχανικό / 

επιχειρησιακό περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως το κόστος της 

επιχειρούμενης ολοκλήρωσης αλλά και η ικανοποιητική αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

περιπτώσεων εφαρμογής. Το βιομηχανικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από 

ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και υψηλή ετερογένεια. Κατά συνέπεια, η όποια τροποποίηση 

υφισταμένων παραγωγικών διαδικασιών απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια καθώς η 

μονολιθικότητα στην παραγωγική ιεραρχία καθιστά οποιαδήποτε αλλαγή ιδιαίτερα δύσκολη. 

Το περιβάλλον παραγωγής παρουσιάζει επίσης έλλειψη ευελιξίας, δηλαδή αδυναμία στο να 

ανταποκριθεί σε βραχυπρόθεσμες αλλαγές που είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες σε πραγματικές 
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συνθήκες όπως η αστοχία παραγωγικού εξοπλισμού εν ώρα λειτουργίας, η απρόσμενη αλλαγή 

του προγράμματος παραγωγής (π..χ τροποποίηση χαρακτηριστικών προϊόντων ενώ έχει 

ξεκινήσει η παραγωγή του). 

Η παρούσα ερευνητική εργασία αξιοποιεί και συνδυάζει υπάρχοντα πρότυπα, ώριμες και 

αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής για να απαντήσει στις δύο φαινομενικά αντικρουόμενες 

απαιτήσεις της επιχειρησιακής ολοκλήρωσης και της αυξημένης ευελιξίας. Οι δύο βασικοί 

άξονες της εργασίας είναι η συνδυαστική αξιοποίηση σημασιολογίας και ενός πολύ-

πρακτορικού συστήματος. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία οι δύο αυτοί άξονες έχουν κατά 

κύριο λόγο προταθεί ως χωριστές λύσεις για να επιλύσουν επί μέρους προβλήματα όπως το 

πρόβλημα της βιομηχανικής ολοκλήρωσης ή της δημιουργίας ευέλικτου περιβάλλοντος ή της 

αντιμετώπισης θεμάτων βελτιστοποίησης (χρήσης πόρων, προγραμματισμού, κλπ). Σε 

ελάχιστες εργασίες προτείνεται η συνδυασμένη χρήση σημασιολογίας και πρακτόρων 

λογισμικού αλλά αυτό γίνεται είτε με τρόπο ad hoc, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένες 

μεθοδολογίες, ή σε επίπεδο πρότασης, χωρίς σχεδόν καθόλου λεπτομέρειες υλοποίησης. 

Κοινή συνισταμένη όλων των λύσεων που έχουν προταθεί είναι η δημιουργία μιας 

κατανεμημένης αρχιτεκτονικής ελέγχου. Η φιλοσοφία ενός πρακτορικού συστήματος 

(ευελιξία, αυτό-ρύθμιση, συνεργασία) ταιριάζει πολύ καλά στις απαιτήσεις του middleware. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη, πρωτότυπη  μεθοδολογία για τη 

σχεδίαση και ανάπτυξη ενός πολύ-πρακτορικού συστήματος συνδυασμένου με σημασιολογικά 

μοντέλα και το οποίο εκπληρώνει τους στόχους για ολοκλήρωση και ευελιξία. 

Το βιομηχανικό / επιχειρησιακό περιβάλλον αποτελεί περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας 

και ετερογένειας. Η σαφής γνώση των επί μέρους χαρακτηριστικών του είναι προαπαιτούμενο 

για την υλοποίηση ενός οποιουδήποτε συστήματος διαφανούς ολοκλήρωσης μεταξύ των 

επιπέδων του. Οι πόροι του βιομηχανικού περιβάλλοντος (μηχανήματα παραγωγής, 

ανθρώπινοι πόροι, πρώτες ύλες), οι διαδικασίες παραγωγής και τα προϊόντα αποτελούν τα 

συστατικά στοιχεία του βιομηχανικού περιβάλλοντος, η δομημένη περιγραφή των οποίων 

αποτελεί στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ για την επιτυχή υλοποίησης οποιασδήποτε λύσης 

ολοκλήρωσης. Η σημασιολογική οντολογία η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διατριβής 
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αποσκοπεί στο να αποκρυσταλλώσει αυτή τη γνώση με τρόπο αναγνώσιμο και κατανοητό από 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (machine-readable / machine understandable). Η δημιουργία της 

οντολογίας αξιοποίησε υπάρχοντα πρότυπα όπως το πρότυπο IEC/ISO 62264, το οποίο παρέχει 

ένα ιεραρχικό τρόπο περιγραφής των συστημάτων / εφαρμογών του βιομηχανικού 

περιβάλλοντος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η σημασιολογική αναπαράσταση 

των βιομηχανικών / επιχειρησιακών διαδικασιών. Η περιγραφή τους βασίστηκε στο 

συγκερασμό του προτύπου IEC/ISO 62264, που παρέχει μία γενικά αλλά αρκετά αφαιρετική 

περιγραφή, και της πρότυπης γλώσσας Process Specification Language (PSL) που 

χρησιμοποιείται ευρέως για την υλοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών. Το προκύπτον 

σημασιολογικό μοντέλο υλοποιήθηκε με χρήση της μετα-γλώσσας Ontology Web Language 

(OWL), η οποία αποτελεί το πρότυπο με τις μεγαλύτερες εκφραστικές δυνατότητες όσον 

αφορά στην αναπαράσταση γνώσης. 

Ο πράκτορας λογισμικού αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα λογισμικού η οποία διαθέτει μια 

μερική αναπαράσταση του περιβάλλοντός του και έχει δικούς της σκοπούς. Η ανάπτυξη 

πολυπρακτορικών συστημάτων βασίζεται στην υλοποίηση πρακτόρων που ικανοποιούν τις 

ανάγκες συγκεκριμένων ρόλων κάθε ένας από τους οποίους έχει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, σκοπό και πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων με τους λοιπούς ρόλους. Η 

αλληλεπίδραση των επί μέρους πρακτόρων που κατατάσσονται στους καθορισμένους ρόλους 

επιτρέπει την υλοποίηση ενός middleware αυξημένης αυτονομίας και προσαρμοστικότητας.  

Το προτεινόμενο πρακτορικό σύστημα έχει χαρακτηριστικά κατανεμημένου, state-based 

συστήματος, η αναγνώριση των ρόλων του οποίου προήλθε από τη μελέτη της πρότυπης 

μεθοδολογίας GAIA τροποποιημένης σύμφωνα με συγκεκριμένα  σενάρια παραγωγής και 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική βιβλιογραφία. Τα σενάρια παραγωγής που αναπτύχθηκαν 

περιλαμβάνουν εκτός από το κλασσικό περιβάλλον βιομηχανικής παραγωγής, περιπτώσεις 

προσαρμογής του σε έκτακτα συμβάντα όπως τροποποιήσεις παραγωγικού σχεδίου 

οφειλόμενες σε αστοχίες παραγωγικού εξοπλισμού ή τροποποιήσεις παραγγελιών, ώστε να 

μελετηθεί η συμπεριφορά του πρακτορικού συστήματος σε ειδικές περιπτώσεις.  
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Η μεθοδολογία GAIA αποτελεί την πληρέστερη τεχνική για την περιγραφή state-based 

πρακτορικών συστημάτων και σεναρίων χρήσης (use cases). Με βάση αυτή αναπτύχθηκαν 

διαδοχικά μοντέλα περιγραφής της συμπεριφοράς των ρόλων των πρακτόρων και των μεταξύ 

τους αλληλεπιδράσεων. Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν αφ’ ενός μεν για την ανάπτυξη 

του οντολογικού μοντέλου του πολυπρακτορικού συστήματος, συμπληρώνοντας τη 

βιομηχανική / επιχειρησιακή οντολογία με λεπτομέρειες σχετικές με τη συγκεκριμένη 

υλοποίηση middleware, αφ’ ετέρου δε για την υλοποίηση του πολυπρακτορικού συστήματος.  

Η σύνδεση του μοντέλου του πολυπρακτορικού συστήματος με το βιομηχανικό μοντέλο έγινε 

μέσω αντιστοιχίσεων σημασιολογικών ιδιοτήτων (object properties). Ο τρόπος σύνδεσης 

καθορίστηκε από τα επί μέρους μοντέλα που αναπτύχθηκαν για κάθε ρόλο πράκτορα και τα 

οποία περιέχουν μεταξύ άλλων την αναγκαία πληροφορία του βιομηχανικού σημασιολογικού 

μοντέλου που θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο κάθε ρόλος πράκτορα, καθώς και την 

αναγκαία πληροφορία που πρέπει να ανταλλάσσει με τους λοιπούς ρόλους πρακτόρων 

ανάλογα με τα πρωτόκολλα των μεταξύ τους επικοινωνιών.  

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η περιγραφή και υλοποίηση της λογικής του πρακτορικού 

συστήματος ως διακριτού σημασιολογικού μοντέλου που δεν ενσωματώνεται στην υλοποίησή 

του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πιθανές τροποποιήσεις που αφορούν στην υλοποίηση των ρόλων 

των πρακτόρων δεν επηρεάζουν το βαθμό ολοκλήρωσης που έχει επιτευχθεί εφ’ όσον δεν 

υπάρχουν αλλαγές στα πρωτόκολλα επικοινωνιών των ρόλων 

Η επιβεβαίωση του συστήματος μπορεί να γίνει σε τρία στάδια: επιβεβαίωση του πρακτορικού 

συστήματος σε επίπεδο διαδικασιών, επιβεβαίωση της οντολογίας και συνολική επιβεβαίωση. 

Για την επιβεβαίωση του πρακτορικού συστήματος, γίνεται αναγωγή σε προσομοίωση 

κατανεμημένων, state-based συστημάτων των οποίων ο έλεγχος γίνεται με τεχνική ελέγχου 

μοντέλου. Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης είναι μια τελική κατάσταση οπότε η σύγκριση 

γίνεται βάσει της επιθυμητής τελικής κατάστασης.  

Ο έλεγχος της οντολογίας γίνεται με τεχνική περιγραφικής λογικής οπότε και ελέγχεται η 

ορθότητα και η λογική συνέπεια του μοντέλου. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη 
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προκειμένου το μοντέλο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο runtime του συστήματος, 

δεδομένου ότι αν έχει λάθη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το πρακτορικό σύστημα.  

Τέλος, η συνολική επιβεβαίωση γίνεται με την υλοποίηση του πρακτορικού συστήματος και 

τον εμπλουτισμό της οντολογίας με πραγματικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν 

από ένα ρεαλιστικό σενάριο χρήσης. Στην προκειμένη περίπτωση επιλέχθηκε ένα 

συγκεκριμένο σενάριο παραγωγής από συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία (FIAT) για την 

κατασκευή μηχανολογικού εξαρτήματος. Η επιβεβαίωση ολοκληρώνεται με τη σύνδεση του 

πρακτορικού συστήματος με λογισμικό το οποίο προσομοιώνει το επίπεδο παραγωγής (field 

control layer), δηλαδή πραγματικό παραγωγικό εξοπλισμό. 

Οι στόχοι της παρούσας διατριβής θα μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα σημεία: 

 Η επίτευξη διαφανούς κάθετης ολοκλήρωσης του βιομηχανικού περιβάλλοντος 

παραγωγής δηλαδή η ενοποίηση του Επιχειρησιακού Επιπέδου, Εργοστασιακού 

Επιπέδου και Επιπέδου Ελέγχου Πεδίου (και η ολοκλήρωση συστημάτων που 

εκτελούνται σε αυτά όπως ERP, MES) αξιοποιώντας μια σειρά προτύπων και 

τεχνολογιών 

 Η δημιουργία ενός ευέλικτου και δυναμικού περιβάλλοντος παραγωγής ικανού να 

αντεπεξέρχεται σε συχνές βραχυπρόθεσμες αλλαγές αποκεντρώνοντας το MES επίπεδο 

με χρήση πολυ-πρακτορικού (multi-agent) συστήματος 

 Η ανάδειξη πρωτότυπης μεθοδολογίας για τη μοντελοποίηση του βιομηχανικού 

περιβάλλοντος βάσει γνώσης που αφορά σε πόρους (μηχανήματα/εξοπλισμός, πρώτες 

ύλες, ανθρώπινο δυναμικό) και παραγωγικές διαδικασίες χρησιμοποιώντας ώριμα και 

αναδυόμενα πρότυπα στην αιχμή της τεχνολογίας όπως το IEC ISO 62264 και 

σημασιολογικές τεχνολογίες όπως η RDF/OWL και η PSL.  

 H ανάδειξη πρωτότυπης top-down μεθοδολογίας για τη σχεδίαση και ανάπτυξη πολύ-

πρακτορικού συστήματος με συνδυασμένη χρήση μεθοδολογιών σχεδίασης, όπως η 

πρότυπη μεθοδολογία GAIA και συγκεκριμένων βιομηχανικών παραδειγμάτων χρήσης, 

με βάση τα οποία προέκυψαν οι συγκεκριμένοι ρόλοι του προτεινόμενου πολυ-

πρακτορικού συστήματος.  
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 Ο συνδυασμός του πολυ-πρακτορικού συστήματος με τη σημασιολογική 

αναπαράσταση του βιομηχανικού περιβάλλοντος και η χρήση της σημασιολογικής 

αναπαράστασης για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των πρακτόρων 

και των αναγκών ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ τους.  

 H χρήση της σημασιολογικής οντολογίας ως ενός αφαιρετικού επιπέδου (abstraction 

layer) για την ανάπτυξη λογισμικού, και η θεώρηση της οντολογίας ως εργαλείου για τη 

σχεδίαση λογισμικού 

 Η δημιουργία ενοποιημένου αλλά ευέλικτου περιβάλλοντος μοντελοποίησης και 

προσομοίωσης βιομηχανικών διεργασιών παραγωγής, συμπεριλαμβάνοντας το MES 

και το field control επίπεδο 

Η καινοτομίες που εισάγει η διατριβή συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

- Παρουσιάζει την ολοκλήρωση των τριών επιπέδων του βιομηχανικού περιβάλλοντος με 

χρήση πρακτόρων και οντολογίας όπου οι πράκτορες υλοποιούν μια κατανεμημένη 

αρχιτεκτονική ελέγχου στα επίπεδα MES και field control.  

- Εισάγει μια τυποποιημένη μεθοδολογία για την συ-σχεδίαση της οντολογίας αλλά και 

του agent μοντέλου όπου αυτά τα δύο συνδέονται χωρίς όμως η οντολογία να είναι 

δεσμευτική για το agent μοντέλο. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας είναι ότι το 

παραγόμενο μοντέλο (οντολογία και agent μοντέλο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα τρίτο 

εργαλείο για την παραγωγή βασικών κλάσεων των agents σε οποιαδήποτε γλώσσα αφού είναι 

εκφρασμένο σε μια μεταγλώσσα 

- Καλύπτει χωρίς ενδιάμεση οντολογία ή άλλο ενδιάμεσο τρόπο σε αντίθεση με άλλες 

εργασίες το κενό ανάμεσα στους agents και την οντολογία. 

- Παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο τρόπο προσομοίωσης του συστήματος παρά την 

υψηλή ετερογένειά του. 

Ποιο αναλυτικά, οι καινοτομίες που είναι αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9.  
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Διάρθρωση διατριβής 

H παρούσα διατριβή παρουσιάζει μια μεθοδολογία για την κάθετη ολοκλήρωση του 

βιομηχανικού περιβάλλοντος, από το επίπεδο του ERP μέχρι του field control με χρήση agents 

στο μεσαίο επίπεδο (Manufacturing Execution Systems layer – MES). H ολοκλήρωση αυτή 

γίνεται με τη χρήση προτύπων τόσο βιομηχανικών όπως το IEC62264 (ANSI/ISA 95) όσο και 

τεχνολογικών όπως η OWL. H διάρθρωση της υπόλοιπης διατριβής είναι η ακόλουθη: 

Κεφάλαιο 1 – Η πρόκληση στο βιομηχανικό περιβάλλον και η απάντηση. Στο κεφάλαιο αυτό 

γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα ακαμψία και μονολιθικότητα του βιομηχανικού 

περιβάλλοντος και μέσα από αναφορές αλλά και αληθινά παραδείγματα τεκμηριώνεται η 

ανάγκη δημιουργίας μιας ευέλικτης δομής. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου περιγράφεται η 

εφαρμογή των semantics με τη μορφή οντολογιών και agents συστημάτων για τη δημιουργία 

ευέλικτου βιομηχανικού περιβάλλοντος.  

Κεφάλαιο 2 – Τεχνολογίες αιχμής για την ανάπτυξη middleware, agent συστημάτων και 

οντολογιών. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες και γλώσσες για την 

ανάπτυξη middleware λογισμικού υπηρεσιών. Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν web 

services, το πρωτόκολλο SOAP, γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών WSDL, πρότυπα διαχείρισης 

ροών εργασίας (workflows). Επίσης περιγράφονται γλώσσες κατασκευής οντολογιών όπως η 

OWL και η RDFS ενώ γίνεται και συνοπτική παράθεση των μεθοδολογιών κατασκευής 

οντολογιών αλλά και θεμάτων αρχιτεκτονικής λογισμικού υπηρεσιών (Service Oriented 

Architecture). 

Κεφάλαιο 3 – Το βιομηχανικό πρότυπο IEC 62264 (ANSI / ISA 95). To κεφάλαιο αυτό 

περιγράφει την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια μοντελοποίησης του βιομηχανικού 

περιβάλλοντος και τις ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία του. Περιγράφονται τα δομικά 

στοιχεία των τριών επιπέδων του και ο τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σχεδίαση 

παράγωγης. Το πρότυπο αυτό είναι αρκετά αφαιρετικό και δεν περιγράφει τρόπο υλοποίησης 

ωστόσο αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση της βιομηχανικής οντολογίας που περιγράφεται 

στο κεφάλαιο 7.  
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Κεφάλαιο 4- Σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδίασης σύνθετων συστημάτων λογισμικού και 

Multi-agent συστημάτων – Καταγραφή απαιτήσεων συστήματος. Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Model Driven Architecture (MDA) και Service Oriented 

Architecture (SOA) ως μεθοδολογίες σχεδίασης σύγχρονων σύνθετων συστημάτων λογισμικού. 

Παρουσιάζεται επίσης η μεθοδολογία GAIA ως μεθοδολογία μοντελοποίησης agent 

συστημάτων και τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης σε σχέση με άλλες. Η μεθοδολογία 

αυτή είναι και αυτή που επιλέχθηκε για τη σχεδίαση του multi-agent συστήματος που 

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6. Τέλος γίνεται η καταγραφή των απαιτήσεων του 

προτεινόμενου συστήματος και παρουσιάζονται οι προδιαγραφές του.  

Κεφάλαιο 5 - Θέματα κατανεμημένων και multi - agent συστημάτων. Ένα multi-agent 

σύστημα είναι στην ουσία ένα κατανεμημένο σύστημα λογισμικού. Στο πρώτο μέρος του 

κεφαλαίου, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και θέματα των κατανεμημένων συστημάτων 

όπως η επικοινωνία των κόμβων που απαρτίζουν ένα τέτοιο σύστημα, το κόστος επικοινωνίας, 

η συνολική του αξιοπιστία και η συμπεριφορά του συναρτήσει των κόμβων του καθώς και 

τρόποι μοντελοποίησης του. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται θέματα των multi-agent 

συστημάτων δηλαδή η παράστασή τους ως δομές Kripke, τα είδη τους (state-based / equation 

based) καθώς και τρόπος προσομοίωσής τους.  

Κεφάλαιο 6 – Σχεδίαση πολύ-πρακτορικού συστήματος (MAS). Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται 

εφαρμογή της μεθοδολογίας που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 4 και αφού οριστούν οι βασικοί 

ρόλοι των agents που θα απαρτίζουν το πρακτορικό σύστημα, γίνεται αναλυτική περιγραφή 

της συμπεριφοράς του κάθε ρόλου, περιγράφεται η μεταξύ τους αλληλεπίδραση καθώς και τα 

πρωτόκολλα, ενέργειες και γεγονότα τους, πάντα μέσα στο πλαίσιο της μεθοδολογίας GAIA.  

Κεφάλαιο 7 - Σχεδίαση / υλοποίηση βιομηχανικής οντολογίας και ενσωμάτωση agent 

μοντέλου. Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού γίνεται αναφορά στα βασικά στοιχεία της 

περιγραφής λογικής και στον τρόπο παράστασης γνώσης αλλά και ανάκτησής της γνώσης. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρεται ο τρόπος που με μετα-γλώσσες όπως η RDF και η OWL είναι 

δυνατή η δημιουργία μοντέλων γνώσης αλλά και τα πώς με κατάλληλα ερωτήματα είναι 

δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων (reasoning / inference). Στη συνέχεια περιγράφεται η 
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βιομηχανική οντολογία που αναπτύχθηκε βάσει του ISA 95 που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5 

αλλά και η σύνδεση με το agent μοντέλο το οποίο επίσης υλοποιήθηκε με χρήση της OWL – 

μια από τις κυριότερες καινοτομίες της εφαρμογής. Αναφέρεται ο τρόπος παράστασης με 

semantics των βιομηχανικών διαδικασιών χρησιμοποιώντας ως βάση την PSL σημειολογία 

 

Κεφάλαιο 8 – Υλοποίηση πρωτότυπου συστήματος – προσομοίωση. Στο κεφάλαιο αυτό 

περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής ενός πρότυπου συστήματος βάσει της οντολογίας που 

περιγράφηκε στο κεφάλαιο 7 και η συνολική του προσομοίωση του προσομοίωση. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία προσομοίωσης του MAS συστήματος με 

μοντελοποίηση σε γλώσσα PROMELA και χρήση το προσομοιωτή SPIN και ολική προσομοίωση 

/ εξομοίωση με χρήση του προσομοιωτή 3DCreate. Επίσης παρουσιάζεται τεχνική για την 

υλοποίηση του MAS συστήματος χρησιμοποιώντας τη σημασιολόγικη οντολογία ως blueprint.  

Κεφάλαιο 9 – Συμπεράσματα. Παρατίθενται τα συμπεράσματα από την εργασία και την 

προσομοίωση, σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις αλλά και κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. 

Επίσης αναφέρονται οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια ως προϊόν της παρούσας 

εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

1.1 Αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στο βιομηχανικό περιβάλλον 

Το περιβάλλον παραγωγής σήμερα χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια σε πολλά επίπεδα, στο 

επίπεδο παραγωγής μηχανές διαφορετικών κατασκευαστών με διαφορετική τεχνολογία 

επικοινωνίας, στο επίπεδο ελέγχου όπου και εκεί υπάρχει πλήθος προτύπων όπως το OPC, 

SCADA, FIP, FieldBus, κλπ. Οι ελεγκτές αυτοί με τη σειρά τους έχουν διαφορετικό τρόπο να 

επικοινωνούν με το ERP ή με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης της παραγωγής. Το περιβάλλον 

παραγωγής περιέχει από μερικές δεκάδες μέχρι εκατοντάδες μηχανήματα παραγωγής τα 

οποία αναφέρονται σε έναν ελεγκτή και στη συνέχεια στο κεντρικό σύστημα παραγωγής ή το 

ERP. H ιεραρχική αυτή τοπολογία ακολουθεί μια διάταξη πυραμίδας όπου η κορυφή είναι το 

ERP και η βάση τα συστήματα παραγωγής. Η διάταξη αυτή απεικονίζεται στην πιο κάτω εικόνα 

1: 

Field Control Field Control

  MES Επίπεδο MES Επίπεδο

ERP

 

Εικόνα 1: ιεραρχία επίπεδων στη βιομηχανία 



Κεφάλαιο 1 - Η πρόκληση στο βιομηχανικό περιβάλλον και η απάντηση 

11 
 

Η προσέγγιση αυτή, χαρακτηρίζεται από ακαμψία καθώς προϋποθέτει ότι το σύστημα 

σχεδιάζεται λεπτομερώς πριν τη χρήση του ενώ η ανταπόκρισή του σε απρόβλεπτες 

καταστάσεις θα είναι στην καλύτερη περίπτωση μη ικανοποιητική [1].  

Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από μια πολύπλοκη επεξεργαστική μονάδα η οποία είναι 

σχεδιασμένη να εκτελεί ένα αυστηρά προκαθορισμένο σύνολο εργασιών. Καθώς η μονάδα 

αυτή πρέπει να συγκεντρώσει δεδομένα από όλα τα επίπεδα, οι αλγόριθμοι του είναι 

υποχρεωτικά πολύπλοκοι και επικεντρωμένοι στο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Ωστόσο 

δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις όπου απουσιάζουν δεδομένα [2]. Η κεντρική 

μονάδα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν μια λύση είναι η καθολικά βέλτιστη και όχι η τοπικά 

καλύτερη κάτι που δεν είναι εύκολα επιτεύξιμο από κατανεμημένες τοπολογίες. Ωστόσο, 

έχοντας να χρησιμοποιήσει πιο πολύπλοκους αλγόριθμους και να αναλύσει περισσότερη 

πληροφορία, θα είναι αναπόφευκτα πιο αργό στο να βρει μια λύση σε σχέση με τα 

κατανεμημένα συστήματα. Τα αποκεντρωμένα συστήματα βασίζονται στην κατανομή του 

ελέγχου όπου ατομικές οντότητες όπως robots, θάλαμοι βαφής, κλπ αντιδρούν στις τοπικές 

συνθήκες σε πραγματικό χρόνο. Οι οντότητες αυτές συνδέονται τα γειτονικά τους 

δημιουργώντας ένα δίκτυο το οποίο μπορεί να έχει την επιθυμητή προσαρμοστική 

συμπεριφορά αλλά με ένα κόστος επικοινωνίας μεταξύ τους. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι 

η προσέγγιση αυτή δεν απαιτεί απαραίτητα πολυπλοκότητα στο επίπεδο των στοιχείων αυτών 

ενώ η πολύπλοκη προσαρμοστική συμπεριφορά είναι προκύπτουσα ιδιότητα του δικτύου των 

συνδέσεων των στοιχείων [3], [4]. 

Ακολουθώντας μια συγκεντρωτική προσέγγιση, για την επίτευξη αφενός επαρκούς στελέχωσης 

αλλά και διαμοίραση της εργασίας, οι βιομηχανίες αφιερώνουν σημαντικό χρόνο για την 

ανάπτυξη και συντήρηση μοντέλων εργασίας. Οι μάνατζερ πρέπει να γνωρίζουν τον όγκο της 

δουλειάς για τη στελέχωσή της καθώς το τίμημα για υπό  ή υπέρ – στελέχωση μπορεί να είναι 

υψηλό. Επιπλέον, για την ομαλή ροή ενός προϊόντος στη γραμμή παραγωγής, οι μάνατζερ 

πρέπει να είναι σε θέση να μοιράσουν καθήκοντα στους εργαζόμενους. Η συλλογή δεδομένων 

για αυτά τα μοντέλα είναι συχνά από μόνη της μια ακριβή και χρονοβόρα εργασία. Παρά το 

ότι τα δεδομένα σχετικά με το ρυθμό παραγωγής μηχανών μπορούν να συλλεχθούν αυτόματα, 
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τα δεδομένα των εργαζομένων πρέπει να συλλεχθούν χειροκίνητα μέσω χρονικών τελετών. 

Αυτό είναι συχνά η κύρια ευθύνη του τμήματος μηχανικής μιας βιομηχανίας.  

Δύο παραδείγματα μπορούν να αποτυπώσουν το μέγεθος αυτού του κόστους: για τα 

προηγούμενα 24 χρόνια μια αμερικάνικη εταιρία διανομής τροφίμων προσέλαβε δύο 

μηχανικούς πλήρους απασχόλησης για να υλοποιήσουν και να συντηρήσουν εργασιακά 

πρότυπα στις αποθήκες της με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος $ 250Κ [5]. Επίσης, η E-Z-Go, 

παράρτημα της Textron (United Technologies) προσέλαβε ένα μηχανικό για να ορίσει και να 

παραγάγει πρότυπους χρόνους για τις 148 εργασίας της γραμμής συναρμολόγησης αμαξιδίων 

γκολφ. Αυτή η εργασία διήρκησε έξι μήνες αλλά αποδείχτηκε μια συνεχής εργασία μετά από 

αυτήν την περίοδο γιατί η γραμμή παραγωγής τροποποιούνταν συνεχώς. [6]. Ακολουθώντας 

μια αποκεντρωμένη προσέγγιση, αυτά τα κόστη θα μπορούσαν να είναι σημαντικά μειωμένα 

καθώς οι εργαζόμενοι οι εργαζόμενοι αντιδρούν άμεσα σε διαθέσιμα δεδομένα από την ίδια 

την παραγωγή τους και το περιβάλλον τους και κάνουν ανάλογες μικρές τοπικές αλλαγές.  

Μια από τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ της συγκεντρωτικής και της 

αποκεντρωμένης προσέγγισης είναι η ευρωστία του συστήματος. Σε ένα συγκεντρωτικό 

σύστημα, η αστοχία του κεντρικού συντονιστή μπορεί να προκαλέσει καταστροφικά 

αποτελέσματα σε όλο το εύρος του συστήματος. Τα αποκεντρωμένα συστήματα από την άλλη 

πλευρά, είναι πολύ ανθεκτικότερα στην αποτυχία. Γενικά αποτυχία ενός χαμηλότερου 

επιπέδου συντονιστή δεν προκαλεί καθολική αποτυχία.  

1.1.1 Reconfigurability 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συγκεντρωτική τοπολογία μπορεί να είναι προτιμητέα σε 

σχέση με την αποκεντρωμένη. Η συγκεντρωτική προσέγγιση συνήθως προτιμάται όταν η 

βιομηχανία αντιμετωπίζει ένα πολύπλοκο αλλά στατικό πρόβλημα όπως για παράδειγμα ο 

προσδιορισμός της καλύτερης τοποθεσίας για ένα σύνολο αποθηκών και κέντρων διανομής. 

Αυτό εξαιτίας του ότι το συγκεντρωτικό σύστημα είναι πιο πιθανό να βρει μια βέλτιστη 

καθολική λύση αντί για μια τοπική λύση. Όταν το πρόβλημα είναι δυναμικό, τότε τα 

αποκεντρωμένα συστήματα ελέγχου μπορεί να είναι προτιμητέα ειδικά όταν το κόστος 

επαναρυθμίσεων είναι μικρό. Τα δυναμικά προβλήματα είναι η συνήθης περίπτωση για τη 
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βιομηχανία είτε λόγω μεταβαλλόμενων απαιτήσεων των πελατών, απουσίας εργατών, βλάβες 

στα μηχανήματα, κλπ. Τα αποκεντρωμένα συστήματα κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές 

για να εντοπίσουν τη βέλτιστη λύση. Μια καλή υλοποίηση χαμηλού κόστους, συνεχούς και 

αυτό-οργανούμενης προσαρμογής είναι η υλοποίηση της ‘μεραρχίας των δοχείων’ κατά τη 

συναρμολόγηση και τη διανομή [7] η οποία ουσιαστικά είναι μια αυτό-οργανούμενη γραμμή 

παραγωγής και έχει βρεθεί ότι υιοθετείται και από συστήματα έμβιων οργανισμών. 

1.2 Ενοποιημένο περιβάλλον προσομοίωσης και εκτέλεσης 

βιομηχανικών διαδικασιών 

Ένα βιομηχανικό περιβάλλον παραγωγής προφανώς διαθέτει ένα πλήθος ρομποτικών 

συστημάτων στο χαμηλότερο επίπεδο. Αν και τα ρομπότ είναι εγγενώς πιο ευέλικτα από του 

συνήθεις αυτοματισμούς, η αξιοποίηση αυτής της ευελιξίας προϋποθέτει την ολοκλήρωση και 

με υπολογιστικά αλλά και κατανεμημένα συστήματα ελέγχου [8]. Η ολοκλήρωση αυτή δεν έχει 

ακόμα επιτευχθεί και αυτό καθιστά τα ρομπότ δύσκολα στο χειρισμό, προγραμματισμό και 

ρύθμιση ενώ έχει ως συνέπεια να καθίσταται ιδιαίτερα ακριβή η χρήση τους και η παραγωγική 

τους ετοιμότητα [9]. Έτσι, οι ρομποτικές εφαρμογές βρίσκουν κατά κύριο λόγο εφαρμογή σε 

βιομηχανικά περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας όπως π.χ. στην αυτοκινητοβιομηχανία. Για να 

υιοθετηθούν τα ρομποτικά συστήματα από μικρές και μεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις, θα 

πρέπει αφενός το κόστος τους να μειωθεί αλλά και να καταστούν πιο ευέλικτα. Ο 

περισσότερος προγραμματισμός των ρομπότ γίνεται μέσω διαφορετικών, εξειδικευμένων 

συστημάτων τα οποία απαιτούν συγκεκριμένη τεχνογνωσία και προγραμματιστικές 

ικανότητες. Συμπληρωματικά στον κλασσικό προγραμματισμό, υπάρχουν πια εύχρηστα, 

οπτικά περιβάλλοντα εξομοίωσης για ρομποτικά συστήματα τα οποία περιλαμβάνουν 

δυνατότητες για την εκμάθηση των ρομπότ (teach by example). Τα περιβάλλοντα εξομοίωσης 

επιτρέπουν στο χρήστη να δει τα ρομπότ στο εξομοιωμένο περιβάλλον του και καθιστά τον 

προγραμματισμό τους ευκολότερο επιτρέποντας τη ρύθμιση τους με έναν οπτικό τρόπο 

χρησιμοποιώντας εντολές υψηλού επιπέδου. Ακόμα όμως και αυτά τα περιβάλλοντα δεν 

ολοκληρώνονται με τα υπόλοιπα επίπεδα του βιομηχανικού περιβάλλοντος όπως το MES και 

το ERP. O κάθε κατασκευαστής έχει τα δικά του εργαλεία για τον προγραμματισμό, εξομοίωση 

των ρομπότ αλλά και την επικοινωνία του με άλλα συστήματα. Τα εργαλεία αυτά είναι κατά 
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κανόνα ασύμβατα μεταξύ τους ενώ και η ολοκλήρωση του κάθε ενός με το MES επίπεδο 

απαιτεί ξεχωριστή προσπάθεια καθώς πρόκειται για proprietary εργαλεία καθιστώντας το όλο 

εγχείρημα δύσκολο.  

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει εκτός του άλλων και μια μεθοδολογία ολοκλήρωσης 

των συστημάτων εκτέλεσης με το MES επίπεδο με τη χρήση semantics και agents. Ένας από 

τους σκοπούς αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία μιας ενοποιημένης υποδομής η οποία 

θα ολοκληρώνει το επίπεδο εκτέλεσης (ρομπότ και άλλες συσκευές εκτέλεσης) με 

περιβάλλοντα εξομοίωσης αλλά και το MES επίπεδο αλλά θα επιτρέπει και την επικοινωνία 

των συστημάτων εκτέλεσης μεταξύ τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έστω και έμμεσα ρομπότ 

διαφορετικών κατασκευαστών θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους στα πλαίσια μιας 

διαδικασίας παραγωγής.  

H ενοποιημένη υποδομή θα επέτρεπε όχι μόνο την επικοινωνία μεταξύ των ετερογενών 

συσκευών αλλά και τον προγραμματισμό τους με έναν ενοποιημένο τρόπο. Η ενοποίηση 

υλοποιείται με τη χρήση agents στο MES επίπεδο η οποία επιτυγχάνει δύο πράγματα: το 

πρώτο είναι η αποκέντρωση του MES επιπέδου καθώς οι agents μπορεί να είναι 

απομακρυσμένοι ενώ ο κάθε agent αναλαμβάνει και ένα σύστημα παραγωγής. Το δεύτερο 

είναι η χρήση και ο προγραμματισμός των συστημάτων εκτέλεσης κατά τρόπο ενοποιημένο 

παρά το ότι μπορεί να πρόκειται για συστήματα διαφορετικών κατασκευαστών και άρα 

ασύμβατα μεταξύ τους. Το MES επίπεδο των agents υποβοηθούμενο από τα semantics της 

βιομηχανικής οντολογίας δημιουργούν ένα αφαιρετικό (abstraction) επίπεδο με τρόπο τέτοιο 

ώστε οι agents να λειτουργούν ως drivers για τα όλα τα συστήματα παραγωγής. Όμως, οι 

agents έχουν παρόμοια δομή, ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας και αλληλεπιδρούν όλοι με τη 

βιομηχανική οντολογίας.  

Αυτό προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στο περιβάλλον παραγωγής καθώς η 

διαφορετικότητα αλλά και η πολυπλοκότητα των συστημάτων εκτέλεσης γίνονται διαφανείς 

στο χρήστη. Ο χρήστης βλέπει ουσιαστικά τις δυνατότητες (abilities) των συστημάτων και οι 

εντολές γίνονται βάσει αυτών των δυνατοτήτων, σε υψηλό επίπεδο.  
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1.3 Αποκεντρώνοντας το βιομηχανικό περιβάλλον με χρήση agents 

Στο παραδοσιακό περιβάλλον παραγωγής, τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούν 

top-down δομές. Η παραγωγή [10] βασίζεται στον προγραμματισμό ως μέσο πρόβλεψης για το 

τι πρέπει να παραχθεί. Οι μηχανικοί παραγωγής προγραμματίζουν την παραγωγή με βάση την 

υπόθεση ότι το περιβάλλον δε θα αλλάξει σημαντικά όσο διαρκεί το πρόγραμμα. Σε ένα 

ασταθές περιβάλλον όμως, ένας τέτοιος προγραμματισμός είναι ανεφάρμοστος. Μια 

οποιαδήποτε μικρή, μη αναμενόμενη αλλαγή στις απαιτήσεις ή τις συνθήκες στο πεδίο 

παραγωγής καθιστά το πρόγραμμα μη εφαρμόσιμο. Άλλο πρόβλημα είναι με τον παραδοσιακό 

προγραμματισμό είναι ότι προσπαθεί να προβλέψει όλες τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να 

συμβούν. Το εύρος όμως των δυνατών αλλαγών είναι απεριόριστο πρακτικά καθώς το 

περιβάλλον παραγωγής σε μια μεγάλη βιομηχανία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Επίσης, το 

κόστος για να προ-υπολογιστεί και να υλοποιηθεί ως λογισμικό κάθε δυνατό σενάριο είναι 

απαγορευτικό. Συνοψίζοντας, οι περιορισμοί που αντιμετωπίζει μια παραδοσιακή μονάδα 

παραγωγής την καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστική είναι: 

 Η μη διάθεση μηχανισμού για την αντιμετώπιση άμεσων αλλαγών των επιχειρησιακών 

συνθηκών οι οποίες προκαλούνται από τον ανταγωνισμό και τις μεταβαλλόμενες 

απαιτήσεις της αγοράς 

 Η μη διάθεση μηχανισμών για την τροποποίηση συστημάτων τα οποία είναι σε 

λειτουργία 

 Δεν είναι ευέλικτες σε σημαντικές οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές 

 Δεν έχουν μηχανισμό να αντιμετωπίζουν μερική αποτυχία στο πεδίο παραγωγής 

 Δεν είναι σε θέση να σχηματίσει ή να συμμετέχει σε virtual enterprises 

Αυτοί οι περιορισμοί προκαλούν προβλήματα όπως μειωμένη παραγωγικότητα, αυξημένα 

κόστη καθώς και χαμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Για το λόγο αυτό η παραγωγή πρέπει να 

αλλάξει προσέγγιση και για το σκοπό αυτό μια αυτοκινητοβιομηχανία άρχισε να χρησιμοποιεί 

agents οι οποίοι όχι μόνο προσαρμόζονται στο περιβάλλον αλλά μαθαίνουν από αυτό [11]. 

H χρήση agents είναι μια σχετικά καινούργια προσέγγιση η οποία δανείζεται ιδέες από το 

φυσικό κόσμο ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα προσαρμογής έμβιων όντων και 
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βιο-συστημάτων. Ένα multi-agent (MAS) σύστημα βασίζεται στη χαλαρή σχέση πρακτόρων οι 

οποίοι αντιπροσωπεύουν μια βιομηχανική οντότητα. Για παράδειγμα, οι resource agents 

αντιπροσωπεύουν τις δυνατότητες και τη χωρητικότητα διαφόρων διαθέσιμων πόρων όπως 

μηχανών, εργαλείων, ανθρώπων και υπολογιστών. Η επεξεργασία μιας παραγγελίας 

αντιπροσωπεύεται από job agent. Υπάρχουν υποβοηθητικοί agents όπως π.χ. o ability manager 

ο οποίος διαχειρίζεται τους resource agents και καθιστά διαθέσιμες τις δυνατότητές τους προς 

άλλους agents ή δείχνει τη διαθεσιμότητα τους για τη συμμετοχή τους σε άλλες παραγωγικές 

ενέργειες.  

Οι agents είναι αυτόνομες οντότητες λογισμικού οι οποίες είναι ικανές να παίρνουν 

αποφάσεις βασισμένες στη γνώση τους για το περιβάλλον και / από άλλους agents. 

Επιδεικνύουν ‘κοινωνική’ συμπεριφορά με την αλληλεπίδρασή τους με άλλους agents 

προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι agents μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

τρεις κατηγορίες [12], επαγωγικής λογικής (deductive logic), πρακτικής λογικής (practical logic) 

και αντιδραστικοί (reactive). Οι δύο πρώτες κατηγορίες χρησιμοποιούν συμβολικές 

αναπαραστάσεις για να αναπαραστήσουν το περιβάλλον, τις πεποιθήσεις, επιθυμίες και 

προθέσεις του agent. Η τελευταία κατηγορία δε χρησιμοποιεί συμβολικές αναπαραστάσεις.  

Ένας agent επαγωγικής λογικής ανακτά την πληροφορία μέσω των αισθητήρων του και τα 

μεταφράζει σε συμβολικές περιγραφής οι οποίες ορίζουν την κατάσταση του. Ψάχνει μέσα 

από ένα σύνολο λογικών κανόνων της μορφής if-then-else και επιλέγει μια ενέργεια με βάση 

επαγωγικό κανόνα που ταιριάζει στην κατάσταση. Ένα μειονέκτημα των agent επαγωγικής 

λογικής είναι ότι το περιβάλλον μπορεί να αλλάξει όσο ο agent ψάχνει να βρει λογικούς 

κανόνες για κατάλληλη δράση ενώ η ίδια η αναζήτηση μπορεί να κρατήσει πολύ.  

Αντί να ακολουθεί επαγωγικούς κανόνες, ένας agent πρακτικής λογικής καθορίζει τι θέλει 

να κάνει και αποφασίζει πώς θα το κάνει. Από τις πεποιθήσεις του για το περιβάλλον που 

έχουν παραχθεί μέσω προηγούμενης πληροφορίας και των αισθητήρων, παράγει ένα σύνολο 

προθέσεων. Τότε δημιουργεί ένα σχέδιο – ακολουθία πράξεων – για την επίτευξη αυτών. 

Καθώς η αναζήτηση πιθανών ακολουθιών μπορεί να είναι εκτεταμένη, συνήθως είναι 

διαθέσιμη μια σχετική βιβλιοθήκη η οποία αποτελείται από προ-υπολογισμένα σχέδια δράσης 
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τα οποία αντιστοιχούν τις τρέχουσες καταστάσεις των agent στις καταστάσεις μετά τη 

συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών.  

Ένας αντιδραστικός agent δε χρησιμοποιεί καμία σύνθετη συμβολική αναπαράσταση ή 

συλλογιστική. Απλά αντιστοιχεί αυτό που αισθάνεται σε μια δράση. Η δομή ενός τέτοιο agent 

είναι απλή αλλά τα μειονεκτήματα είναι ότι η διαδικασία λήψης απόφασης γίνεται με τη 

χρήση τοπικής πληροφορίας και μπορεί να είναι δύσκολο να υλοποιήσει κανείς agents 

τέτοιους που να μπορούν να εγγυηθούν την συμπεριφορά μέσω αλληλεπίδρασης μεταξύ 

μεμονωμένων agents και του περιβάλλοντος.  

Στα πλαίσια της εργασίας, η προτιμότερη υλοποίηση είναι αυτή που περιλαμβάνει 

αντιδραστικούς agents καθώς οι δύο προηγούμενες κατηγορίες προϋποθέτουν χρήση 

heuristics αλγορίθμων με βάση τους οποίους οι agents θα είναι σε θέση να προσαρμόζονται 

δυναμικά στο περιβάλλον και να λαμβάνουν τη σωστή απόφαση. Επιδίωξη, μεταξύ άλλων της 

παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει ότι με μια καλά μελετημένη μεθοδολογία σχεδίασης, 

ένα multi-agent σύστημα μπορεί με μια απλή υλοποίηση, όντας reactive δηλαδή, να έχει 

ευελιξία εφάμιλλη με αυτή των άλλων δύο κατηγοριών, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη 

προσπάθεια κατά το χρόνο σχεδίασης 

1.3.1 Επικοινωνία agents 

O Kraus [13] περιγράφει έξι τεχνικές για την επίτευξη συμφωνίας σε μια διαπραγμάτευση 

σε ένα MAS σύστημα: στρατηγική διαπραγμάτευση, δημοπρασία, σχηματισμός συμμαχίας, 

αγορο-στραφής προγραμματισμός, δέσμευση και λογική επιχειρηματολογία. Παραθέτουμε 

μια σύντομη περιγραφή όλων αυτών καθώς και την καταλληλότητα τους για την εφαρμογή σε 

περιβάλλον παραγωγής και ειδικά για προγραμματισμό.  

Στο μοντέλο στρατηγικής διαπραγμάτευσης, κάθε agent περιμένει τη σειρά του για να κάνει 

μια προσφορά. Αν η προσφορά γίνει δεκτή, η διαπραγμάτευση τερματίζεται και η προσφορά 

υλοποιείται. Αν δε δεχτούν όλοι οι agents την προσφορά, αλλά κανείς δεν αποσυρθεί, η 

διαπραγμάτευση συνεχίζεται με την επόμενη προσφορά. Η στρατηγική του κάθε agent πρέπει 

να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προτιμότερη για τον κάθε agent από το να 

αποσυρθεί. Αυτή η προσέγγιση ωστόσο δεν είναι χωρίς πρόβλημα καθώς μπορεί να είναι 
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δύσκολο να οριστεί η προτίμηση του agent σε σχέση με την προσφορά στην περίπτωση υπερ-

προσφοράς. 

Μια προτεινόμενη λύση είναι η εφαρμογή μεθόδων αγοράς, συγκεκριμένα 

‘πλειστηριασμών’ όπως ο αλγόριθμος WALRAS [14]. Ο αλγόριθμος αυτός ορίζει δύο τύπους 

agents, έναν καταναλωτή και έναν παραγωγό. Κάθε agent δίνει την ποσότητα προσφοράς ή 

ανάγκης σε σχέση με μια καμπύλη τιμής σε ένα διαχειριστή. Ο διαχειριστής καθορίζει την τιμή 

κάθε προϊόντος (ή υπηρεσίας). Η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν η απαίτηση φτάσει στο μηδέν. 

Ωστόσο σε αυτή την προσέγγιση ενδεχομένως η βέλτιστη λύση να μη βρεθεί χωρίς κάποιο 

κεντρικό έλεγχο.  

Η συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί με τη σύσταση συμμαχιών. Ένας agent θα ενταχθεί σε 

μια συμμαχία αν κερδίσει περισσότερα από το να μην ενταχθεί. Αυτό είναι χρήσιμο στην 

κατανομή εργασιών ανάμεσα σε agents. Αλλά σε ένα περιβάλλον παραγωγής όπου οι agents 

ανταγωνίζονται για πόρους, εγείρεται η ερώτηση πώς θα κατανεμηθούν αυτοί. Για την 

επίλυση αυτού του προβλήματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές 

διαπραγμάτευσης.  

Στη δέσμευση (contracting) ένας agent πείθει άλλους να το βοηθήσουν με την εργασία του 

με κάποιας μορφής ανταμοιβή. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για αποδόμηση εργασίας. Αυτό 

είναι συχνό σε περιβάλλον παραγωγής όπου οι μηχανές χρησιμοποιούν τα μεμονωμένα 

εργαλεία τους π.χ. τρυπάνια, αλεστήριο, σύσφιγξη. Μετά την υλοποίηση ενός χρονικού 

προγραμματισμού, η κάθε μηχανή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνική 

διαπραγμάτευσης για να ζητήσει από τα τμήματά της να εκτελέσουν μια εργασία 

Η λογική επιχειρηματολογία χρησιμοποιείται συχνά στην agent αρχιτεκτονική η οποία 

βασίζεται στο συμβολισμό. Σε αυτό το μοντέλο, ο κάθε agent προσπαθεί να επηρεάσει τις 

προθέσεις των άλλων agents. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, κάθε agent λαμβάνει 

μηνύματα από άλλους agents και επικαιροποιεί τις πεποιθήσεις και τις προθέσεις του. Αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια δημοπρασία αν ο agent έχει πληροφορία για άλλους agents. 

An o agent γνωρίζει ότι αυτός και ένας άλλος θα έχουν πλεονέκτημα με το να ανταλλάξουν 

πόρους, μπορεί να πείσει τον άλλο να το πράξουν.  
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1.4 Εφαρμόζοντας semantics στο βιομηχανικό περιβάλλον 

1.4.1 Περί οντολογιών 

Ένας τυπικός ορισμός μιας οντολογίας είναι: ‘Η οντολογία είναι μια σαφής και 

τυποποιημένη περιγραφή της γνώσης μιας περιοχής ενδιαφέροντος’. O ορισμός αυτός τονίζει 

δύο σημεία κλειδιά: ότι η περιγραφή είναι τυποποιημένη οπότε επιτρέπει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από τον υπολογιστή και ότι μια πρακτική οντολογία είναι σχεδιασμένη για 

κάποια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Οι οντολογίες αποτελούνται από έννοιες οι 

οποίες επίσης αναφέρονται με τον όρο ‘κλάσεις’, σχέσεις (ιδιότητες), instances  και αξιώματα 

δηλαδή από το σύνολο C, R, I, A. H αρχική έρευνα στην Ευρώπη και την Αμερική στον ορισμό 

γλωσσών κατάλληλων για τη δημιουργία οντολογιών σύγκλινε στην W3C  για την παραγωγή 

της OWL. H OWL παρέχει τους απαραίτητους μηχανισμούς για τη δημιουργία όλων των 

στοιχείων που απαρτίζουν μια οντολογία: κλάσεις, ιδιότητες, instances και αξιώματα. Δύο 

ειδών ιδιότητες μπορούν να οριστούν: αντικειμένου και τύπου δεδομένων (datatype). Οι 

ιδιότητες αντικειμένου σχετίζουν instances σε instances. Οι ιδιότητες τύπου δεδομένων 

σχετίζουν instances σε τιμές δεδομένων π.χ. σε string ή σε αριθμητική τιμή. Οι έννοιες 

(concepts) μπορούν να έχουν υπέρ-έννοιες ή υπό-έννοιες παρέχοντας μηχανισμό για εξαγωγή 

συμπερασμάτων και κληρονομικότητα ιδιοτήτων. Τέλος, τα αξιώματα χρησιμοποιούνται για 

την παροχή πληροφορίας σχετικά με τις κλάσεις και τις ιδιότητες, για παράδειγμα για να 

ορίσουν την ισοδυναμία δύο κλάσεων ή το εύρος τιμών μιας ιδιότητας.  

Οι οντολογίες χρειάζεται να είναι σε θέση να τροποποιηθούν όπως αλλάζει η γνώση που 

παριστούν αλλά και η χρήση της. Μέρος της σωστής σχεδίασης μιας οντολογίας είναι η 

δυνατότητα η αλλαγή να γίνεται βαθμιαία έτσι ώστε η οντολογία να μην επαναδημιουργείται 

από την αρχή.  

1.4.2 Χρήση στο βιομηχανικό περιβάλλον 

Στη δεκαετία του ’80 η εισαγωγή των σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) έφερε μια 

μικρή επανάσταση στο χώρο της πληροφορικής λόγω της δυνατότητάς που έδινε στις 

επιχειρήσεις να υποστηρίξουν και να διαχειριστούν τις διεργασίες τους μέσω των 

υπολογιστών. Ειδικά όμως στις μεγάλες επιχειρήσεις, η εφαρμογή των συστημάτων αυτών 
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ήταν τοπική και όχι κεντρική καθώς δεν υπήρχε τότε το Internet. Δεν άργησε να παρατηρηθεί, 

όπως στην περίπτωση της Shell [15] ότι διαφορετικά, απομακρυσμένα τμήματα της ίδιας 

εταιρίας ανέπτυσσαν ή αγόραζαν το ίδιο σύστημα για την ίδια λειτουργία. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτή η προφανής σπατάλη στη Shell άρχισε να μελετάται κατά πόσο αυτά τα 

συστήματα θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες τοποθεσίες αντί να 

αναπτυχθούν εκ νέου. Ωστόσο αυτές οι προσπάθειες κατά κανόνα δεν τελεσφόρησαν. 

Ερευνήθηκε για να διαπιστωθούν οι λόγοι: 

 Γιατί διαφορετικές εταιρίες του ομίλου με ίδιο αντικείμενο είχαν αναπτύξει 

διαφορετικά μοντέλα δεδομένων και συστήματα 

 Γιατί η προσπάθεια να μοιραστούν αυτά τα συστήματα είχε αποτύχει 

 Πώς να βελτιωθούν αυτά τα μοντέλα ώστε η κοινή χρήση να γίνει ευκολότερη 

Δύο βασικές αιτίες προβλημάτων βρέθηκαν στα μοντέλα δεδομένων 

 περιορισμοί στη δομή δεδομένων απέτρεπαν τα δεδομένα από το να αποθηκευτούν. 

Μόνο μια τρέχουσα εικόνα αποθηκεύονταν και όχι η ιστορία ή οι αλλαγές. 

  Κλάσεις οι οποίες ήταν στην ουσία οι ίδιες ή αλληλεπικαλύπτονταν, δεν 

αναγνωρίζονταν ως ίδιες. Οπότε για παράδειγμα οι πελάτες και οι προμηθευτές θα 

διαχειρίζονταν διαφορετικά ενώ θα ήταν δυνατό ένας προμηθευτής να είναι και 

πελάτης.  

Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών ήταν ότι η στα συστήματα είχε ενσωματωθεί μια 

‘τοπική’ λογική η οποία δε θα επέτρεπε την κοινή χρήση τους. Αν αυτό το πλαίσιο μπορούσε 

να ευρεθεί και να κατασταθεί σαφές, τότε η ολοκλήρωση θα ήταν δυνατή.  

Σε αυτό το πλαίσιο η Shell, αποφάσισε να αναπτύξει μια οντολογία ως υποδομή για την 

υποστήριξη ενός αρκετά καθολικού αλλά και συγκεκριμένου μοντέλου δεδομένων. Με τον όρο 

συγκεκριμένο εννοούμε machine – readable. Για το σκοπό αυτό ανέπτυξε ένα δικό της 

framework, το Generic Entity Framework. Τα data models υλοποιήθηκαν με χρήση της Express 

– G γλώσσας μοντελοποίησης ενώ η Shell για να προωθήσει το framework αυτό συμμετείχε σε 

διάφορα consortia όπως το EPISTLE, PISTEP, κ.α. ενώ αποτέλεσε και την αφετηρία για την 
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ανάπτυξη διαφόρων προτύπων όπως το ISO 10303-221 (λειτουργικά και σχηματικά δεδομένα 

για διεργασίες) και το ISO 15926 [16]. 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΛΥ-ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ 

2.1 Εισαγωγή 

Ένα πλήθος τεχνολογιών και προτύπων έχει αναπτυχθεί τόσο ως αποτέλεσμα της εξέλιξης του 

σημασιολογικού (semantic) Internet όσο και ως αποτέλεσμα της ανάγκης για την κάθετη 

ενοποίηση του βιομηχανικού περιβάλλοντος λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας, της 

ετερογένειας και φυσικά του ανταγωνισμού. Η παρουσία του IP στο βιομηχανικό περιβάλλον 

επιτρέπει την ανάπτυξη μιας υποδομής ενοποίησης όλων των επιπέδων που απαρτίζουν το 

βιομηχανικό περιβάλλον . Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την υιοθέτηση προτύπων και τεχνολογιών 

τα οποία αρχικά αναπτύχθηκαν για επιστημονικούς κυρίως σκοπούς όπως οι οντολογίες οι 

οποίες έχουν ως στόχο την αποτύπωση γνώσης σε μορφή που είναι αντιληπτή από τον 

υπολογιστή. Οι επιλεγμένες τεχνολογίες αιχμής στις οποίες γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο 

αυτό είναι οι υπηρεσίες ιστού (web services), οι multi-agent πλατφόρμες, οι σημασιολογικές 

γλώσσες περιγραφής διαδικασιών (semantic process description languages) και οι οντολογίες. 

Αντίστοιχα, τα πρότυπα τα οποία εξετάζονται είναι το πρότυπο μοντελοποίησης  ANSI ISA 95 

για την ενοποίηση των συστημάτων παραγωγής με τα συστήματα ελέγχου και παραγωγής 

καθώς και το IEC 61499 το οποίο ορίζει μια γενική αρχιτεκτονική για κατανεμημένα συστήματα 

βιομηχανικού ελέγχου. 

2.2 Web Services 

Οι Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ουσιαστικά παρέχουν έναν τυποποιημένο τρόπο για τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων λογισμικού τα οποία μπορούν να βασίζονται ακόμα 

και σε διαφορετικές μεταξύ τους πλατφόρμες. Ο ορισμός του Web Service από το World Wide 

Web Consortium (W3C), ο οποίος είναι ο οργανισμός τυποποίησης των προτύπων του 

Διαδικτύου, δηλώνει: 

“Μια υπηρεσία Ιστού είναι ένα σύστημα λογισμικού σχεδιασμένο να υποστηρίζει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ μηχανών οι οποίες βρίσκονται σε δίκτυο. Διαθέτει διεπαφή (interface) 
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το οποίο περιγράφεται με τρόπο ο οποίος το καθιστά επεξεργάσιμο από υπολογιστή, 

συγκεκριμένα με γλώσσα WSDL. Άλλα συστήματα αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία Ιστού με 

τρόπο που περιγράφεται χρησιμοποιώντας μηνύματα SOAP τα οποία μεταφέρονται μέσω HTTP 

και είναι δομημένα με XML καθώς και άλλα πρότυπα σχετικά με το Web.” 

Συνήθως οι υπηρεσίες Ιστού είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο ή σε κλειστά intranet δίκτυα και 

χρησιμοποιούν τυποποιημένη XML (eXtensible Markup Language) ως γλώσσα μορφοποίησης 

των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν να ευρεθούν μέσω 

κάποιου μηχανισμού [18]. 

Ένα παράδειγμα της βασικής χρήσης του Διαδικτύου σήμερα θα ήταν ένας χρήστης ο οποίος 

αναζητά στο Web κάποιο περιεχόμενο το οποίο απεικονίζεται σε αυτόν αφού το έχει 

ανακτήσει από κάποια ιστοσελίδα. Η βασική διαφορά μεταξύ των υπηρεσιών Ιστού και αυτού 

του είδους χρήσης του Διαδικτύου είναι ότι στην πρώτη περίπτωση οι άνθρωποι – χρήστες δεν 

είναι αυτοί που ενεργοποιούν την επικοινωνία με την υπηρεσία Ιστού. Η επικοινωνία με την 

υπηρεσία Ιστού ενεργοποιείται από στοιχεία λογισμικού ή υλικού (hardware) τα οποία 

αποστέλλουν μηνύματα με XML κωδικοποίηση. Η υπηρεσία καθεαυτή είναι περιγράφει με 

αφαιρετικό τρόπο τη λειτουργικότητά της και υλοποιείται από υλικό ή λογισμικό το οποίο 

μπορεί να αντικατασταθεί ενώ η υπηρεσία μένει η ίδια.  

Οι βασικοί ρόλοι της αρχιτεκτονικής μιας υπηρεσίας Ιστού, requester, provider και registry 

απεικονίζονται στην πιο κάτω εικόνα 2: 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Ρόλοι σε υπηρεσία Ιστού 
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Η οντότητα requester χρησιμοποιεί τη λειτουργικότητα η οποία παρέχεται από την οντότητα 

provider.Η οντότητα registry επιτρέπει την εύρεση των υπηρεσιών του provider ενώ όλες οι 

οντότητες έχουν τη δική τους υλοποίηση.  

2.2.1 WSDL, UDDI και SOAP 

O ορισμός της διεπαφής της υπηρεσίας Ιστού λέγεται Web Service Description (WSD) και 

υλοποιείται με την Web Service Description Language (WSDL), η οποία είναι παράγωγο της 

XML γλώσσας. Η περιγραφή ορίζει τη μορφή των μηνυμάτων και των τύπων δεδομένων καθώς 

και τα πρωτόκολλα  μεταφορά τους τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στον requester και provider [18]. Η περιγραφή της υπηρεσίας ορίζει τον μηχανισμό 

χρήσης της υπηρεσίας. Μια ακριβής αναπαράσταση μιας WSDL δομής και σημασιολογίας 

απεικονίζεται στην εικόνα 3.  

 

Εικόνα 3: Δείγμα WSDL δομής 

Το μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης μιας επίσημης γλώσσας για τον ορισμό του μηχανισμού 

μιας υπηρεσίας είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εργαλεία αυτοματισμού για την 

υλοποίηση της υπηρεσίας και των clients της. Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο πλήθος τέτοιων 

εργαλείων έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για διάφορες πλατφόρμες λογισμικού γεγονός 

το οποίο έχει συνεισφέρει καθοριστικά στη γρήγορη υιοθέτηση των υπηρεσιών Ιστού.  
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Αντίθετα, η σημασιολογία της υπηρεσίας Ιστού υλοποιείται μόνο ως κείμενα τα οποία 

μπορούν να αναγνωστούν από χρήστες. Η σημασιολογία περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην 

οντότητα provider και την οντότητα requester σχετικά με τον σκοπό και τις συνέπειες της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Στην παρούσα φάση είναι υπό ανάπτυξη μεθοδολογίες έτσι 

ώστε η σημασιολογία να περιγράφεται με τρόπο ώστε να μπορεί να την επεξεργαστεί ο 

υπολογιστής και στο μέλλον μπορεί η σημασιολογία αυτή να ενσωματώνεται στην 

αρχιτεκτονική της υπηρεσίας Ιστού π.χ. ως μέρος της WSDL περιγραφής.  

Ο σημασιολογικός Ιστός είναι αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας η οποία αποσκοπεί στο να 

καταστεί δυνατό να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες Ιστού μαζί με τυποποιημένες περιγραφές οι 

οποίες περιλαμβάνουν και τη σημασιολογία των υπηρεσιών με τρόπο αυτοματοποιημένο. Η 

τυποποιημένη περιγραφή της σημασιολογίας βασίζονται σε γλώσσες περιγραφής των 

οντολογιών και επιτρέπει την επεξεργασία της από τον υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο 

καθίσταται ευκολότερη η αυτόματη εύρεση τους ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη ενός 

νέου είδους υπολογιστικής νοημοσύνης καθώς υπολογιστικά με χαλαρή διασύνδεση (loose 

coupling) θα μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την επίτευξη ενός σκοπού. Το SOAP 

(Simple Object Access Protocol) είναι ένα ‘ελαφρύ’ πρωτόκολλο το οποίο βασίζεται στην XML 

και αποτελεί τη γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στην οντότητα που παρέχει την υπηρεσία και την 

οντότητα που τη χρησιμοποιεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή δομημένης 

πληροφορίας σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον ενώ κατέστη πρόταση του W3C το 2003. Το 

πρωτόκολλο αυτό είναι ‘stateless’ δηλαδή εξ ορισμού δεν επιτρέπει την ασύγχρονη αποστολή 

μηνυμάτων από τον provider στον requester ωστόσο οι εφαρμογές που το χρησιμοποιούν 

μπορούν να κάνουν χρήση πιο σύνθετων διαδικασιών αλληλεπίδρασης όπως αίτηση  / 

πολλαπλές απαντήσεις, κλπ. Επίσης, νεώτερες τεχνολογίες όπως το AJAX επιλύουν το 

πρόβλημα της ασύγχρονης επικοινωνίας στην πιο κάτω εικόνα 4 φαίνεται η δομή ενός SOAP 

πακέτου: 
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Εικόνα 4: Δομή SOAP πακέτου 

Κάθε μήνυμα έχει υποχρεωτικά ένα στοιχείο ‘φακέλου’ το οποίο περιέχει ένα προαιρετικό 

στοιχείο ‘κεφαλίδας’ καθώς και ένα υποχρεωτικό στοιχείο ‘κορμού’. Η κεφαλίδα περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και την υπηρεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον 

για να περιλάβει πληροφορία ταυτοποίησης, πληρωμής, κλπ. Το στοιχείο κορμού περιέχει το 

κυρίως μήνυμα. Αν γίνει λάθος στην επικοινωνία, το στοιχείο αυτό θα περιλάβει ένα στοιχείο 

λάθους.  

Οι ‘πελάτες’ της υπηρεσίας Ιστού θα πρέπει να είναι σε θέση να βρουν την κατάλληλη 

υπηρεσία για τις ανάγκες τους. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Web Service Discovery (Εύρεση 

Υπηρεσιών Ιστού). Για το σκοπό αυτό μια τυποποιημένη τεχνική προδιαγραφή η οποία 

ονομάζεται Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) δημιουργήθηκε. Η 

προδιαγραφή αυτή ορίζει ένα κατανεμημένο μητρώο επιχειρήσεων και των υπηρεσιών τους. H 

αρχιτεκτονική του UDDI αποτελείται από τρία μέρη: 

 Το μοντέλο δεδομένων UDDI το οποίο είναι ένα XML σχήμα για την περιγραφή 

επιχειρήσεων και υπηρεσιών ιστού 

 Το UDDI API το οποίο βασίζεται στο SOAP για την αναζήτηση και δημοσίευση UDDI 

δεδομένων.  

 Το επιχειρησιακό μητρώο UDDI το οποίο περιέχει τα site παρόχων οι οποίοι παρέχουν 

την υλοποίηση της UDDI προδιαγραφής και συγχρονίζει τα μεταξύ τους δεδομένα σε 

τακτικά χρονικά διαστήματα.  
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Η πληροφορία η οποία περιέχεται στο επιχειρησιακό μητρώο UDDI χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες: λευκές σελίδες οι οποίες περιέχουν διεύθυνση, επαφή (contact) και γνωστά 

αναγνωριστικά, κίτρινες σελίδες οι οποίες περιέχουν κατηγοριοποίηση των βιομηχανιών με 

βάση τυποποιημένες ταξινομήσεις και πράσινες σελίδες οι οποίες περιέχουν τις τεχνικές 

λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις επιχειρήσεις. Οι πράσινες σελίδες 

επίσης περιέχουν αναφορές σε προδιαγραφές για υπηρεσίες Ιστού καθώς και δείκτες σε 

διάφορους μηχανισμούς αναζήτησης αρχείων URL, αν απαιτηθεί. Το UDDI δεν είναι κρίσιμο 

στοιχείο της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών Ιστού όπως π.χ. η XML, το SOAP και η WSDL τα οποία 

είναι επίσημες προτάσεις του W3C. Επειδή οι υπηρεσίες Ιστού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου το UDDI δεν είναι 

απαραίτητο. Για παράδειγμα, για την ολοκλήρωση συστημάτων σε βιομηχανικό περιβάλλον, 

το UDDI είναι περιττό καθώς η αναζήτηση της υπηρεσίας δεν είναι πρόβλημα.  

2.2.1.1 Χρήση των υπηρεσιών Ιστού 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες Ιστού, ανάλογα με το αν ο 

πάροχος (provider) και ο αιτών (requester) είναι γνωστοί μεταξύ τους από πριν ή όχι. Η εικόνα 

5 απεικονίζει τα βήματα της ενεργοποίησης μιας υπηρεσίας Ιστού χρησιμοποιώντας το 

μητρώο κατά το χρόνο σχεδίασης (design-time). Μετά την υλοποίηση της υπηρεσίας, ο 

provider τη δημοσιεύει στο μητρώο. Ο requester έχει τις απαιτήσεις για μια υπηρεσία και 

αναζητά στο μητρώο για την υπηρεσία που τις ικανοποιεί [18]. 

Όταν ο provider είναι γνωστός στο requester ο τελευταίος ζητάει την περιγραφή (WSD) της 

υπηρεσίας από τον πρώτο. Ο provider προσαρμόζεται στο WSD και τα εμπλεκόμενα μέρη είναι 

έτοιμα να αλληλεπιδράσουν. Όλη η δραστηριότητα από την πλευρά του requester λαμβάνει 

χώρα κατά το χρόνο σχεδίασης (design time).  
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Εικόνα 5: Βήματα ενεργοποίησης διαδικασίας 

H συμφωνία για τη σημασιολογία της υπηρεσίας επιτυγχάνεται όταν ο requester βρίσκει την 

υπηρεσία από το μητρώο. Ο provider έχει τεκμηριώσει τη σημασιολογία κατά τη δημοσίευση 

της υπηρεσίας. Το επιχειρησιακό μητρώο θα παρέχει τρόπο για την περιγραφή της 

σημασιολογίας και ταύτισης με τα κριτήρια του requester. H περιγραφή WSD και ο μηχανισμός 

της υπηρεσίας εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από τον provider της υπηρεσίας. Το μητρώο μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιηθεί από τον requester και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης (run-time). Αυτό 

είναι πολύ συχνή περίπτωση όταν χρησιμοποιείται περιγραφή WSD η οποία υλοποιήθηκε από 

τρίτο φορέα όπως για παράδειγμα έναν οργανισμό τυποποίησης. Η εικόνα 6 περιγράφει την 

αλληλουχία ενεργειών κατά τη χρήση του μητρώου στη διάρκεια εκτέλεσης του requester.  

  

Εικόνα 6: ακολουθία ενεργειών κατά τη διάρκεια αίτησης 
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Τόσο ο requester όσο και ο provider ανακτούν την περιγραφή WSD από τρίτο φορέα. Ο 

provider υλοποιεί την υπηρεσία με τρόπο τέτοιο που να συμμορφώνεται στις προδιαγραφές 

που θέτει η περιγραφή WSD. O requester προσαρμόζεται στην περιγραφή WSD ανεξάρτητα 

από τον provider. O provider δημοσιεύει την υπηρεσία του, ο requester τη βρίσκει και οι δύο 

οντότητες είναι έτοιμες να αλληλεπιδράσουν.  

Η περιγραφή WSD που χρησιμοποιήθηκε για το σενάριο αυτό δεν περιέχει πληροφορίες για το 

τελικό σημείο της υπηρεσίας (endpoint information). Αυτού του είδους κείμενα ονομάζονται 

interface type service description. H χρήση τους επιτρέπει την επιλογή του παρόχου της 

υπηρεσίας με τρόπο δυναμικό κατά την εκτέλεση του requester.  

2.2.1.2 Διαλειτουργικότητα 

Η διαλειτουργικότητα η οποία επιτυγχάνεται με τη βοήθεια τυποποιημένης (standardized) 

τεχνολογίας είναι ο παράγοντας – κλειδί πίσω από όλη την έννοια των υπηρεσιών Ιστού. 

Ωστόσο, η τεχνολογία πίσω από τις υπηρεσίες Ιστού καθώς και οι εφαρμογές της εξελίσσονται 

τόσο γρήγορα που οι φορείς τυποποίησης δεν μπορούν να ακολουθήσουν την εξέλιξη αυτή με 

αποτέλεσμα επιτυχημένες τεχνολογίες να υιοθετούνται πρώτα από την αγορά και μετά να 

τυποποιούνται. Τα SOAP, WSDL και το UDDI έχουν μια αδιαμφισβήτητη θέση ως τεχνολογίες 

βάσης των υπηρεσιών Ιστού, όμως οι υλοποιήσεις τους πολλές φορές για να καταστήσουν ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία ανταγωνιστικότερη, εισάγουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι εκτός του 

προτύπου. Παρά το ότι αυτές οι προσπάθειες πραγματικά προάγουν την τεχνολογία 

υπηρεσιών Ιστού και είναι πιθανό να αποτελέσουν μέρος του αρχικού προτύπου σε μια 

επόμενη έκδοση, υπονομεύουν τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα. Για αυτό το λόγο 

είναι απαραίτητο ένα σύνολο από οδηγίες για να καθορίσει τη χρήση των προτύπων 

υπηρεσιών Ιστού με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.  

Ο Οργανισμός Διαλειτουργικότητας για τις Υπηρεσίες Ιστού (Web Service Interoperability 

Organization), είναι μια προσπάθεια ανοιχτή στη βιομηχανία και προάγει τη 

διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών Ιστού μεταξύ διαφόρων συστημάτων. Τα παραδοτέα του 

Οργανισμού συνίστανται σε προφίλ διαλειτουργικότητας, εργαλεία δοκιμής, παραδείγματα 

εφαρμογών παραδείγματα και σενάρια χρήσης τα οποία αποτυπώνουν τεχνικές και 
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επιχειρηματικές ανάγκες για τις υπηρεσίες Ιστού. Τα προφίλ διαλειτουργικότητας είναι στη 

βάση τους σύνολο οδηγιών σχετικά με το ποιες προδιαγραφές των υπηρεσιών Ιστού να 

χρησιμοποιούνται και πώς. Συχνά, οι προδιαγραφές και ειδικά αυτές που είναι τυποποιημένες 

είναι γραμμένες με τόσο γενικό τρόπο που περιέχει αρκετές ασάφειες για θέματα τα οποία 

δεν είναι επαρκώς τυποποιημένα. Τα προφίλ έχουν ως σκοπό να αποσαφηνίσουν αυτές τις 

ασάφειες και να καταστήσουν τα πρότυπα πιο συγκεκριμένα. Τα σενάρια χρήσης 

υποστηρίζουν το προφίλ παρουσιάζοντας παραδείγματα εφαρμογής ενώ τα δοκιμαστικά 

εργαλεία και οι εφαρμογές – παραδείγματα βοηθούν τους προγραμματιστές να αναπτύξουν 

και να δοκιμάσουν υπηρεσίες που είναι συμβατές με τα προφίλ διαλειτουργικότητας.     

2.2.1.3 Οφέλη από τη χρήση υπηρεσιών Ιστού στην ολοκλήρωση Συστημάτων 

Εκτός του ότι παρέχουν υπηρεσίες πάνω από το Internet, οι υπηρεσίες Ιστού είναι μια 

εξαιρετική τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση συστημάτων. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις ο requester και ο provider μπορεί να είναι οντότητες του ίδιου οργανισμού και 

η registry μπορεί να μη χρειάζεται καθόλου. Ο requester και ο provider πρέπει να θεωρηθούν 

αφηρημένοι ρόλοι οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι στα πλαίσια της κάθε αλληλεπίδρασης της 

υπηρεσίας. Όταν ολοκληρώνονται πληροφοριακά συστήματα με χρήση υπηρεσιών Ιστού, 

υπάρχουσες και νέες διεπαφές εγγράφονται σε WSDL έγγραφα. Η εκφραστική δύναμη της 

WSDL είναι επαρκής να περιγράψει τις διεπαφές υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων. Η 

δημιουργία WSDL ορισμών διεπαφών ομογενοποιεί τις διεπαφές των υπαρχόντων 

πληροφοριακών συστημάτων το οποίο καθιστά μελλοντικές προσπάθειες ολοκλήρωσης  πιο 

εύκολες. Η ολοκλήρωση αυτών των συστημάτων μπορεί να ομογενοποιηθεί περαιτέρω με τη 

χρήση τυποποιημένων ορισμών διεπαφών, όπου είναι δυνατό.  

Οι υπηρεσίες Ιστού είναι εύκολο να δημιουργηθούν σε διάφορες πλατφόρμες λογισμικού 

εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των διαθέσιμων εργαλείων λογισμικού. Ο πηγαίο κώδικας με 

τον οποίο η υπηρεσία συνδέεται με την εφαρμογή, μπορεί να παραχθεί αυτόματα από την 

περιγραφή της υπηρεσίας. Η μόνη εργασία προς εκτέλεση είναι η αντιστοίχηση των 

περιεχόμενων δεδομένων χρησιμοποιώντας τις αρχικές γλώσσες προγραμματισμού. Οι 

υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν πάνω από υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα χωρίς 

επέμβαση στην αρχική χρήση των συστημάτων. Η δυνατότητα να αξιοποιούνται υπάρχοντα 
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πληροφοριακά συστήματα καθιστά τις υπηρεσίες Ιστού εξαιρετική τεχνική ολοκλήρωση και για 

λειτουργίες συντήρησης. Ο χρόνος ζωής ενός τέτοιο συστήματος μπορεί να επιμηκυνθεί με 

ολοκλήρωση βασισμένη στις υπηρεσίες Ιστού ενώ η μετάβαση στις υπηρεσίες Ιστού είναι 

χαμηλού κόστους και δεν απαιτεί σοβαρές αλλαγές στην υποδομή τους.   

2.2.1.4 Αρχιτεκτονικές υπηρεσιών (Service Oriented Architecture) 

Οι υπηρεσίες Ιστού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εφαρμογές πάνω από το 

Internet ή σε κλειστά δίκτυα. Η γρήγορη υιοθέτηση των υπηρεσιών Ιστού στη βιομηχανία έχει 

εγείρει συζητήσεις σχετικά με το πια αρχιτεκτονική λογισμικού επιτυγχάνει τα μέγιστα οφέλη 

από τις υπηρεσίες Ιστού. Ορισμένοι θεωρούν τις υπηρεσίες Ιστού ως το μοντέλο 

κατανεμημένων αντικειμένων (distributed object model) το οποίο θα επιτύχει εκεί που το 

DCOM και η CORBA απέτυχαν. Η SOA είναι ένα είδος αρχιτεκτονικής το οποίο τονίζει τις 

υπηρεσίες ως το θεμελιώδες στοιχείο ανάπτυξης κατανεμημένων λύσεων και εφαρμογών. Οι 

υπηρεσίες είναι χαλαρά διασυνδεδεμένες από τους clients τους το οποίο σημαίνει ότι οι 

εξαρτήσεις ανάμεσα στις υπηρεσίες και στους χρήστες πρέπει να ελαχιστοποιούνται [18].  

Η σχέση ανάμεσα στα δεδομένα και τον κώδικα στη SOA είναι το ανάποδο στο 

Αντικειμενοστραφές πρότυπο (Object Oriented – OO). To ΟΟ πρότυπο τονίζει ότι τα δεδομένα 

εσωκλείονται στα αντικείμενα των οποίων η συμπεριφορά και η κατάσταση μπορεί να ελεγχθεί 

μέσω της διεπαφής του. Στο SOA η διεπαφή μιας υπηρεσίας είναι απλά για την αποστολή και τη 

λήψη δεδομένων. Τα μηνύματα τα οποία ανταλλάσσονται δε θα πρέπει να κάνουν καμία 

δέσμευση σε σχέση με τη συμπεριφορά του requester ή του provider. O requester μπορεί μόνο 

να υποθέσει ότι ο provider θα ανταποκριθεί στο μήνυμα και ότι τα δεδομένα τα οποία 

αποστέλλονται μετατρέπονται σε αυτό που έχει ορίσει ο provider. Οι κανόνες της SOA 

αποκλείουν τη χρήση των υπηρεσιών Ιστού ως μηχανισμού απομακρυσμένης κλήσης μεθόδων 

(Remote Procedure Call – RPC) καθώς οι απομακρυσμένες μέθοδοι περιορίζουν τη 

συμπεριφορά των εμπλεκόμενων μερών. Εξαιτίας αυτού, δεν είναι όλες οι εφαρμογές της 

τεχνολογίας υπηρεσιών Ιστού συμβατές με τη SOA.  
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2.3 Τεχνολογίες Σημασιολογίας (Semantics Technologies) και εφαρμογή 

στη Βιομηχανία 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες σημασιολογικού Ιστού 

(Semantic Web) η οποίες βρίσκουν εφαρμογή και στη βιομηχανία για την υλοποίηση 

κατανεμημένου ελέγχου. Οι τεχνολογίες αυτές μας προσφέρουν μια νέα προσέγγιση για τη 

διαχείριση πληροφοριών και διαδικασιών η βασική αρχή της οποία είναι η δημιουργία και 

χρήση σημασιολογικών μεταπληροφοριών (semantic metadata) [19]. 

Όσον αφορά την πληροφορία, τα μεταδεδομένα μπορούν να υπάρχουν σε δύο επίπεδα . Στο 

πρώτο μπορούν να περιγράφουν ένα έγγραφο π.χ. μια ιστοσελίδα ή μια παράγραφο ενός 

κειμένου. Στο δεύτερο επίπεδο μπορούν να περιγράφουν οντότητες του κειμένου π.χ. ένα 

άτομο ή μια εταιρία. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι ότι τα δεδομένα είναι 

σημασιολογικά δηλαδή περιγράφουν είτε το περιεχόμενο του εγγράφου π.χ.  το θέμα του ή τη 

σχέση του με άλλα κείμενα  είτε μια οντότητα μέσα στο κείμενο. Αυτό έρχεται να 

συμπληρώσει τα μεταδεδομένα στο σημερινό Ιστό τα οποία κωδικοποιημένα σε HTML 

περιγράφουν μόνο τη μορφή με την οποία η πληροφορία που περιέχεται πρέπει να 

παρουσιαστεί στο χρήστη. Επίσης, με τη χρήση σημασιολογικών μεταδεδομένων είναι δυνατή 

η οργάνωση και η εύρεση πληροφορίας με βάση τη σημασία τους. Για παράδειγμα, η 

αναζήτηση της λέξης ‘αστέρια’ αν τεθεί στο πλαίσιο της αστρονομίας, θα αγνοήσει 

αποτελέσματα με αναφορές σε προβεβλημένα άτομα.  

Η χρήση σημασιολογικών δεδομένων είναι επίσης κρίσιμη για την ολοκλήρωση ετερογενών 

πληροφοριακών συστημάτων είτε βρίσκονται μέσα στον ίδιο οργανισμό είτε μεταξύ 

διαφορετικών οργανισμών. Κατά κανόνα διαφορετικά σχήματα χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν και να κατηγοριοποιήσουν την πληροφορία ενώ διαφορετικές ορολογίες 

χρησιμοποιούνται μέσα στην πληροφορία. Με τη δημιουργία αντιστοιχήσεων π.χ. μεταξύ των 

διαφορετικών σχημάτων είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια ενοποιημένη εικόνα και να 

επιτευχθεί διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαδικασιών που χρησιμοποιούν την πληροφορία. 

Σημασιολογικές περιγραφές μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στις διαδικασίες οι οποίες 

μπορούν να υλοποιηθούν ως υπηρεσίες Ιστού. Όταν η λειτουργία μιας υπηρεσίας Ιστού 
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μπορεί να περιγραφεί σημασιολογικά, τότε και η υπηρεσία καθεαυτή μπορεί να ευρεθεί πιο 

εύκολα. Όταν οι υπάρχουσες υπηρεσίες Ιστού παρέχονται με μεταδεδομένα τα οποία 

περιγράφουν τη λειτουργία τους και το σκοπό τους, τότε νέες υπηρεσίες Ιστού μπορούν να 

υλοποιηθούν ως συνδυασμό των υπαρχόντων υπηρεσιών. Η χρήση τέτοιων σημασιολογικών 

περιγραφών είναι ουσιώδης για την υλοποίηση συστημάτων SOA μεγάλης κλίμακας. Στις 

επόμενες παραγράφους εξετάζουμε την RDFS η οποία είναι η βάση των γλωσσών που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οντολογιών και ένας από τους θεμέλιους λίθους του 

σημασιολογικού Ιστού, την OWL ως την πλέον εξελιγμένη γλώσσα κατασκευής οντολογιών και 

παράστασης γνώσης, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης και διαχείρισης οντολογιών.  

2.3.1 Resource Description Framework Schema (RDFS) 

Ο σκοπός κατασκευής της RDF είναι η δημιουργία μεταπληροφοριών για το χαρακτηρισμό 

πόρων του παγκόσμιου ιστού (web) . Το μοντέλο δεδομένων της RDF αποτελείται από τρεις 

τύπους: 

• Πόροι (resources): πόροι καλούνται τα όποια δεδομένα περιγράφονται από την RDF 

• Ιδιότητες (properties) ή κατηγορήματα: οι ιδιότητες ορίζουν γνωρίσματα (attributes) ή 

σχέσεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν έναν πόρο 

• Δηλώσεις (statements): οι δηλώσεις αναθέτουν τιμή σε μία ιδιότητα ενός 

συγκεκριμένου πόρου.  Έχουν παρόμοια δομή και σημασιολογία με μία πρόταση της μορφής 

«υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενα», όπου το ρήμα είναι μία ιδιότητα [20]. 

Η RDF δεν έχει μηχανισμούς ορισμού σχέσεων μεταξύ ιδιοτήτων και πόρων. Τον ρόλο αυτόν 

τον έχει η RDF Vocabulary Description language ή αλλιώς RDFS. Ο συνδυασμός της RDF και του 

RDFS συχνά καλείται RDFS. 

Η αναπαράσταση των εννοιών με RDFS γίνεται μέσω των τάξεων (classes). Οι τάξεις μπορούν 

να ιεραρχηθούν, ενώ η πολλαπλή κληρονομικότητα υποστηρίζεται. Παρ’ όλα αυτά με RDFS δεν 

μπορεί να αναπαρασταθεί ρητά εξαντλητική (exhaustive) ή διαζευκτική (disjoint) γνώση στην 

ιεραρχία των τάξεων.  
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Οι τάξεις και τα αντικείμενα των τάξεων έχουν ιδιότητες (properties). Ο διαχωρισμός μεταξύ 

μιας ιδιότητας μιας τάξης και μιας ιδιότητας ενός αντικειμένου είναι ο εξής: Η ιδιότητα μίας 

τάξης (attribute) παίρνει τιμή στην τάξη και διατηρεί αυτή την τιμή για όλα τα αντικείμενα της 

συγκεκριμένης τάξης, ενώ η ιδιότητα ενός αντικειμένου, παρά το ότι ορίζεται κατά τον ορισμό 

της τάξης, παίρνει τιμή στον ορισμό του αντικειμένου. Και οι δύο τύποι των ιδιοτήτων 

κωδικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με RDFS.  

Για να οριστεί μία ιδιότητα με RDFS, πρέπει να οριστεί το όνομα της, η τάξη στην οποία 

αναφέρεται και ο τύπος των τιμών της. Ως τύπος της ιδιότητας μπορεί να οριστεί ένα 

κυριολεκτικό (literal), κάποια άλλη τάξη της οντολογίας ή ένα αρχείο xml schema. Η τελευταία 

δυνατότητα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, διότι με τον τρόπο αυτόν μπορεί ουσιαστικά να 

προσπελαστεί οποιουδήποτε είδους δομημένη πληροφορία, αρκεί να έχει περιγραφεί σε 

κάποιου είδους αρχείο xml. Ωστόσο με RDFS δεν μπορούν να οριστούν πολλαπλότητες 

(cardinalities) ή αρχικές (default) τιμές για τις ιδιότητες. 

Oι ιδιότητες με RDFS ορίζουν ουσιαστικά δυαδικές σχέσεις μεταξύ οντοτήτων. Οι σχέσεις με 

μεγαλύτερο αριθμό ορισμάτων πρέπει να οριστούν ως τάξεις. Για παράδειγμα, μία σχέση που 

ορίζει ένας δρόμος, ο οποίος συνδέει δύο πόλεις, είναι μία σχέση με τρία ορίσματα. Σε αυτή 

την περίπτωση θα οριστεί μία τάξη με τρεις ιδιότητες, δύο από τις οποίες θα έχουν ως τύπο 

τιμών την τάξη που περιγράφει τις πόλεις και μία από αυτές την τάξη που περιγράφει τους 

δρόμους.  

Ενδιαφέρον είναι το ότι στη RDFS είναι δυνατόν να οριστούν ιεραρχίες ιδιοτήτων, που 

ουσιαστικά είναι ιεραρχίες δυαδικών σχέσεων. Έτσι, εάν οριστεί μία ιδιότητα Β ως υπώνυμη 

ιδιότητα (subproperty) μίας ιδιότητας Α και η Β πάρει μία τιμή, τότε συνεπάγεται ότι η Α θα 

έχει την ίδια τιμή. 

Τα αντικείμενα στη RDFS μπορούν να οριστούν με διάφορους τρόπους, με χρήση μόνο της 

RDF. Για τη δήλωση ενός αντικειμένου, πρέπει να οριστεί η τάξη που ανήκει, να του δοθεί ένα 

όνομα και να ορισθούν ζευγάρια ιδιοτήτων-τιμών (attribute-value). 
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Το RDFS επιτρέπει την αναπαράσταση δηλώσεων (statement). Μία δήλωση αποτελείται από 

ένα υποκείμενο, ένα αντικείμενο και ένα κατηγόρημα και ουσιαστικά εκφράζει ότι θα 

εξέφραζε και μία πρόταση σε φυσική γλώσσα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι δυνατόν οι 

τιμές των ιδιοτήτων των τάξεων να μετατραπούν σε δηλώσεις.  

Αντίθετα με τις δηλώσεις, με τη RDFS δεν είναι δυνατόν να αναπαρασταθούν αξιώματα 

(axioms), αλλά ούτε και συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις στη μοντελοποίηση των οντολογιών 

είναι ουσιαστικά ειδικού τύπου σχέσεις, με n ορίσματα στη γενική περίπτωση, ένα εκ των 

οποίων συνδέεται μονοσήμαντα με τις τιμές των υπολοίπων n-1. Το όρισμα αυτό ουσιαστικά 

αποτελεί το εξαγόμενο της συνάρτησης.  

Τέλος, ένα πρόβλημα της RDFS είναι ο ορισμός της ακριβούς σημασιολογίας των διαφόρων 

xml-ετικετών (tag) και ιδιοτήτων (attributes) που ορίζει.  

2.3.2 Ontology Web Language (OWL) 

H γλώσσα OWL έχει αναπτυχθεί από το W3C. Προέρχεται από τη DAML+OIL, της οποίας 

αποτελεί επέκταση και με την οποία έχει πολλά κοινά στοιχεία, ενώ οι κυριότερες διαφορές 

τους είναι οι εξής: 

• Στην OWL δεν μπορούν να οριστούν περιορισμοί πολλαπλοτήτων που σχετίζονται με 

τον τύπο της τιμής μιας ιδιότητας. 

• Η OWL επιτρέπει τον ορισμό συμμετρικών σχέσεων, κάτι που δεν επιτρέπεται στη 

DAML+OIL. 

• Η OWL δεν μετονομάζει τις ετικέτες που χρησιμοποιεί από τη RDF(S). 

• Οι περισσότερες ετικέτες που έχουν προέλθει από την DAML+OIL έχουν μετονομαστεί. 

• Στην OWL δεν μπορεί να οριστεί με μία ετικέτα η διαζευκτική σύνθεση, αλλά μπορεί να 

οριστεί μέσω δύο διαφορετικών ετικετών, εκ των οποίων η μία δηλώνει τη διάζευξη και η άλλη 

τη σύνθεση. 
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Όπως και οι δύο προηγούμενες γλώσσες, έτσι και η OWL έχει οριστεί για τη δημοσίευση και τη 

διακίνηση οντολογιών στον παγκόσμιο ιστό. Η OWL, όπως και η OIL, ακολουθεί τη λογική 

διαστρωμάτωσης για την αναπαράσταση της οντολογίας και περιλαμβάνει τρία στρώματα: 

• OWL Lite: Παρέχει βασική υποστήριξη ιεράρχησης των τάξεων και κάποιων απλών 

περιορισμών. Για παράδειγμα, ενώ υποστηρίζει πολλαπλότητα, επιτρέπει τις τιμές 0 ή 1. 

• OWL DL: Παρέχει τη μέγιστη εκφραστικότητα, με τον περιορισμό όλα τα 

συμπεράσματα που μπορούν να προέλθουν από τη βάση γνώσης να μπορούν να 

υπολογιστούν σε εύλογο υπολογιστικό χρόνο. 

• OWL Full: Παρέχει όλη την εκφραστική ικανότητα της RDF, αλλά χωρίς εγγυήσεις για το 

αν μπορούν να υπολογιστούν συμπεράσματα πάνω στη βάση γνώσης – με άλλα λόγια δεν 

μπορεί να υποστηρίξει αυτόματη εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Η αναπαράσταση γνώσης που περιγράφεται εδώ αφορά στο στρώμα OWL DL. Ενδιαφέρον 

στοιχείο της OWL, που δεν υπάρχει στη DAML+OIL, είναι οι μηχανισμοί που διαθέτει για τον 

έλεγχο των εκδόσεων. Κατά τον ορισμό της οντολογίας σε όλες τις γλώσσες που 

παρουσιάστηκαν είναι δυνατόν να οριστεί η έκδοση της οντολογίας. Στην περίπτωση της OWL 

μπορούν, επιπλέον, να οριστούν οι εκδόσεις με τις οποίες είναι συμβατή η οντολογία, αλλά 

και οι εκδόσεις με τις οποίες παρουσιάζει ασυμβατότητα. Επίσης, είναι δυνατό να οριστεί το 

ποιες τάξεις και ιδιότητες θεωρούνται «προς κατάργηση» (deprecated).  

Ο ορισμός και η κατηγοριοποίηση των εννοιών, που και εδώ ονομάζονται τάξεις, καθώς και η 

αναπαράσταση των σχέσεων στο στρώμα OWL DL είναι τα ίδια με τη DAML+OIL.  

Για την περιγραφή των αντικειμένων πάλι χρησιμοποιείται η RDF. Ένα επιπλέον στοιχείο της 

OWL είναι ότι δεν απαιτείται τα ονόματα των αντικειμένων να είναι μοναδικά. Επομένως δύο 

αντικείμενα με το ίδιο όνομα μπορεί να αναπαριστούν διαφορετικά αντικείμενα. Για τον λόγο 

αυτό, η συγκεκριμένη γλώσσα παρέχει μηχανισμό, ώστε να μπορεί να δηλωθεί ρητά ότι δύο 

αντικείμενα είναι διαφορετικά. 
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Όπως και στην περίπτωση της DAML+OIL, δεν μπορούν να οριστούν ούτε συναρτήσεις πολλών 

μεταβλητών ούτε αξιώματα. Ωστόσο και στην OWL μπορούν να δηλωθούν δυαδικές 

συναρτήσεις μέσω της μοναδικότητας της τιμής μιας ιδιότητας. Τέλος, οι δηλώσεις μπορούν 

να αναπαρασταθούν και εδώ όπως στη RDF(S). 

2.3.3 Αποτύπωση γνώσης με χρήση οντολογιών 

Ένας τυπικός ορισμός μιας οντολογίας είναι: ‘Η οντολογία είναι μια σαφής και τυποποιημένη 

περιγραφή της γνώσης μιας περιοχής ενδιαφέροντος’. O ορισμός αυτός τονίζει δύο σημεία 

κλειδιά: ότι η περιγραφή είναι τυποποιημένη οπότε επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων 

από τον υπολογιστή και ότι μια πρακτική οντολογία είναι σχεδιασμένη για κάποια 

συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Οι οντολογίες αποτελούνται από έννοιες οι οποίες 

επίσης αναφέρονται με τον όρο ‘κλάσεις’, σχέσεις (ιδιότητες), instances  και αξιώματα δηλαδή 

από το σύνολο C, R, I, A. H αρχική έρευνα στην Ευρώπη και την Αμερική στον ορισμό γλωσσών 

κατάλληλων για τη δημιουργία οντολογιών σύγκλινε στην W3C  για την παραγωγή της OWL. H 

OWL παρέχει τους απαραίτητους μηχανισμούς για τη δημιουργία όλων των στοιχείων που 

απαρτίζουν μια οντολογία: κλάσεις, ιδιότητες, instances και αξιώματα. Δύο ειδών ιδιότητες 

μπορούν να οριστούν: αντικειμένου και τύπου δεδομένων (datatype). Οι ιδιότητες 

αντικειμένου σχετίζουν instances σε instances. Οι ιδιότητες τύπου δεδομένων σχετίζουν 

instances σε τιμές δεδομένων π.χ. σε string ή σε αριθμητική τιμή. Οι έννοιες (concepts) 

μπορούν να έχουν υπέρ-έννοιες ή υπό-έννοιες παρέχοντας μηχανισμό για εξαγωγή 

συμπερασμάτων και κληρονομικότητα ιδιοτήτων. Τέλος, τα αξιώματα χρησιμοποιούνται για 

την παροχή πληροφορίας σχετικά με τις κλάσεις και τις ιδιότητες, για παράδειγμα για να 

ορίσουν την ισοδυναμία δύο κλάσεων ή το εύρος τιμών μιας ιδιότητας.    

Οι οντολογίες χρειάζεται να είναι σε θέση να τροποποιηθούν όπως αλλάζει η γνώση που 

παριστούν αλλά και η χρήση της. Μέρος της σωστής σχεδίασης μιας οντολογίας είναι η 

δυνατότητα η αλλαγή να γίνεται βαθμιαία έτσι ώστε η οντολογία να μην αναδημιουργείται 

από την αρχή.  
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Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μία συνοπτική, μη εξαντλητική παρουσίαση των πιο γνωστών 

και ευρύτερα χρησιμοποιούμενων οντολογιών, οι οποίες ξεχωρίζουν λόγω της 

χρησιμοποίησής τους σε σημαίνοντα προγράμματα, της θεωρητικής τους συμβολής, της 

λειτουργίας τους ως βάσης για την παγίωση σχεδιαστικών κριτηρίων και μεθοδολογιών κλπ. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 4 είδη οντολογιών:  

 Οντολογίες αναπαράστασης γνώσης (Knowledge representation ontologies) 

 Οντολογίες ανώτατου επιπέδου (Top-level ontologies) 

 Γλωσσολογικές οντολογίες (Linguistic ontologies) 

 Οντολογίες θεματικών πεδίων (Domain ontologies) 

 

2.3.4 Οντολογίες αναπαράστασης γνώσης (Knowledge representation ontologies) 

Μία οντολογία αναπαράστασης γνώσης συγκεντρώνει τα αρχέτυπα μοντελοποίησης, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την τυποποίηση της γνώσης σε ένα παράδειγμα αναπαράστασης 

γνώσης. Τέτοια αρχέτυπα είναι, για παράδειγμα, οι τάξεις (classes) οι σχέσεις (relations) , τα 

χαρακτηριστικά (attributes) κ.ά. Μερικές από τις οντολογίες αυτού του τύπου είναι οι 

ακόλουθες: Frame Ontology, RDF, OIL, OWL κ.ά. [21]. 

2.3.5 Οντολογίες ανώτατου επιπέδου (Top-level ontologies) 

Οι οντολογίες ανώτατου επιπέδου περιγράφουν πολύ γενικές έννοιες, κοινές σε όλα τα 

θεματικά πεδία, με τις οποίες θα πρέπει να συνδέονται όλοι οι όροι των υπαρχουσών 

οντολογιών. Ορισμένες φορές αυτού του είδους οι οντολογίες χρησιμοποιούνται ως βάση για 

την ανάπτυξη οντολογιών θεματικών πεδίων, αν και η συνηθέστερη τακτική είναι η κατασκευή 

των τελευταίων και στη συνέχεια η σύνδεσή τους με οντολογίες ανώτατου επιπέδου. 

Κατά προτίμηση, οι οντολογίες ανώτατου επιπέδου θα πρέπει να είναι  

α) καθολικές: κάθε έννοια οποιασδήποτε οντολογίας μπορεί να συνδεθεί σε κατάλληλους 

κόμβους της οντολογίας ανώτατου επιπέδου  

β) συνεκτικές: κάθε έννοια της οντολογίας ανώτατου επιπέδου πρέπει να είναι αιτιολογημένη 
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Στις οντολογίες ανώτατου επιπέδου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι οντολογίες καθολικών 

και συγκεκριμένων εννοιών (top-level ontologies of universals and particulars), η οντολογία 

Sowa, η οντολογία Cyc κ.ά. [22]. 

2.3.6 Γλωσσολογικές οντολογίες (Linguistic ontologies) 

Ο σκοπός των οντολογιών αυτού του τύπου είναι η περιγραφή σημασιολογικών δομημάτων 

παρά η μοντελοποίηση ενός συγκεκριμένου θεματικού πεδίου. Καλύπτουν ένα αρκετά 

ετερογενές φάσμα πόρων, που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην επεξεργασία φυσικής 

γλώσσας (Natural Language Processing – NLP).  

Το βασικό χαρακτηριστικό τέτοιων οντολογιών είναι το ότι συναρτώνται προς τη σημασιολογία 

των γραμματικών μονάδων (λέξεων, ονοματικών συστατικών, επιθέτων κλπ.). 

Στις γλωσσολογικές οντολογίες συγκαταλέγονται οι εξής: WordNet, The Mikrokosmos 

ontology, Sensus κ.ά. [22]. 

2.3.7 Οντολογίες θεματικών πεδίων (Domain ontologies) 

Οι οντολογίες θεματικών πεδίων είναι επαναχρησιμοποιήσιμα λεξιλόγια (α) των εννοιών ενός 

θεματικού πεδίου και των σχέσεων μεταξύ αυτών, (β) των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν 

χώρα σε αυτό το θεματικό πεδίο και (γ) των θεωριών και των στοιχειωδών αρχών που διέπουν 

το εν λόγω θεματικό πεδίο. 

Οι υπάρχουσες οντολογίες αυτού του τύπου καλύπτουν τα θεματικά πεδία του ηλεκτρονικού 

εμπορίου (UNSPSC, e-cl@ss, RosettaNet), της Ιατρικής (GALEN, UMLS), του προγραμματισμού 

(EngMath), της επιχειρησιακής δραστηριότητας (Enterprise Ontology, TOVE), της Χημείας 

(Chemical Elements, Ions) κ.ά [22]. 

2.4 Μεθοδολογίες κατασκευής οντολογιών 

Η συστηματοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης των οντολογιών είναι ένας σχετικά καινούριος 

τομέας, καθώς η ανάπτυξη οντολογιών εντάχθηκε για πρώτη φορά σε συνέδριο τεχνητής 

νοημοσύνης το 1996. Μερικές από τις πιο σημαντικές μεθοδολογίες είναι οι ακόλουθες:  

 1990, Η μέθοδος Cyc των Lenat και  Guha.  
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 1995, Η μέθοδος των Uschold and King. 

 1995, Η μεθοδολογία των Grueninger and Fox. 

 1996, Η προσέγγιση KACTUS των Amaya Bernaras et al. 

 1996, Η μεθοδολογία Methondology των Gomez-Perez et al. (Η μέθοδος αυτή 

περιλαμβάνει και τη δυνατότητα επανασχεδίασης οντολογιών στην περίπτωση 

υπαρχουσών οντολογιών.) 

 1997, Μεθοδολογία βασιζόμενη στην οντολογία SENSUS  

 2001, (Staab et al) On-to-Knowledge   

2.4.1 Η μέθοδος Cyc (Lenat & Guha, 1990) 

Η εταιρεία Microelectronics and Computer Technology Corporation (MCC) στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 άρχισε την ανάπτυξη μιας τεράστιας γνωσιακής βάσης δεδομένων, η 

οποία περιλάμβανε γνώσεις κοινής λογικής. Τα πρώτα 1.000.000 πεδία εισήχθησαν 

χειρωνακτικά και σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος αυτού που 

θεωρείται κοινή γνώση. Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα Cyc, η οποία 

συνδυάζει πλαίσια (frames) και κατηγορικό λογισμό πρώτης τάξης (first-order logic). Η μηχανή 

συνεπαγωγής του Cyc επιτρέπει τα παρακάτω: πολλαπλή κληρονομικότητα, αυτόματη 

κατηγοριοποίηση, έλεγχο των περιορισμών κα. 

Αν και γνωσιακή βάση δεδομένων, η Cyc θεωρείται και οντολογία γιατί μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βάση σε διάφορα έξυπνα συστήματα, τα οποία μπορούν να επικοινωνούν 

και να αλληλεπιδρούν. 

Για την ανάπτυξη της Cyc ακολουθήθηκαν οι παρακάτω διαδικασίες: 

 Διαδικασία 1: Χειρωνακτική κωδικοποίηση άρθρων και γνώσης λόγω της αδυναμίας 

των συστημάτων φυσικής γλώσσας να κωδικοποιούν τέτοιου τύπου γνώση.  

 Διαδικασία 2: Κωδικοποίηση γνώσης υποβοηθούμενη από εργαλεία, τα οποία 

χρησιμοποιούν τη γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικασίας. 

 Διαδικασία 3: Κωδικογράφηση της γνώσης, η οποία εκτελείται κυρίως από εργαλεία. 

 Και για τις τρεις προαναφερθείσες διαδικασίες εφαρμόζονται οι παρακάτω ενέργειες: 

 Ενέργεια 1. Αναπαράσταση της γνώσης και των οντολογιών ανώτατου επιπέδου 
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 Ενέργεια 2.Αναπαράσταση της γνώσης διαφόρων θεματικών πεδίων με τη χρήση 

αρχέτυπων. 

2.4.2 Η μέθοδος των Uschold & King  

Οι Uschold & King πρότειναν την πρώτη μέθοδο για την ανάπτυξη οντολογιών [23], η οποία 

βασίστηκε στην εμπειρία που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της Enterprise 

Ontology. Οι βασικές διαδικασίες για την ανάπτυξη της οντολογίας δίνονται στη συνέχεια: 

 Διαδικασία 1: Καθορισμός σκοπού της οντολογίας: Είναι πολύ σημαντικό να 

καθοριστούν τα αίτια ανάπτυξης της οντολογίας, οι προτεινόμενες χρήσεις της καθώς 

και οι όροι που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. 

 Διαδικασία 2: Ανάπτυξη της οντολογίας 

o Ενέργεια 1: Σύλληψη της οντολογίας. Εντοπισμός των βασικών εννοιών και 

σχέσεων σε συγκεκριμένο θεματικό πεδίο καθώς και ο ακριβής ορισμός τους. 

Επίσης, εντοπισμός των όρων που αναφέρονται σε αυτές τις έννοιες και τις 

σχέσεις. Όσον αφορά στην αναγνώριση των εννοιών αναφέρονται οι εξής 

προσεγγίσεις: 

o Σύμφωνα με την bottom up προσέγγιση εντοπίζονται πρώτα οι 

πιο ειδικοί όροι και μετά σταδιακά προχωράει κανείς στους πιο 

γενικούς. Οι Uschold & King υποστηρίζουν ότι αυτή η προσέγγιση 

μπορεί να είναι προβληματική, καθώς είναι εύκολο να 

υπεισέλθει κανείς σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, να αυξηθεί η 

συνολική προσπάθεια, να βρεθούν οι κοινές έννοιες, ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνεται ο κίνδυνος της ασυνέπειας. 

o Σύμφωνα με την top-down προσέγγιση ο οντολόγος ξεκινάει 

από τις πιο γενικές έννοιες και προχωράει προς τις πιο ειδικές. 

Αρχίζοντας από ένα ανώτατο επίπεδο μπορεί να ελέγξει 

ευκολότερα τη λεπτομέρεια, αν και ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος 

να επιλέξει μη αναγκαίες ανώτερες κατηγορίες. Αυτό μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική προσπάθεια, καθώς 

μπορεί να αναπτυχθεί ένα ασταθές μοντέλο. 
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o Σύμφωνα με τη middle-out προσέγγιση, ο οντολόγος εντοπίζει 

τους βασικούς όρους και μετά προχωράει στους πιο ειδικούς και 

στους πιο γενικούς. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η περιττή 

προσπάθεια 

o Ενέργεια 2: Κωδικοποίηση 

o Ενέργεια 3: Ενσωμάτωση των υπαρχουσών οντολογιών 

 Διαδικασία 3: Αξιολόγηση: Για την αξιολόγηση των οντολογιών οι Uschold & King 

προτείνουν ότι πρέπει να κριθούν σε επίπεδο τεχνικό, λογισμικού και τεκμηρίωσης σε 

σχέση με ένα πλαίσιο αναφοράς. 

 Διαδικασία 4: Τεκμηρίωση της οντολογίας: Οι προδιαγραφές για την τεκμηρίωση της 

οντολογίας διατυπώνονται σε αυτό το στάδιο, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα 

με τον τύπο και τον σκοπό της οντολογίας. 

Βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας είναι η έλλειψη κάποιας εννοιολογικής 

διαδικασίας πριν από την εφαρμογή της οντολογίας. 

2.4.3 Η μεθοδολογία των Grüninger & Fox 

Η μεθοδολογία των Grüninger & Fox [24] στηρίζεται σε γνωσιακές βάσεις δεδομένων και στον 

κατηγορικό λογισμό πρώτης τάξης. Είναι μία αρκετά τυπική μεθοδολογία, η οποία 

χρησιμοποιεί τη λογική, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως οδηγός για τη μετατροπή 

σεναρίων σε υπολογιστικά μοντέλα. Χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των οντολογιών 

TOVE. Οι βασικές διαδικασίες για την ανάπτυξη της οντολογίας είναι πέντε: 

 Διαδικασία 1: Εντοπισμός των σχετικών σεναρίων: Ανάλογα με το σενάριο που σχετίζεται 

με τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν την οντολογία, γίνεται και περιγραφή των 

απαιτήσεων που θα ικανοποιούνται μετά την υλοποίηση της. 

 Διαδικασία 2: Περιγραφή των άτυπων ερωτήσεων ικανότητας: Κάθε σενάριο έχει και ένα 

σύνολο άτυπων ερωτήσεων ικανότητας, δηλαδή ερωτήσεων γραμμένων σε φυσική 

γλώσσα, οι οποίες θα μπορούν να απαντηθούν από την οντολογία, όταν αυτή υλοποιηθεί. 

Οι ερωτήσεις αυτές θα πρέπει να έχουν βαθμό πολυπλοκότητας και να μην είναι απλά 

ερωτήματα. 
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 Διαδικασία 3: Προδιαγραφές της ορολογίας χρησιμοποιώντας κατηγορικό λογισμό πρώτης 

τάξης: Ο οντολόγος μπορεί να εξαγάγει ορολογία από τις άτυπες ερωτήσεις ικανότητας. 

 Διαδικασία 4: Προδιαγραφές της ορολογίας χρησιμοποιώντας κατηγορικό λογισμό πρώτης 

τάξης: Διατύπωση των ερωτήσεων ικανότητας με τυπικό τρόπο χρησιμοποιώντας 

ορολογία. 

 Διαδικασία 5: Προδιαγραφές για τη διατύπωση αξιωμάτων χρησιμοποιώντας κατηγορικό 

λογισμό πρώτης τάξης 

2.4.4 Η προσέγγιση KACTUS  

Η προσέγγιση αναπτύχθηκε από την Amaya Bernaras και τους συναδέλφους της [25] με στόχο 

τη διερεύνηση της επαναχρησιμοποίησης της γνώσης σε σύνθετα τεχνικά ζητήματα και του 

ρόλου των οντολογιών. Οι βασικές διαδικασίες για την ανάπτυξη της οντολογίας είναι οι εξής: 

 Διαδικασία 1: Προδιαγραφές εφαρμογής 

 Διαδικασία 2: Προεργασίες για το σχεδιασμό, οι οποίες βασίζονται σε ανώτατες 

οντολογικές κατηγορίες 

 Διαδικασία 3: Τελική δόμηση και βελτίωση της οντολογίας 

2.4.5 Methontology 

Η μεθοδολογία Methontology περιλαμβάνει τη διαδικασία ανάπτυξης της οντολογίας [26], τον 

κύκλο ζωής των πρωτοτύπων καθώς και τις διάφορες ενέργειες που απαιτούνται για τη 

διαχείριση, την ανάπτυξη και την περιφερειακή υποστήριξη. 

Οντολογικά εργαλεία που υποστηρίζουν τη μεθοδολογία αυτή είναι: ODE, WebODE, Protégé 

2000, OntoEdit. 

Στο πλαίσιο αυτής της μεθοδολογίας πραγματοποιούνται οι παρακάτω διαδικασίες σε σχέση 

με τις ήδη υπάρχουσες οντολογίες σε ίδια ή παρεμφερή θεματικά πεδία: 

 Διαδικασία 1: Εύρεση υποψήφιων οντολογιών για επαναχρησιμοποίηση. 

 Διαδικασία 2: Διερεύνηση του περιεχομένου και της εμβάθυνσης των υποψήφιων 

οντολογιών. 

 Διαδικασία 3: Επιλογή των οντολογιών που θα επαναχρησιμοποιηθούν. 

 Διαδικασία 4: Αξιολόγηση των επιλεχθεισών οντολογιών ως αναπαράσταση γνώσης 
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Η Methontology οργανώνει και μετατρέπει μία ανεπίσημη απεικόνιση ενός συγκεκριμένου 

θεματικού πεδίου σε ημιτυπικές προδιαγραφές χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα επίπεδα 

αναπαράστασης. Οι βασικές διαδικασίες για την ανάπτυξη της οντολογίας είναι οκτώ: 

 Διαδικασία 1: Κατασκευή γλωσσάριου όρων, οι ορισμοί τους, συνώνυμα και 

ακρωνύμια. 

 Διαδικασία 2: Κατασκευή εννοιολογικών ταξινομιών με στόχο την ταξινόμηση εννοιών.  

 Διαδικασία 3: Κατασκευή ειδικών διαγραμμάτων δυαδικών σχέσεων. 

 Διαδικασία 4: Κατασκευή εννοιολογικού λεξικού. 

 Διαδικασία 5: Πίνακας με λεπτομερή περιγραφή των ειδικών δυαδικών σχέσεων.  

 Διαδικασία 6: Πίνακας με λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών των εννοιών 

καθώς και των πραγματώσεων τους. 

 Διαδικασία 7: Πίνακας με λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών των τάξεων, 

όπως αυτές εμφανίζονται στο εννοιολογικό λεξικό. 

 Διαδικασία 8: Λεπτομερής περιγραφή των σταθερών. 

Η Methontology προτείνει την επέκταση ή τη μείωση των ενδιάμεσων αναπαραστάσεων 

ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου. 

2.4.6 Μεθοδολογία βασισμένη στην οντολογία SENSUS 

Η μεθοδολογία αυτή προτείνει τη σύνδεση όρων συγκεκριμένου θεματικού πεδίου με μία 

μεγάλη οντολογία, τη SENSUS [22], και στη συνέχεια τη διαγραφή των όρων που δεν 

σχετίζονται με την καινούρια οντολογία. Η μεθοδολογία αυτή έχει ως αποτέλεσμα το σκελετό 

της καινούριας οντολογίας, η οποία γίνεται αυτόματα με τις παρακάτω διαδικασίες: 

 Διαδικασία 1: Εντοπισμός των όρων κλειδιά. 

 Διαδικασία 2: Χειρωνακτική σύνδεση των όρων κλειδιά με την οντολογία SENSUS. 

 Διαδικασία 3: Πρόσθεση μονοπατιών προς τη ρίζα του SENSUS. 

 Διαδικασία 4: Πρόσθεση καινούριων όρων στο θεματικό πεδίο. 

 Διαδικασία 5: Πρόσθεση ολόκληρων υποδένδρων. 

Η προσέγγιση που υιοθετεί η μεθοδολογία αυτή προωθεί τη διάχυση της γνώσης, καθώς η 

ίδια οντολογία χρησιμοποιείται ως βάση για διαφορετικές οντολογίες. 
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2.4.7 On-to-Knowledge 

Η μεθοδολογία αυτή έχει ως στόχο την έξυπνη πρόσβαση σε μεγάλους όγκους δεδομένων, τα 

οποία είναι ημιδομημένα, και σε κειμενική πληροφορία, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε 

διάφορα δίκτυα [27]. Οι διαδικασίες που προτείνονται από αυτή τη μεθοδολογία είναι οι 

ακόλουθες: 

 Διαδικασία 1: Προμελέτη της συνολικής εφαρμογής, η οποία πρέπει να λάβει χώρα πριν 

την ανάπτυξη των οντολογιών. 

 Διαδικασία 2: Έναρξη. Στη φάση αυτή περιγράφονται το θεματικό πεδίο και ο στόχος της 

οντολογίας, οι σχεδιαστικές προδιαγραφές, οι πηγές, οι πιθανοί χρήστες και οι πιθανές 

εφαρμογές. 

 Διαδικασία 3: Βελτιστοποίηση της οντολογίας μέσω των παρακάτω ενεργειών. 

o Ενέργεια 1: Εκμαίευση γνώσης από τους ειδικούς στο συγκεκριμένο θεματικό 

πεδίο. Και εδώ χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα επίπεδα αναπαράστασης γνώσης. 

o Ενέργεια 2: Μεταφορά της οντολογίας σε μία τυπική γλώσσα. 

 Διαδικασία 4: Αξιολόγηση μέσω των παρακάτω ενεργειών: 

o Ενέργεια 1: Έλεγχος των απαιτήσεων και των ερωτήσεων ικανότητας. 

o Ενέργεια 2: Έλεγχος της οντολογίας στο περιβάλλον της εφαρμογής. 

 Διαδικασία 5: Συντήρηση. Προτείνεται η συντήρηση της οντολογίας ως μέρος του 

λογισμικού. 
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2.5 Διαχείριση ροών εργασίας (workflows) και βιομηχανικών διεργασιών 

(business processes) 

Η έννοια της ροής εργασίας υπάρχει από τη βιομηχανοποίηση ενώ έχει εξελιχθεί και αποτελεί 

τον καρπό αναζήτησης για τη βελτίωση της απόδοσης επικεντρώνοντας σε δραστηριότητες 

ρουτίνας [28]. Κατά κανόνα διαχωρίζουν τις εργασιακές δραστηριότητες σε καλά 

καθορισμένες διεργασίες, ρόλους, κανόνες και διαδικασίες τα οποία καθορίζουν σχεδόν όλη 

τη δουλειά στην παραγωγή και στο γραφείο. Αρχικά, οι διαδικασίες εκτελούνταν εξ ολοκλήρου 

από ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονταν φυσικά αντικείμενα. Με την εισαγωγή της 

πληροφορικής, οι διαδικασίες στο χώρο εργασίας αυτοματοποιούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου 

από πληροφοριακά συστήματα, όπως λογισμικά υπολογιστών τα οποία εκτελούν εργασίες και 

εφαρμόζουν κανόνες οι οποίοι έχουν υλοποιηθεί προηγουμένως από ανθρώπους.  

Οι Medina – Mora [29] κατηγοριοποιούν τις διαδικασίες σε έναν οργανισμό σε υλικές, 

πληροφοριακές και επιχειρηματικές. Ο σκοπός της υλικής διαδικασίας είναι η συναρμολόγηση 

φυσικών εξαρτημάτων για να παραδώσει υλικά προϊόντα. Οι υλικές διαδικασίες σχετίζουν 

ανθρώπινες εργασίες οι οποίες έχουν τη βάση τους στο φυσικό κόσμο. Τέτοιες εργασίες 

περιλαμβάνουν μετακίνηση, αποθήκευση, μετατροπή, μέτρηση και συναρμολόγηση φυσικών 

αντικειμένων.  

Οι πληροφοριακές διαδικασίες σχετίζονται με αυτοματοποιημένες εργασίες δηλαδή 

εργασίες οι οποίες εκτελούνται από λογισμικό και μερικώς αυτοματοποιημένες εργασίες 

δηλαδή εργασίες οι οποίες εκτελούνται από ανθρώπους που αλληλεπιδρούν με υπολογιστές. 

Οι διαδικασίες αυτές δημιουργούν, επεξεργάζονται, διαχειρίζονται και παρέχουν 

πληροφορίες. Συνήθως, μια πληροφοριακή διαδικασία (information process) έχει τη βάση της 

στη δομή ενός οργανισμού και / ή στο υπάρχον περιβάλλον των πληροφοριακών του 

συστημάτων. Οι βάσεις δεδομένων, η διαχείριση συναλλαγών και οι τεχνολογίες 

κατανεμημένων συστημάτων παρέχουν τη βασική υποδομή για την υποστήριξη 

πληροφοριακών διαδικασιών.  

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι περιγραφές των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού με 

επίκεντρο την αγορά, υλοποιημένες ως πληροφοριακές και / ή υλικές διαδικασίες. Η 
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επιχειρηματική διαδικασία είναι κατασκευασμένη ώστε να ικανοποιεί ένα επιχειρηματικό 

συμβόλαιο ή να εκπληρώνει μια συγκεκριμένη ανάγκη πελατών. Οπότε, η έννοια της 

επιχειρηματικής διαδικασίες είναι σε υψηλότερο επίπεδο από αυτή της πληροφοριακής ή της 

υλικής διαδικασίας. Μόλις ένας οργανισμός αποτυπώσει τις επιχειρηματικές του διαδικασίες, 

μπορεί να τις υλοποιήσει εκ νέου έτσι ώστε να τις βελτιώσει ή να προσαρμοστεί σε 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.  

Η Workflow Management Coalition (WFMC) έχει θέσει ένα πλαίσιο προτύπων για τα 

συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει πέντε 

κατηγορίες προτύπων διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας, τα οποία επιτρέπουν σε 

πολλαπλά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών να συνυπάρχουν και να 

συνεργάζονται, τόσο μεταξύ τους όσο και με τρίτα πληροφοριακά συστήματα [30]. 

Μία επιχειρησιακή διαδικασία μπορεί να έχει «κύκλο ζωής» από μερικά λεπτά της ώρας έως 

ημέρες (ή και μήνες), ανάλογα με το βαθμό πολυπλοκότητας και τη διάρκεια κάθε επιμέρους 

βήματος. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών υλοποιούνται με πολλούς 

τρόπους, χρησιμοποιούν ποικιλία υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών και λειτουργούν 

σε περιβάλλοντα που μπορούν να εντοπίζονται σε τμήματα μιας επιχείρησης έως σε πολλούς 

διαφορετικούς φορείς ταυτόχρονα. 

Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών διαθέτουν ένα σύνολο κοινών 

χαρακτηριστικών, τα οποία προσφέρουν τη βάση για την ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα 

μεταξύ διαφορετικών προϊόντων. Η WFMC έχει αναπτύξει ένα Μοντέλο Αναφοράς, το οποίο 

περιγράφει ένα κοινό μοντέλο για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών 

διαδικασιών. Στο υψηλότερο επίπεδο, όλα τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών 

διαδικασιών παρέχουν υποστήριξη σε τρεις λειτουργικές περιοχές: 

 Λειτουργίες σχεδιασμού διαδικασιών: Αναφέρονται στον ορισμό και πιθανά 

μοντελοποίηση της επιχειρησιακής διαδικασίας και των βημάτων που την απαρτίζουν. 

 Λειτουργίες εκτέλεσης διαδικασιών: Αναφέρονται στη διαχείριση της επιχειρησιακής 

διαδικασίας σε ένα λειτουργικό περιβάλλον και τη διευθέτηση της σειράς εκτέλεσης 

των βημάτων. 
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 Διεπαφές: Οι διεπαφές αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας διαδικασίας 

τόσο με ανθρώπους (χειριστές της διαδικασίας) και υποδομές πληροφορικής 

(εφαρμογές, συστήματος, συσκευές) με στόχο τη διεκπεραίωση των επιμέρους 

βημάτων. 

Η εικόνα 7 απεικονίζει τα χαρακτηριστικά των συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών 

διαδικασιών και τις σχέσεις μεταξύ των βασικών λειτουργιών τους. 

 

Εικόνα 7: Χαρακτηριστικά συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών 

2.5.1 Λειτουργίες σχεδιασμού (Build-time Functions) 

Οι λειτουργίες σχεδιασμού αποσκοπούν στην αναπαράσταση υπό μορφή προγράμματος μιας 

επιχειρησιακής διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, μία επιχειρησιακή διαδικασία 

μεταφράζεται με χρήση μιας τυπικής γλώσσας σε μορφή την οποία μπορεί να επεξεργαστεί 

μία μηχανή διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών. Ο τυπικός ορισμός συχνά ονομάζεται 

«μοντέλο», «πρότυπο», «μεταδεδομένα διαδικασίας» ή «ορισμός της διαδικασίας».  

Ένας ορισμός διαδικασίας περιλαμβάνει ένα σύνολο διακριτών βημάτων, καθένα από τα 

οποία περιλαμβάνει σχετικές αυτοματοποιημένες ή χειρογραφικές ενέργειες και κανόνες, οι 

οποίοι καθορίζουν τις μετέπειτα αναθέσεις της εργασίας. Ο ορισμός μιας διαδικασίας μπορεί 

να είναι είτε γραφικός είτε σε μορφή κώδικα (τυπική γλώσσα). Ορισμένα συστήματα 
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διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών επιτρέπουν δυναμική τροποποίηση στους ορισμούς 

επιχειρησιακών διαδικασιών μέσα από το περιβάλλον εκτέλεσης της διαδικασίας (όπως 

προκύπτει από το βέλος ανατροφοδότησης του Σχήματος 7). 

Το αποτέλεσμα της Λειτουργίας Σχεδιασμού θεωρείται μία από τις περιοχές όπου η 

προτυποποίηση μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός μιας 

διαδικασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές μηχανές εκτέλεσης επιχειρησιακών 

διαδικασιών. 

2.5.2 Λειτουργίες ελέγχου εκτέλεσης (Run-time Process Control Functions) 

Κατά την εκτέλεση μιας διαδικασίας, ο ορισμός της μεταφράζεται από λογισμικό, το οποίο είναι 

υπεύθυνο για τη δημιουργία και έλεγχο των «εμφανίσεών» (instances) της, προγραμματίζοντας 

και διανέμοντας τα βήματά της και ενεργοποιώντας διεπαφές με ανθρώπους – χειριστές και 

άλλα πληροφοριακά συστήματα. Οι Λειτουργίες Εκτέλεσης Διαδικασιών δρουν ως σύνδεσμοι 

μεταξύ της μοντελοποιημένης διαδικασίας (Λειτουργίες Σχεδιασμού) και της διαδικασίας όπως 

αυτή φαίνεται στον πραγματικό κόσμο, και προκαλούν αλληλεπίδραση χρηστών και εργαλείων 

πληροφορικής. Το βασικό στοιχείο των Λειτουργιών Εκτέλεσης είναι το λογισμικό ελέγχου της 

επιχειρησιακής διαδικασίας (ή «μηχανή»), το οποίο είναι υπεύθυνο για την εκκίνηση μιας 

διαδικασίας, την ακύρωσή της, έλεγχο της διανομής των εργασιών και την αλληλεπίδραση με 

άλλες εφαρμογές ή / και ανθρώπους. Το λογισμικό αυτό συχνά κατανέμεται σε έναν αριθμό 

διακομιστών, ώστε να διεκπεραιώνει διαδικασίες που διασπείρονται γεωγραφικά. Επιμέρους 

εργασίες στα πλαίσια μιας επιχειρησιακής διαδικασίας τυπικά σχετίζονται με ανθρώπινες 

ενέργειες, συχνά σε συνδυασμό με κάποιο εργαλείο πληροφορικής (λογισμικό ή περιφερειακή 

συσκευή) ή με κάποιο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο επεξεργάζεται συγκεκριμένες 

πληροφορίες (όπως ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων παραγγελιών με μία καινούρια εγγραφή). 

Υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα της προτυποποίησης για την υποστήριξη του εργαλείου ελέγχου 

διαδικασιών: 

• Χρήση όμοιων διεπαφών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών 

διαδικασιών. 

• Ανάπτυξη κοινών εργαλείων τα οποία μπορούν να συνεργαστούν με διαφορετικά 

συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών. 
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2.5.3 Λειτουργίες ελέγχου εκτέλεσης (Run-time Process Control Functions) 

Η λειτουργία διανομής μπορεί να εφαρμόζεται σε πολλαπλά επίπεδα (από μικρές ομάδες 

εργασίας έως διεπιχειρησιακά δίκτυα), ανάλογα με τη φύση της διαδικασίας. Επίσης, μπορούν 

να χρησιμοποιούνται πολλαπλοί μηχανισμοί επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πέρασμα 

μηνυμάτων (message passing), τεχνολογία distributed object, κ.λ.π.). Το Σχήμα 8 παρουσιάζει 

την αρχιτεκτονική συστημάτων διαχείρισης διαδικασιών με έμφαση στο μηχανισμό διανομής. 

Η υπηρεσία ορισμού της διαδικασίας αποτελεί τον πυρήνα της αρχιτεκτονικής και έχει διεπαφές 

προς τους χρήστες και τις εφαρμογές που εμπλέκονται στη διαδικασία. Κάθε διεπαφή αποτελεί 

σημείο ολοκλήρωσης μεταξύ του εργαλείου ορισμού και των εφαρμογών ή υποδομών 

πληροφορικής. 

 

 

Εικόνα 8: Κατανομή δραστηριοτήτων στα πλαίσια της υπηρεσίας ενεργοποίησης 

διαδικασίας 
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2.5.4 Το μοντέλο διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών 

Το πιο κάτω σχήμα απεικονίζει τις βασικές οντότητες και διεπαφές στην αρχιτεκτονική 

συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών. 

 

Εικόνα 9: Μοντέλο αναφοράς ροής εργασίας 

Η αρχιτεκτονική καθορίζει τις βασικές οντότητες και διεπαφές. Η διεπαφή γύρω από την 

workflow enactment service ονομάζεται WAPI (Workflow API) and Interchange formats και 

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο οντοτήτων μέσω των οποίων οι υπηρεσίες του 

συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών μπορούν να προσπελάσουν και οι 

οποίες διοικούν την επικοινωνία του λογισμικού ελέγχου επιχειρησιακών διαδικασιών και των 

υπόλοιπων ενοτήτων του συστήματος [30]. Πολλές από τις functions στις 5 περιοχές διεπαφών 

του Workflow Reference Model είναι κοινές σε δύο ή περισσότερες διεπαφές. Έτσι, το WAPI 

μπορεί να θεωρηθεί σαν μία ενιαία διεπαφή υπηρεσιών, η οποία χρησιμοποιείται για την 

υποστήριξη λειτουργιών διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και στις 5 λειτουργικές 

περιοχές παρά σαν 5 ξεχωριστές διεπαφές (Πίνακας 1). 
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Process Definition Tools 

Interface (1) 

Ορισμός πρότυπης διεπαφής μεταξύ του ορισμού της 

διαδικασίας και των εργαλείων μοντελοποίησής της από 

τη μια και των «μηχανών» διαχείρισης επιχειρησιακών 

διαδικασιών από την άλλη. 

Workflow Client 

Application  

Interface (2) 

Ορισμός APIs για εφαρμογές πελάτη, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να καλούν υπηρεσίες της «μηχανής» 

διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, με στόχο να 

ελέγχουν την εξέλιξη των διαδικασιών, των 

δραστηριοτήτων και των πακέτων εργασίας. 

Invoked Application  

Interface (3) 

Πρότυπη διεπαφή του API των συστημάτων διαχείρισης 

επιχειρησιακών διαδικασιών, ώστε να επιτρέπεται στη 

«μηχανή» να ενεργοποιεί εξωτερικές εφαρμογές. 

Workflow Interoperability  

Interface (4) 

Ορισμός διαλειτουργικότητας μεταξύ μοντέλων 

διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και πρότυπα για 

συνεργασία ετερογενών συστημάτων.  

Administration & 

Monitoring Tools  

Interface (5) 

Ορισμός των λειτουργιών ελέγχου και παρακολούθησης 

των διαδικασιών. 

Πίνακας 1: Τα πέντε επίπεδα διεπαφών του μοντέλου αναφοράς της WfMC 
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2.5.5 Information Agents για κατανεμημένο έλεγχο σε βιομηχανικό περιβάλλον 

Η χρήση των Information Agents (IA) ως αυτόνομες μονάδες ελέγχου παρέχει τη δυνατότητα 

αποκέντρωσης του ελέγχου με τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται. Επίσης, η χρήση 

τους επιτρέπει τη δημιουργία μιας υποδομής πλέγματος (grid) στο οποίο οι πόροι του 

βιομηχανικού περιβάλλοντος παρουσιάζονται με ανάλογο τρόπο όπως οι υπολογιστικοί πόροι 

σε ένα πλέγμα υπολογιστών.  

Η ανάπτυξη των ΙΑ δε σχετίζεται με την ανάπτυξη τεχνολογιών Διαδικτύου αν και ωφελήθηκε 

από αυτή. Η χρήση των ΙΑ  ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 στο πεδίο της τεχνητής 

νοημοσύνης προηγήθηκε αυτό της χρήσης στο πλαίσιο του βιομηχανικού ελέγχου. Στο πεδίο 

αυτό χρησιμοποιήθηκαν για να παρέχουν ένα μοντέλο λήψης λογικών αποφάσεων από 

οντότητες οι οποίες αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους ενώ ένας agent θεωρείται μια 

ανεξάρτητη αλλά συνεργατική οντότητα η οποία παρατηρεί το περιβάλλον της με αισθητήρες 

και αποκρίνεται σε αυτό με ενεργοποιητές. Ένας agent έχει το δικό του ειδικό σκοπό και 

προσπαθεί να τον πραγματώσει βασισμένος στις ικανότητές του.  

Ένας ειδικός ρόλος ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα πρακτόρων εκτελείται από πράκτορες 

λογισμικού και βασίζονται σε προγράμματα ενώ αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους μέσω 

μεταβλητών και κλήσεων συναρτήσεων σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Επίσης αναπτύχθηκαν 

πράκτορες βασισμένη στο τρίπτυχο BDI (Believe – Desire – Intention). Χαρακτηρίζονται από 

ένα ξεκάθαρο μοντέλο του περιβάλλοντος τους, ένα συγκεκριμένο μακροπρόθεσμο στόχο και 

ένα σύνολο από βραχυπρόθεσμους σκοπούς.  

Ο συλλογισμός της κατανεμημένης τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε σε multi agent συστήματα 

παρέχοντας ένα μοντέλο για την αλληλεπίδραση της κατανεμημένης νοημοσύνης. Τα multi 

agent συστήματα έχουν επιτρέψει τη σύλληψη νέων αρχιτεκτονικών κατανεμημένης αλλά 

συνεργατικής λήψης αποφάσεων καθώς και την αλληλεπίδραση συνόλων από πράκτορες με 

το περιβάλλον, γεγονός το οποίο είχε σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της κατανεμημένης 

νοημοσύνης. Με τον ερχομό multi agent συστημάτων λογισμικού, οι πράκτορες έγιναν μια 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση για συστήματα ελέγχου. Μετατράπηκαν σε μια ενδιαφέρουσα 

εναλλακτική προσέγγιση για  τη λύση προβλημάτων στο πεδίο της ολοκλήρωσης λειτουργιών 
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στο βιομηχανικό αυτοματισμό που σχετίζεται με έναν κατανεμημένο οργανισμό, εφαρμογές 

ετερογενών συστημάτων, διαλειτουργικότητα, δυναμικές δομές , συνεργασία, διεπαφές 

ανθρώπου – μηχανής, επεκτασιμότητα και ανοχή σφαλμάτων. Multi agent συστήματα έχουν 

αναπτυχθεί στα πλαίσια διαφόρων εφαρμογών όπως για παράδειγμα: 

1. ενσωμάτωση υπαρχόντων συστημάτων λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων 

ολοκλήρωσης συστημάτων 

2. συνδυασμό δραστηριοτήτων που προκύπτουν από διάφορα πεδία απαραίτητα για τη 

την παραγωγή όπως σχεδίαση, προγραμματισμός, προσομοίωση ή κατανομή 

παραγωγής με ενέργειες των προμηθευτών ή των πελατών σε ένα ανοικτό δίκτυο με 

κατανεμημένη νοημοσύνη 

3. αναπαράσταση από διαφορετικά δομικά στοιχεία ενός συστήματος παραγωγής όπως 

μηχανήματα, εργαλεία, μέσα μεταφοράς, προϊόντα, εξαρτήματα ή διαδικασίες 

επεξεργασίας.  

4. μοντελοποίηση ειδικών λειτουργιών παραγωγικών συστημάτων όπως ενδιάμεσοι, 

βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές και παρόχους ειδικών πληροφοριών για τη βελτίωση 

της διαχείρισης πληροφοριών.  

5. εκτέλεση προγραμματισμένων ενεργειών.  

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις είχαν ως αποτέλεσμα ενός κοινά αποδεκτού ορισμού του όρου 

‘πράκτορας’ για το πεδίο των συστημάτων παραγωγής και ελέγχου. Ο πιο γνωστός και 

αποδεκτός δίνεται από τους Jennings και Woolridge ο οποίος δηλώνει ότι ένας πράκτορας ένα 

σύστημα βασισμένο σε υπολογιστή το οποίο ενεργεί σε ένα καλά ορισμένο περιβάλλον με 

αυτόνομο αλλά και συνεργατικό τρόπο με στόχο να εκπληρώσει ειδικούς προκαθορισμένους 

στόχους [31]. Πρακτορικά συστήματα βασισμένα στην κοινή κατανόηση της πρακτορικής 

τεχνολογίας εφαρμόστηκαν στα πλαίσια τριών κυρίως κατευθύνσεων του ελέγχου παραγωγής.  

 Εφαρμογή για ολοκλήρωση συστημάτων και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Προγραμματισμός και έλεγχος συστημάτων παραγωγής 

 Ολιστικά συστήματα ελέγχου 
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2.5.6 Εφαρμογή πρακτόρων για ολοκλήρωση συστημάτων και διαχείριση 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

Ο κύριος σκοπός της εφαρμογής ενός πρακτορικού συστήματος στο πεδίο της ολοκλήρωσης 

συστημάτων και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι για την πρόσβαση σε πληροφορίες 

και δεδομένα καθώς για τη βέλτιστη αλληλεπίδραση λειτουργικών μονάδων μέσα σε ένα 

σύστημα παραγωγής. Οπότε, κάθε μονάδα στην εταιρία θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσπελάσει όλα τα σχετικά δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τις δραστηριότητές της 

ανεξάρτητα από τη θέση της ενώ από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εκτιμήσει τις συνέπειες των ενεργειών του σε σχέση με τις ενέργειες και την επιτυχία άλλων 

επιχειρησιακών μονάδων. 

Ένας άλλος στόχος ήταν η ολοκλήρωση των προμηθευτών, πελατών, αποθηκών και καναλιών 

διανομής με τα ίδια κατασκευαστικά συστήματα σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης 

πληροφοριών (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας). Οι αναδυόμενες αλυσίδες αγαθών και 

πληροφοριών και η επίδρασή τους στην ικανοποίηση των πελατών, θεωρούνται κύριος 

παράγοντας της οικονομικής επιτυχίας μιας εταιρίας. Η κατεύθυνση που υπαγορεύεται προς 

αυτό το σκοπό, είχε ως αποτέλεσμα τη μεταστροφή σε ανοικτές τεχνολογίες ολοκλήρωσης 

όπου τα πρακτορικά συστήματα θα έχουν κύριο ρόλο. Κατά συνέπεια στα πλαίσια διαφόρων 

ερευνητικών προσπαθειών, διάφορες αρχιτεκτονικές έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό 

όπως οι ABMA, CIIMPLEX, CLAIM, και ΙΑ [32] [33] [34] [35]. Έμφαση στα ευέλικτα παραγωγικά 

συστήματα δίνεται με την αρχιτεκτονική AIMS καθώς και με την αρχιτεκτονική που προτάθηκε 

από τον Pancella [36]. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο στόχος των 

αρχιτεκτονικών ADE [37] και ISCM [38] καθώς και της εργασίας του Brugali και Swaminathan 

[39] [40]. Τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφορετικών αρχιτεκτονικών που αναφέρθηκαν είναι 

η κατανομή των δεδομένων και οι αλγόριθμοι λήψεως αποφάσεων σε διαφορετικούς, 

εξειδικευμένους πράκτορες οι οποίοι αλληλεπιδρούν για σκοπούς ελέγχου.  
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2.5.7 Εφαρμογή πρακτόρων στο πεδίο προγραμματισμού και ελέγχου συστημάτων 

παραγωγής 

Ο κύριος σκοπός του προγραμματισμού και του ελέγχου των συστημάτων παραγωγής είναι η 

επιλογή των ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν και η διαδοχή τους ώστε να επιτυγχάνεται 

μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια βελτιστοποίησης 

διατηρώντας συγκεκριμένους περιορισμούς. Στο πεδίο των συστημάτων παραγωγής, αυτή η 

επιλογής και διαδοχή πρέπει να ακολουθεί ειδικές συνθήκες. Τα προβλήματα βελτιστοποίησης 

τα οποία σχετίζονται με τα συστήματα παραγωγής ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό. Ειδικά οι 

συναρτήσεις βάρους των κριτηρίων βελτιστοποίησης μπορούν να αλλάξουν κατά τη 

λειτουργία του παραγωγικού συστήματος. Επιπλέον,  βιομηχανικοί πόροι των παραγωγικών 

συστημάτων μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας οπότε να μην είναι χρήσιμοι πια στο 

παραγωγικό σύστημα. Αντίθετα, νέοι πόροι μπορούν να προστεθούν σε ένα παραγωγικό 

σύστημα. Η διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής εξαιτίας διαφόρων αιτιών. Για αυτούς τους λόγους, τα συστήματα ελέγχου και 

προγραμματισμού παραγωγής θα πρέπει να μπορούν να αντεπεξέλθουν με τις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες παραγωγής. Στο πεδίο του ελέγχου και του προγραμματισμού της 

παραγωγής, μπορούν να διακριθούν επίπεδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο, οι πόροι αναθέτονται 

σε βήματα παραγωγής και εντάσσονται σε κατάλληλη και ενδεχομένως αλληλουχία. Σε 

υψηλότερο επίπεδο, οι πόροι του παραγωγικού συστήματος συντονίζονται για να επιτύχουν 

την παραγωγή της απαραίτητης ποσότητας αγαθών.  

Σε αυτό το πλαίσιο, πλήθος αρχιτεκτονικών έχουν αναπτυχθεί για την επίλυση των 

προβλημάτων που αναφέρθηκαν πριν. Σχετικές με το υψηλότερο επίπεδο που αναφέρθηκε 

είναι οι AARIA [41], ABACUS [42], ADDYMS [43], AMC [44], CAMPS [45], CORTES [46], DAS [47] 

και Sensible Agents [48]. Οι πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές όσον αφορά το χαμηλότερο 

επίπεδο είναι οι I-CONTROL [48], IFCF [49], MASCADA [51], MASCOT [52] και REAGERE [53]. 

Όλες αυτές οι αρχιτεκτονικές έχουν μια σημαντική ομοιότητα: βασίζονται σε δύο τύπους 

πρακτόρων που ο ένας σχετίζονται με τα προϊόντα ενώ ο άλλος με το βιομηχανικό πόρο.  
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2.5.8 Εφαρμογή πρακτόρων σε συστήματα παραγωγής βασισμένα στο μοντέλο 

holonic  

Τα holonic συστήματα παραγωγής αναπτύχθηκαν με σκοπό να επιτρέψουν τη σχεδίαση 

ολοκληρωτικά αποκεντρωμένων συστημάτων ελέγχου [54]. Κατά το τέλος της δεκαετίας του 

60, ο Arthur Koestler ανάπτυξε μια μεθοδολογία για την περιγραφή της συμπεριφοράς αυτο-

οργανούμενων βιολογικών και κοινωνιολογικών συστημάτων. Η εργασία του παρείχε δύο 

βασικά συμπεράσματα: 

 Τα πολύπλοκα συστήματα θα εξελιχθούν από απλά σε πιο σύνθετα πολύ πιο εύκολα 

και γρήγορα διαμέσου σταθερών ενδιάμεσων μορφών.  

 Ενώ είναι συνήθως εύκολο να αναγνωριστούν και να οριστούν οι σχέσεις συστήματος – 

μέρους συστήματος, οι ορισμοί αυτοί δεν είναι απόλυτοι. Ένα σύστημα μπορεί να 

αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος.  

Βασισμένος σε αυτά τα βασικά συμπεράσματα ο Koestler επινόησε τον όρο Holon από την 

αντίστοιχη ελληνική λέξη ‘όλος’ για την ολότητα καθώς και το πρόθεμα –on για το μέρος. 

Περιγράφει την ολοκλήρωση και την αυτόνομη συμπεριφορά καθώς και τη σχέση συστήματος 

– μέρος συστήματος των αντικειμένων. Ο Suda ήταν ο πρώτος ο οποίος εφάρμοσε τις ιδέες 

του Koestler σε συστήματα παραγωγής και σε συστήματα ελέγχου. Εστίασε στο παράδειγμα 

των αυτο-οργανόυμενων συστημάτων για να αυξήσει την ευελιξία των συστημάτων ελέγχου. 

Ανέπτυξε μια αρχιτεκτονική έλέγχου συστημάτων με δυνατότητα σύνδεσης και συμμετοχής 

(plug and participate) βασισμένη στα holons ως ανεξάρτητες συνεργατικές οντότητες ελέγχου 

συστημάτων.  

Η δουλειά του Suda και άλλων, αποτέλεσε το κίνητρο για αυξημένο ενδιαφέρον για 

αρχιτεκτονικές κατανεμημένου ελέγχου λόγω της ανάγκης ευελιξίας των συστημάτων 

παραγωγής. Για το λόγω αυτό, η διεθνής ερευνητική κοινότητα IMS άρχισε το 1992 ένα 

διεθνές πρόγραμμα 10 έργων με διάρκεια 15 μηνών για να ερευνήσει κατανεμημένες 

αρχιτεκτονικές ελέγχου. Μετά από αυτό το πρόγραμμα, το έργο Holonic Manufacturing 

Systems ξεκίνησε από την IMS. O κύριος σκοπός του HMS έργου ήταν η μεταφορά των ιδεών 

του Koestler σχετικά με αυτο-οργανούμενα συστήματα σε αρχιτεκτονικές ελέγχου. Στο 
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προσκήνιο του έργου, σκοπός ήταν να ωφεληθούν και τα συστήματα ελέγχου από τα 

πλεονεκτήματα των holonic δομών. Οπότε, οι κύριοι στόχοι ήταν οι δυνατότητες των 

συστημάτων ελέγχου να: 

 εγγυώνται τη σταθερότητα του συστήματος υπό συνθήκες επαναλαμβανόμενων 

εσωτερικών λαθών και εξωτερικών διαταραχών 

 προσαρμόζονται σε εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές 

 χρησιμοποιούν τους πόρους πιο αποτελεσματικά 

Στα πλαίσια του HMS αναπτύχθηκε η λεγόμενη Holonic Αρχιτεκτονική Ελέγχου. Η έννοια 

βασίζεται στις παρακάτω βασικές υποθέσεις: 

 Κάθε holon είναι ανεξάρτητο και με μια οντότητα με συγκεκριμένο σκοπό μέσα στο 

σύστημα ελέγχου. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση 

πληροφοριών ή / και αγαθών και μπορεί να είναι μέρος ενός άλλου holon.  

 Το κάθε holon αποτελείται από 4 κυρίως δομικά τμήματα τα οποία πρέπει να 

υπάρχουν σε κάθε holon [55]. Αυτά τα τμήματα χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 

και αποθήκευση δεδομένων, για την πρόσβαση σε φυσικούς παραγωγικούς πόρους, 

για την επικοινωνία με άλλους πόρους καθώς και για την επικοινωνία με ανθρώπους 

όπως φαίνεται και στο επόμενο γράφημα: 

   

  

ΚΥΡΙΑ 

ΔΙΕΠΑΦΗ 

ΜΗΧΑΝΗΣ 

INTERHOLON 

ΔΙΕΠΑΦΗ 

ΔΙΕΠΑΦΗ 

ΠΌΡΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΟΡΟΥ 

 

Εικόνα 10: Αρχιτεκτονική holon 
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 H αυτονομία είναι η δυνατότητα του holon να σχεδιάζει, ελέγχει και να εκτελεί το 

πρόγραμμα εργασίας του ανεξάρτητα από κάθε άλλη οντότητα στο σύστημα ελέγχου 

 Στη συνεργασία περιγράφεται η διαδικασία της σχεδίασης και εκτέλεσης ενός κοινά 

αποδεκτού προγράμματος εργασίας από ένα σύνολο holons.  

 Holoarchy είναι το σύστημα από holons με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ελέγχου το 

οποίο λύνεται από holons με ένα συνεργατικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη 

προκαθορισμένους κανόνες συνεργασίας.  

Ένα σύνολο διαφορετικών προσεγγίσεων βασισμένες σε αυτή την αρχιτεκτονική έχουν 

υλοποιηθεί. Μερικές από αυτές είναι η PROSA [56] η οποία είναι αρχιτεκτονική – αναφορά στο 

HMS έργο, η METHAMORPH [57], ADACOR, NSCS, η Cambridge Parking Cell και άλλες.  

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα holonic συστήματα ελέγχου δε σχετίζονται εξ ορισμού με 

πράκτορες, όλες οι γνωστές αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούν πρακτορικά συστήματα για την 

υλοποίηση των holons. Ένας μεγάλος αριθμός γνωστών αρχιτεκτονικών βασίζονται σε 

πρακτορικά συστήματα τα οποία ακολουθούν το FIPA (Foundation for Intelligent Physical 

Agents) πρότυπο [58] ενώ άλλες αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούν υλοποιήσεις παρόμοιες με 

πρακτορικά συστήματα χωρίς να χρησιμοποιούν πρακτορική τεχνολογία. Για να καταστήσουμε 

τα holonic παραγωγικά συστήματα πιο κατανοητά, σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε την 

αρχιτεκτονική PROSA με λεπτομέρεια. Η λέξη PROSA είναι ακρωνύμιο για το Product Resource 

Order Staff Architecture το οποίο ονοματίζει στην πραγματικότητα τους πιο σημαντικούς 

τύπους holon. Για την αναγνώριση των πιο σημαντικών τύπων holons, καθοριστική ήταν η 

διαπίστωση ότι τα συστήματα παραγωγής έχουν περίπου τρεις περιοχές ελέγχου αποφάσεων: 

 Εφαρμογή πόρου με βέλτιστο έλεγχο μηχανής και διαθεσιμότητας φορτίου 

 Αποφάσεις σχετικές με το προϊόν και τη τεχνολογία διεργασίας όπως βέλτιστη 

παραγωγική διεργασία για την επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας του προϊόντος 

 Αποφάσεις logistics βασισμένες στις ανάγκες των πελατών και των ημερομηνιών 

παράδοσης.  

Με βάση αυτό το συμπέρασμα, ορίστηκαν τρεις τύποι holons για την αρχιτεκτονική PROSA: ο 

holon πόρου, ο holon προϊόντος και ο holon παραγγελίας. Τα holons πόρων παρέχουν τις 
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κατασκευαστικές δυνατότητες και τους πόρους στο περιβάλλον τους. Ελέγχουν τους φυσικούς 

πόρους και είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση της παραγωγής, των έλεγχό της καθώς και την 

απαραίτητη ανταλλαγή δεδομένων με το σύστημα ελέγχου της διεργασίας. Οι πράκτορες 

πόρων είναι κατά συνέπεια ένα αφαιρετικό επίπεδο των παραγωγικών μονάδων όπως 

μηχανές, συστήματα μεταφοράς, αποθήκευσης, κλπ.  

Τα holons προϊόντων περιέχον όλη την απαραίτητη πληροφορία σχετικά με προϊόντα και 

παραγωγικές διεργασίες οι οποίες απαιτούνται σε ένα παραγωγικό σύστημα για την 

παραγωγή ενός προϊόντος δεδομένης ποιότητας. Περιέχει πληροφορίες όπως ο κύκλος ζωής 

του προϊόντος, απαιτήσεις πελατών, πληροφορίες σχεδιασμού, λίστα υλικών, προτεινόμενη 

παραγωγική διαδικασία, μέθοδο διαχείρισης ποιότητας και άλλες πληροφορίες. Λαμβάνοντας 

αυτό υπόψη, το holon προϊόντος περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με ένα τύπο 

προϊόντος ανεξάρτητο από μια συγκεκριμένη παραγγελία. Χρησιμοποιείται ως πηγή 

πληροφορίας από άλλους πράκτορες οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με ειδικές 

παραγγελίες παραγωγής.  

Οι μεμονωμένες παραγγελίες, σχετίζονται με τα holons παραγγελιών τα οποία είναι υπεύθυνα 

για την εκτέλεση των απαραίτητων παραγωγικών διαδικασιών, των απαραίτητων διεργασιών 

αποθήκευσης και μεταφοράς καθώς και όλων των απαραίτητων αποφάσεων σχετικά με τον 

προγραμματισμό και ανάθεση πόρων. Οι τρεις τύποι holon ανταλλάσσουν  πληροφορίες 

σχετικές με το σύστημα παραγωγής και την κατάσταση του πόρου, προϊόντος και παραγγελίας 

όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα.   
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Εικόνα 11: holons σε holonic σύστημα παραγωγής 

 

Στην αρχιτεκτονική PROSA ορίζεται και άλλο ένα holon, το holon υλικού για την υποστήριξη 

των άλλων τριών τύπων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του παρέχοντας επιπρόσθετη 

πληροφορία και εκτελώντας ειδικούς υπολογισμούς και επεξεργασία πληροφοριών. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα υλοποίησης τέτοιου holon είναι το holons προγραμματισμού το οποίο 

συλλέγει τις πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες οι οποίες είναι προς εκτέλεση καθώς και 

τους διαθέσιμους πόρους και παράγει ένα βέλτιστο πρόγραμμα για όλες τις παραγγελίες το 

οποίο παρέχεται τελικά στους holons πόρων και παραγγελίας.  

Μια παραγωγική διαδικασία στο σύστημα PROSA χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη 

αλληλουχία αλληλεπιδράσεων holons πόρων, holons παραγγελιών, holons προϊόντος και 

holons υλικού. Μια παραγωγική διαδικασία βασίζεται σε συγκεκριμένη σειρά και έχει την 

παρακάτω ακολουθία: 

1. το holon παραγγελίας αιτεί το επόμενο απαραίτητο βήμα παραγωγής για το προϊόν του 

και την παραγωγική διαδικασία η οποία χρησιμοποιείται για αυτό από το holons 

προϊόντος 

2. το holon παραγγελίας ερευνά το holon πόρων το οποίο είναι σε θέση να εκτελέσει το 

επόμενο βήμα της παραγωγικής διαδικασίας 
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3. το holon παραγγελίας αιτεί από το holon υλικού το παράθυρο χρόνου για την 

παραγωγή της παραγγελίας από τα holon πόρων 

4. Το holon παραγγελίας αποφασίζει για το επόμενο holon πόρου που θα χρησιμοποιηθεί 

5. το holon παραγγελίας αναθέτει και παραμετροποιεί την παραγωγική διαδικασία στα 

επιλεγμένα holon πόρων με πρόσβαση σε αυτά.  

6. το holon παραγγελίας ξεκινά την εκτέλεση της επόμενης παραγωγικής διαδικασίας στο 

δεσμευμένο holon πόρου 

7. με την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας από το holon πόρου, το holon 

παραγγελίας ξεκινά πάλι από το βήμα 1 με την προϋπόθεση ότι η παραγωγική 

διαδικασία παραμένει ανοικτή. 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - TO ANSI / ISA-95 ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται εν συντομία το πρότυπο ANSI/ISA 95 [59] σε σχέση με τη 

σχεδίαση της παραγωγής σε βιομηχανικό περιβάλλον. 

Εδώ και αρκετά χρόνια στη βιομηχανία έχει καταστεί εμφανής η ανάγκη για ολοκλήρωση του 

επιπέδου παραγωγής (plant floor) με τα πληροφοριακά συστήματα που βρίσκονται στο 

ανώτερο επίπεδο και αυτό γιατί αυτή η ολοκλήρωση έχει θετικές επιπτώσεις στην παραγωγή 

και στον έλεγχό της ενώ ως μεσοπρόθεσμη συνέπεια αξίζει να σημειωθεί η καλύτερη 

διαχείριση του κύκλου παραγωγής και η βελτίωση της κερδοφορίας. Ταυτόχρονα, επιτρέπει τη 

καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού, καλύτερη πρόβλεψη αστοχιών με συνέπεια τη μείωση 

του κόστους.  

Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο δεν προχώρησε γρήγορα η ολοκλήρωση των 

επιχειρησιακών και παραγωγικών συστημάτων γρήγορα, είναι η έλλειψη κοινά αποδεκτών 

προτύπων για τη διαχείριση ροών εργασίας (workflows) αλλά και η έλλειψη προτύπων 

κάθετων διεπαφών μεταξύ του επιχειρηματικού και του παραγωγικού σκέλους της 

επιχείρησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 1986 ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το πρότυπο ISA 

– 88 συνέχεια του οποίου αποτελεί το ISA-95. O στόχος μιας ολοκληρωμένης σουίτας 

εφαρμογών αποδείχτηκε στην πράξη ιδιαίτερα δύσκολος για κατασκευαστές και τελικούς 

χρήστες καθώς τα περισσότερα συστήματα έχουν κλειστά μοντέλα δεδομένων και ορολογία 

καθιστώντας ουσιαστικά την όποια προσπάθεια ολοκλήρωσης ουσιαστικά ανέφικτη.  

Η ανάπτυξη για το πρότυπο ISA 95 ξεκίνησε το 1995. από την Instrumentation, Systems and 

Automation Society. Το πρότυπο αυτό συγκεντρώνει διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από 

πλήθος εταιριών οι οποίες συμμετέχουν ως μέλη της ISA ενώ άλλες υιοθετούν το πρότυπο σε 

προϊόντα τους. Το πρότυπο ονομάζεται Enterprise-Control System Integration και όπως 

υποδηλώνει το όνομά του, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών 

υποσυστημάτων (π.χ. ERP) με τα συστήματα παραγωγής (Manufacturing) και Ελέγχου 

(Control). To πρότυπο αποτελείται από τρία μέρη ενώ άλλα δύο μέρη, τη στιγμή που γράφεται 
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το παρών, είναι υπό ανάπτυξη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρότυπο γενικά είναι πολύ 

γενικό και δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες υλοποίησης όσον αφορά τη μεθοδολογία ή την 

τεχνολογία υλοποίησης.  

Το πρώτο μέρος ονομάζεται Models and Terminology και παρέχει τα απαραίτητα μοντέλα και 

την ορολογία για τον ορισμό διεπαφών μεταξύ των επιχειρηματικών συστημάτων μιας 

επιχείρησης και των συστημάτων ελέγχου παραγωγής. Ο σκοπός είναι να μειωθούν οι 

κίνδυνοι κατά την υλοποίηση αυτών των διεπαφών.  

Το δεύτερο μέρος ονομάζεται Model Object Attributes και λειτουργεί συμπληρωματικά ως 

προς το πρώτο μέρος και περιορίζεται στον ορισμό των ιδιοτήτων των μοντέλων των 

αντικειμένων που έχουν οριστεί στο πρώτο μέρος. Ωστόσο, δεν ορίζει τις ιδιότητες για τη 

διασύνδεση των αντικειμένων.  

Το τρίτο μέρος ονομάζεται Activity Models of Manufacturing Operations Management και 

παρουσιάζει μοντέλα ενεργειών (activity models) και ροές δεδομένων (data flows) για 

πληροφοριών συστημάτων παραγωγής η οποία επιτρέπει την ολοκλήρωση επιχείρησης – 

παραγωγής. Οι μοντελοποιημένες ενέργειες αναφέρονται στο επίπεδο 4 (logistics και 

λειτουργίες σχεδιασμού παραγωγής) και στο επίπεδο 2 όπου βρίσκονται οι λειτουργίες 

χειροκίνητου και αυτόματου ελέγχου παραγωγής. Τα μοντέλα είναι συμβατά με αυτά που 

περιγράφονται στο πρώτο μέρος, ενώ τα επίπεδα περιγράφονται πιο κάτω.  

Το ISA-95 βασίζεται σε ιεραρχικά μοντέλα τα οποία περιγράφουν τα επίπεδα των λειτουργιών 

και των περιοχών (domains) μέσα σε μια παραγωγική επιχειρήσεις. Τα μοντέλα αυτά 

βασίζονται στο Purdue Reference Model for CIM (Computer Integrated Manufacturing) το 

οποίο είναι γνωστό και ως PRM καθώς και στο  ANSI/ISA-88.01-1995. Το μοντέλο ροής 

δεδομένων επίσης βασίζεται στο PRM και περιγράφει τις ακολουθίες ενεργειών και 

δεδομένων που ρέουν σε ένα σύστημα παραγωγής. Τέλος, το μοντέλο αντικειμένου (Object 

Model) περιγράφει την πληροφορία η οποία μπορεί να διακινείται ανάμεσα στα επίπεδα 

παραγωγής και στο επίπεδο της επιχείρησης.  
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Τα ιεραρχικά μοντέλα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα γιατί βοηθούν στην επικοινωνία εννοιών και 

όρων οπότε και επιτρέπουν σε τελικούς χρήστες που κατασκευάζουν προϊόντα να γνωρίζουν 

ποιες λειτουργίες απαιτούνται από τα πληροφοριακά συστήματα. Επίσης, οι κατασκευαστές 

βιομηχανικού εξοπλισμού και συστημάτων να γνωρίζουν ποια συστήματα, υποσυστήματα και 

εξαρτήματα χρειάζεται η αγορά και τι λειτουργικότητα πρέπει να διαθέτουν. Τέλος, οι 

μηχανικοί μπορούν να ολοκληρώσουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

πελατών τους από συστήματα και εξαρτήματα που είναι διαθέσιμα στην αγορά.  

Το ISA-95 ορίζει μέσω των παραπάνω μοντέλων τις περισσότερες λειτουργίες που εκτελούνται 

μέσα σε μια παραγωγική επιχείρηση. Μόνο μερικές από αυτές σχετίζονται με τον έλεγχο 

παραγωγής και τα συστήματα ελέγχου παραγωγής. Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούν οι 

λειτουργίες και οι πληροφορίες για να συμπεριληφθούν στο πρότυπο είναι: 

- Η λειτουργία να είναι κρίσιμή για τη συμμόρφωση με ρυθμιστικές αρχές και 

κανονισμούς όπως ασφαλείας, περιβαλλοντικούς και πρακτικές καλής παραγωγής (Current 

Good Manufacturing Practices).  

- H λειτουργία είναι κρίσιμη για την αξιοπιστία της παραγωγικής μονάδας 

- Η λειτουργία έχει επίπτωση στη φάση λειτουργίας στον κύκλο ζωής της παραγωγικής 

μονάδας, σε αντίθεση με τη φάση σχεδίασης και τερματισμού λειτουργίας της μονάδας 

- Η πληροφορία είναι απαραίτητη από τους χειριστές της μονάδας για να εκτελέσουν τα 

καθήκοντά τους. 

Το σχήμα 12 απεικονίζει τα διαφορετικά επίπεδα ενός μοντέλου λειτουργικής ιεραρχίας: 

επιχειρησιακή σχεδίαση (business planning) και logistics, λειτουργίες παραγωγής και ελέγχου, 

συνεχής ή διακριτός έλεγχος. Το μοντέλο ορίζει επίπεδα λήψης αποφάσεων ενώ η διεπαφή 

που ορίζει το ISA-95 βρίσκεται μεταξύ των επιπέδων 4 και 3 του ιεραρχικού μοντέλου. Γενικά, 

αυτή είναι η διεπαφή μεταξύ της σχεδίασης και διαχείρισης της παραγωγής και του ελέγχου 

παραγωγής. 
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Έλεγχος 

Παρτίδας
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Διάθεση παραγωγής, αναλυτικός 
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Επίπεδο 3
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Εικόνα 12: Ιεραρχία Λειτουργιών 

3.1 Λειτουργίες 4ου επιπέδου 

Στο 4ο επίπεδο περιλαμβάνονται οι εξής λειτουργίες: 

- Ευρετήριο σχετικά με συλλογή και αποθήκευση πρώτων υλών και ανταλλακτικών 

καθώς και παροχή δεδομένων για την αγορά πρώτων υλών και ανταλλακτικών 

- Ευρετήριο σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση ενέργειας καθώς και δεδομένα για την 

αγορά πηγών ενέργειας 

- Συλλογή και διατήρηση ευρετηρίου όλων των αγαθών διεργασιών και παραγωγής 

- Συλλογή και διατήρηση αρχείων ελέγχου παραγωγής όπως αυτά σχετίζονται με τις 

απαιτήσεις του πελάτη 

- Συλλογή και διατήρηση αρχείων χρήσης και ιστορικού μηχανών και εξοπλισμού 

απαραίτητων για τον προγραμματισμό προληπτικής συντήρησης 

- Συλλογή και διατήρηση δεδομένων χρήσης ανθρώπινου δυναμικού για αποστολή στο 

τμήμα ανθρωπίνων πόρων 
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- Εδραίωση του βασικού προγράμματος παραγωγής 

- Τροποποίηση του βασικού προγράμματος παραγωγής για τις εισερχόμενες 

παραγγελίες βάσει της διαθεσιμότητας πόρων, απαίτησης ενέργειας και απαιτήσεις 

συντήρησης 

- Καθορισμός βέλτιστων επιπέδων αποθήκευσης πόρων, ενέργειας, ανταλλακτικών και 

αγαθών σε κάθε σημείο αποθήκευσης 

3.2 Λειτουργίες 3ου επιπέδου 

Το 3ο επίπεδο περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 

- Αναφορά σχετικά με την παραγωγή συμπεριλαμβανομένου και μεταβλητό κόστος 

παραγωγής 

- Συλλογή και διατήρηση δεδομένων σχετικών με την παραγωγή, ευρετηρίων, πρώτες 

ύλες, ανταλλακτικών και κατανάλωσης ενέργειας 

- Συλλογή δεδομένων και off-line ανάλυσης η οποία μπορεί να περιλαμβάνει στατιστική 

ανάλυση ποιότητας και συναφείς λειτουργίες 

- Εκτέλεση απαραίτητων λειτουργιών προσωπικού όπως ανάλυση περιόδου εργασίας, 

πρόγραμμα διακοπών, προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, in-house 

εκπαίδευση  

- Εδραίωση του άμεσου προγράμματος παραγωγής συμπεριλαμβανομένου συντήρηση, 

μεταφορά και άλλες ανάγκες σχετιζόμενες με την παραγωγή 

- Επί μέρους βελτιστοποίηση του κόστους για συγκεκριμένο τμήμα της παραγωγής και 

εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής που υπαγορεύεται από το 4ο επίπεδο 

- Τροποποίηση προγραμμάτων παραγωγής για αντιστάθμιση διακοπών που μπορεί να 

συμβούν στην παραγωγή. 
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3.3 Ιεραρχικό μοντέλο εξοπλισμού 

Οι φυσικοί πόροι μιας βιομηχανίας οι οποίοι εμπλέκονται στην παραγωγή συνήθως είναι 

οργανωμένοι με ιεραρχικό τρόπό όπως φαίνεται και στην πιο κάτω εικόνα. Ο τρόπος που 

οργανώνονται στο ISA-95 αποτελεί προέκταση του προτύπου ANSI/ ISA-88.01-1995 και 

περιλαμβάνει τον ορισμό των πόρων για διακριτή και συνεχή παραγωγή. Ομάδες χαμηλότερου 

επιπέδου συνδυάζονται για να σχηματίσουν οντότητες υψηλότερου επιπέδου. Σε μερικές 

περιπτώσεις, μια ομάδα μέσα σε ένα επίπεδο μπορεί να περιέχεται μέσα σε μια άλλη ομάδα 

στο ίδιο επίπεδο. Το μοντέλο ορίζει περιοχές ευθύνης για τα διάφορα επίπεδα λειτουργιών 

που ορίζονται στο ιεραρχικό μοντέλο. Το ιεραρχικό μοντέλο επίσης ορίζει ορισμένα 

αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

λειτουργιών. 
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Επιπέδου 

Αντικείμενα που 

ανήκουν στις 

δραστηριότητες 3ου 

Επιπέδου 
Κατώτερα επίπεδα 

εξοπλισμού, 

προγραμματίζονται 

από τα επίπεδα 3 ή 

4

Κατώτερα επίπεδα 

εξοπλισμού, 

χρησιμοποιούνται 

σε ομαδικές 

λειτουργίες

Κατώτερα επίπεδα 

εξοπλισμού, 

χρησιμοποιούνται 

σε συνεχείς 

λειτουργίες

Κατώτερα επίπεδα 

εξοπλισμού, 

χρησιμοποιούνται σε 

επαναλαμβανόμενες ή 

διακριτές λειτουργίες  

Εικόνα 13: Ιεραρχικό μοντέλο εξοπλισμού 
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3.4 Enterprise (Επιχείρηση) 

H επιχείρηση είναι μια συλλογή είναι μια συλλογή ενός ή περισσότερων τοποθεσιών (sites) και 

περιοχών (areas). Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των προϊόντων που θα 

κατασκευαστούν, σε ποιες τοποθεσίες και γενικά πώς θα κατασκευαστούν. Οι λειτουργίες του 

4ου επιπέδου γενικά περιλαμβάνουν το επίπεδο επιχείρησης και τοποθεσίας (site). Ωστόσο, ο 

σχεδιασμός σε επιχειρησιακό επίπεδο και ο προγραμματισμός μπορεί να περιλαμβάνει 

περιοχές (areas), cells, γραμμές παραγωγής ή μονάδες παραγωγής μέσα σε μια περιοχή.  

3.5 Τοποθεσία (Site) 

Μια τοποθεσία είναι μια φυσική, γεωγραφική ή λογική ομαδοποίηση η οποία καθορίζεται από 

την επιχείρηση. Μπορεί να περιλαμβάνει περιοχές, γραμμές παραγωγής, process cells και 

μονάδες παραγωγής. Οι λειτουργίες του 4ου επιπέδου σε μια τοποθεσία σχετίζονται με τη 

διαχείριση και βελτιστοποίηση σε τοπικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός σε επίπεδο τοποθεσίας και ο 

προγραμματισμός μπορεί να περιλαμβάνει cells, γραμμές παραγωγής ή μονάδες μέσα στις 

περιοχές. Μια τοποθεσία αναγνωρίζεται από μια γεωγραφική περιοχή και μια κύρια 

παραγωγική δυνατότητα. Τέτοια παραδείγματα μπορούν να είναι ‘Dallas Expressway Plant’, 

‘Deer Park Olefins Plant’, κλπ. Οι τοποθεσίες χρησιμοποιούνται για πρόχειρο σχεδιασμό και 

προγραμματισμό ενώ διαθέτουν δυνατότητες παραγωγής που είναι σαφώς ορισμένες.  

3.6 Περιοχή (Area) 

Μια περιοχή είναι μια φυσική, γεωγραφική ή λογική ομαδοποίηση η οποία καθορίζεται από 

την τοποθεσία (site). Μπορεί να περιέχει process cells, μονάδες παραγωγής και γραμμές 

παραγωγής. Οι περισσότερες λειτουργίες του 3ου επιπέδου εκτελούνται στην περιοχή. Η κύρια 

παραγωγική δυνατότητα και η γεωγραφική θέση μέσα σε μια τοποθεσία συνήθως καθορίζουν 

μια περιοχή. Ένα παράδειγμα είναι: ‘Εγκαταστάσεις CMOS’ ή ‘Κτίριο 2 Συναρμολόγησης’. Οι 

περιοχές έχουν γενικά καλά καθορισμένες δυνατότητες παραγωγής οι οποίες 

χρησιμοποιούνται από το 3ο και 4ο επίπεδο για σχεδιασμό και προγραμματισμό παραγωγής. 

Μια περιοχή αποτελείται από στοιχεία κατώτερου επιπέδου που εκτελούν παραγωγικές 

λειτουργίες. Υπάρχουν τρεις τύποι στοιχείων οι οποίοι ορίζονται και αντιστοιχούν σε συνεχή, 

διακριτά και ομαδικά μοντέλα παραγωγής. Πολλές περιοχές μπορούν να έχουν συνδυασμό 
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γραμμών παραγωγής για διακριτές λειτουργίες, μονάδες παραγωγής για συνεχείς διαδικασίες 

και process cells για ομαδικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής αναψυκτικών 

μπορεί να έχει μια περιοχή με συνεχή μίξη σε μια μονάδα παραγωγής, η οποία τροφοδοτεί 

ένα process cell για ομαδική επεξεργασία το οποίο τροφοδοτεί μια γραμμή εμφιάλωσης για 

διακριτή διεργασία εμφιάλωσης. Ανάλογα με τη στρατηγική σχεδίασης και προγραμματισμού 

που επιλέγεται, οι λειτουργίες του 4ου επιπέδου μπορούν να σταματούν στο επίπεδο περιοχής 

ή μπορούν να προγραμματίζουν τις λειτουργίες των στοιχείων χαμηλότερου επιπέδου μέσα 

στην περιοχή.  

3.7 Μονάδα παραγωγής 

Οι μονάδες παραγωγής είναι ο χαμηλότερου επιπέδου εξοπλισμός ο οποίος προγραμματίζεται 

από λειτουργίες του 3ου και 4ου επιπέδου για διεργασίες συνεχούς παραγωγής. Οι μονάδες 

παραγωγής αποτελούνται από στοιχεία χαμηλότερου επιπέδου όπως στοιχεία εξοπλισμού, 

αισθητήρες και ενεργοποιητές, κλπ. Μια μονάδα παραγωγής γενικά περιλαμβάνει όλο τον 

εξοπλισμό που απαιτείται για ένα τμήμα συνεχούς παραγωγής η οποία λειτουργεί σχετικά 

αυτόνομα. Γενικά μετατρέπει, διαχωρίζει ή αντιδρά σε είσοδο για να παράγει ενδιάμεσα ή 

τελικά προϊόντα. Η κύρια διεργασία ή το προϊόν που παράγεται συχνά ταυτοποιεί τη μονάδα 

παραγωγής. Τέτοια παραδείγματα είναι: ‘Μονάδα παστερίωσης’, ‘Μονάδα εμφιάλωσης’. Οι 

μονάδες παραγωγής έχουν σαφώς ορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας και εξόδου οι οποίες 

χρησιμοποιούνται από τις λειτουργίες του επιπέδου 3. Οι δυνατότητες και οι ικανότητες αυτές 

συχνά χρησιμοποιούνται ως είσοδος στον προγραμματισμό του 4ου επιπέδου ακόμα και αν οι 

μονάδες παραγωγής δεν προγραμματίζονται από λειτουργίες του 4ου επιπέδου.  

3.8 Γραμμή παραγωγής και work cell 

Οι γραμμές παραγωγής και τα work cells είναι ο χαμηλότερου επιπέδου εξοπλισμός ο οποίος 

τυπικά προγραμματίζεται από λειτουργίες του 3ου και 4ου επιπέδου για διεργασίες διακριτής 

παραγωγής. Τα work cells συνήθως αναγνωρίζονται όταν υπάρχει ευελιξία στη δρομολόγηση 

της εργασίας μέσα σε μια γραμμή παραγωγής. Γραμμές παραγωγής και work cells μπορούν να 

αποτελούνται από στοιχεία χαμηλότερου επιπέδου ενώ η κύρια δραστηριότητα ταυτοποιεί τη 

γραμμή παραγωγής, π.χ. ‘Γραμμή εμφιάλωσης 1’. Οι γραμμές παραγωγής και τα work cells 
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έχουν καλά ορισμένες δυνατότητες παραγωγής και εξόδου οι οποίες χρησιμοποιούνται από 

λειτουργίες του 3ου επιπέδου. Οι δυνατότητες και οι ικανότητες αυτές συχνά 

χρησιμοποιούνται ως είσοδος στον προγραμματισμό του 4ου επιπέδου ακόμα και αν οι 

γραμμές παραγωγής δεν προγραμματίζονται από λειτουργίες του 4ου επιπέδου. 

3.9 Process cell και μονάδα επεξεργασίας 

Τα process cells και οι μονάδες επεξεργασίας τυπικά προγραμματίζονται από λειτουργίες του 

3ου και 4ου επιπέδου για διεργασίες ομαδικής παραγωγής. Οι μονάδες συνήθως 

αναγνωρίζονται στα επίπεδα 3 και 4 αν υπάρχει ευελιξία στη δρομολόγηση προϊόντος εντός 

ενός process cells. Οι ορισμοί των process cells και των μονάδων περιέχονται στο ANSI/ISA-

88.01-1995 πρότυπα. Οι κύριες δυνατότητες επεξεργασίας ή οικογένειες προϊόντων που 

παράγονται συχνά ταυτοποιούν το process cell. Παραδείγματα είναι: ‘Γραμμή ανάμιξης 5’, 

‘Γραμμή Καθαρισμού 13’, κλπ. Τα process cells και οι μονάδες έχουν καλά ορισμένες 

δυνατότητες παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούνται από λειτουργίες του 3ου επιπέδου. Οι 

δυνατότητες και οι ικανότητες αυτές συχνά χρησιμοποιούνται ως είσοδος στον 

προγραμματισμό του 4ου επιπέδου ακόμα και αν τα process cells δεν προγραμματίζονται από 

λειτουργίες του 4ου επιπέδου. 

3.10 Λειτουργικό μοντέλο ροής δεδομένων 

Το μοντέλο αυτό περιγράφει με χρήση σημειολογίας Yourdon:  

- Τις λειτουργίες σε μια παραγωγική επιχείρηση 

- Τις ροές πληροφοριών μεταξύ λειτουργιών που τέμνουν τη διεπαφή επιχείρησης – 

ελέγχου παραγωγής. Η διεπαφή αυτή περιγράφεται με χρήση του μοντέλου ροής 

δεδομένων.  

Στην εικόνα 14 απεικονίζεται το λειτουργικό μοντέλο. Η διακεκομμένη γραμμή απεικονίζει το 

όριο της διεπαφής επιχείρησης – ελέγχου παραγωγής. Η γραμμή αυτή είναι ισοδύναμη με τη 

διεπαφή των επιπέδων 3 και 4. Η πλευρά της διεπαφής του ελέγχου παραγωγής περιλαμβάνει 

τις περισσότερες λειτουργίες του ελέγχου παραγωγής. Οι γραμμές με ετικέτα υποδεικνύουν 

ροές πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές στον έλεγχο παραγωγής. Η πλατιά 

διακεκομμένη γραμμή τέμνει λειτουργίες οι οποίες έχουν υπο-λειτουργίες οι οποίες με τη 
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σειρά τους μπορούν να ανήκουν είτε στην περιοχή του ελέγχου είτε στην περιοχή της 

επιχείρησης ανάλογα με τις πολικές οργάνωσης. Η δομή του μοντέλου δεν αναπαριστά μια 

οργανωτική δομή μέσα στην επιχείρηση αλλά μια οργανωτική δομή λειτουργιών. 

Διαφορετικές εταιρίες θα θέσουν τις λειτουργίες σε διαφορετικές οργανωτικές ομάδες.  

 

Εικόνα 14: Λειτουργικό μοντέλο ροής δεδομένων 

Επειδή η ανάλυση όλων των λειτουργιών είναι εκτός του σκοπού του παρόντος, 

παρουσιάζονται μόνο οι λειτουργίες που σχετίζονται με την παραγωγή.  

3.11 Προγραμματισμός παραγωγής (Production Scheduling) 

Οι λειτουργίες προγραμματισμού παραγωγής αλληλεπιδρούν με τις λειτουργίες συστημάτων 

ελέγχου παραγωγής μέσω του προγράμματος παραγωγής, πραγματικών πληροφοριών για το 

προϊόν καθώς και πληροφορίες για δυνατότητες παραγωγής. Η ανταλλαγή πληροφοριών 

ορίζεται μέσω λειτουργιών ελέγχου παραγωγής. Ο αναλυτικός προγραμματισμός μέσα σε μια 

περιοχή ορίζεται ως λειτουργία ελέγχου. Οι γενικές λειτουργίες για τον προγραμματισμό 

παραγωγής περιλαμβάνει: 
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- Καθορισμός προγραμματισμού παραγωγής 

- Προσδιορισμός μακροπρόθεσμων αναγκών σε πρώτες ύλες 

- Καθορισμός προγραμματισμός αποστολής τελικών προϊόντων 

- Καθορισμός διαθέσιμων προς πώληση προϊόντων 

Οι πληροφορίες που παράγονται ή τροποποιούνται από τις λειτουργίες προγραμματισμού 

παραγωγής περιλαμβάνουν: 

- Το πρόγραμμα παραγωγής 

- Η πραγματική παραγωγή σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη παραγωγή 

- Η δυνατότητα παραγωγής και οι διαθεσιμότητα πόρων 

- Τρέχουσα κατάσταση παραγγελιών 

3.12 Έλεγχος παραγωγής 

Οι λειτουργίες ελέγχου παραγωγής περιλαμβάνουν τις περισσότερες λειτουργίες οι οποίες 

συνδέονται με τον έλεγχο παραγωγής. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν: 

- Έλεγχος της μετατροπής πρώτων υλών σε τελικά προϊόντα σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό παραγωγής και προτύπων παραγωγής.  

- Εκτέλεση μηχανικών ενεργειών στο εργοστάσιο και ενημέρωση πλάνων διεργασιών 

- Επίδοση απαιτήσεων πρώτων υλών 

- Παραγωγή αναφορών απόδοσης και κόστους 

- Αξιολόγηση περιορισμών στη χωρητικότητα και στην ποιότητα 

- Αυτό-έλεγχοι και διάγνωση εξοπλισμού παραγωγής και ελέγχου 

- Δημιουργία προτύπων παραγωγής και οδηγιών για τυποποιημένες διαδικασίες 

λειτουργίας και χειρισμού εξοπλισμού για συγκεκριμένες διεργασίες 

Οι κύριες λειτουργίες στον έλεγχο παραγωγής περιέχουν υποστήριξη διεργασιών, έλεγχο 

λειτουργιών και σχεδιασμό λειτουργιών.  

3.13 Ροές πληροφοριών 

Οι ροές πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των λειτουργιών επεξήγονται σε αυτή την 

ενότητα. Λόγω του μεγάλου πλήθους τους, (περίπου 30) αναφέρονται μόνο αυτές που 

σχετίζονται με την οργάνωση της παραγωγής.  
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3.13.1 Πρόγραμμα 

Η πληροφορία προγραμματισμού ρέει από τις λειτουργίες προγραμματισμού παραγωγής στις 

λειτουργίες ελέγχου παραγωγής. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το τι προϊόν είναι να 

παραχθεί, καθώς και πότε. Στοιχεία του ελέγχου παραγωγής αναλύονται σε επόμενη ενότητα 

3.13.2 Παραγωγή σε σχέση με πλάνο 

Αυτή η πληροφορία ρέει από τις λειτουργίες ελέγχου παραγωγής στις λειτουργίες 

προγραμματισμού παραγωγής. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα και 

περατωμένη παραγωγή από την εκτέλεση του πλάνου παραγωγής και περιλαμβάνει το τι 

παράχθηκε, πώς και πόσο πολύ καθώς και πότε. Στοιχεία αυτής της πληροφορίας επίσης 

αναλύονται πιο κάτω.  

3.13.3 Δυνατότητα παραγωγής 

Η πληροφορία αυτή ρέει από τις λειτουργίες ελέγχου παραγωγής στις λειτουργίες 

προγραμματισμού παραγωγής και ορίζει τη δεσμευμένη, διαθέσιμη και τη μη επιτεύξιμη 

δυνατότητα της παραγωγικής εγκατάστασης. Περιλαμβάνει υλικά, εξοπλισμό, εργατικά και 

ενέργεια.  

3.13.4 Στόχοι κόστους παραγωγής 

Η πληροφορία αυτή ρέει από τις λειτουργίες λογιστικής κόστους προϊόντος στις λειτουργίες 

ελέγχου παραγωγής. Οι στόχοι κόστους παραγωγής είναι οι στόχοι απόδοσης παραγωγής σε 

όρους πόρων. Αυτό μπορεί να συνδέεται με ένα προϊόν ή μια διεργασία. Αυτό μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει εργατοώρες, χρήση ενεργειακού εξοπλισμού ή πραγματικό κόστος.  

3.13.5 Απόδοση παραγωγής και κόστος 

Η πληροφορία αυτή ρέει από τις λειτουργίες ελέγχου παραγωγής στις τις λειτουργίες 

λογιστικής κόστους προϊόντος. Η απόδοση παραγωγής και το κόστος είναι τα αποτελέσματα 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων παραγωγής. Αυτό περιλαμβάνει υλικά, εργατοώρες, ενέργεια 

και χρήση εξοπλισμού. Τα αποτελέσματα μπορούν να αναγνωριστούν από τα προϊόντα, πάρα-

προϊόντα και φύρα. Η πληροφορία αυτή είναι αρκετά αναλυτική για να εξαχθεί το κόστος των 

τριών κατηγοριών προϊόντων.  
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3.13.6 Απαιτήσεις προϊόντος και διεργασίας 

Η πληροφορία αυτή ρέει από τις λειτουργίες έρευνας και ανάπτυξης προς τις λειτουργίες 

ποιοτικού ελέγχου και καθορίζουν το πώς να κατασκευαστεί το προϊόν. Αυτό αντιστοιχεί σε 

γενικές συνταγές σε ομαδική παραγωγή, οδηγίες συναρμολόγησης και σχέδια σε διακριτή 

παραγωγή και περιγραφές διαδικασιών σε συνεχή παραγωγή.  

3.13.7 Δεδομένα διεργασίας 

Η πληροφορία αυτή ρέει από τις λειτουργίες ελέγχου παραγωγής προς τις λειτουργίες ελέγχου 

ευρετηρίου προϊόντος και στις λειτουργίες διασφάλισης ποιότητας ενώ σχετίζεται με 

πληροφορίες διεργασιών παραγωγής όπως αυτές σχετίζονται με συγκεκριμένες παραγγελίες 

προϊόντων. Τα δεδομένα διεργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη διασφάλιση 

ποιότητας ως μέρος των λειτουργιών διασφάλισης ποιότητας και από τον έλεγχο ευρετηρίου 

προϊόντος ως μέρος των παραδοτέων τελικών προϊόντων.  

3.13.8 Αίτηση πληροφοριών προϊόντος και διεργασίας 

Η πληροφορία αυτή ρέει από τις λειτουργίες ελέγχου παραγωγής προς τις λειτουργίες έρευνας 

και ανάπτυξης και είναι ουσιαστικά αίτηση για νέους ή τροποποιημένους ορισμούς προϊόντος 

ή διεργασίας.  

3.14 Μοντέλα αντικειμένων 

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που περιγράφονται από το λειτουργικό μοντέλο ροής 

δεδομένων ανήκουν σε μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες: 

- Πληροφορίες που απαιτούνται για να παραχθεί το προϊόν 

- Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να παραχθεί το προϊόν 

- Πληροφορίες σχετικά με την πραγματική παραγωγή του προϊόντος 

Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες πρέπει να γίνει διαθέσιμη και στα συστήματα ελέγχου 

παραγωγής αλλά και σε επιχειρησιακά συστήματα. Αυτό απεικονίζεται με διαγράμματα Venn 

όπως φαίνεται και στο σχήμα 15 καθώς και από τον ορισμό μοντέλου και κοινής ορολογίας για 

αυτήν την πληροφορία.  
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Διεύθυνση παραγωγής και Πληροφορίες 

Ελέγχου
Επίβλεψη περιοχής, Παραγωγή, Προγραμματισμός, 

Αξιοπιστία, κλπ.

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και 

πληροφορίες logistics
Προγραμματισμός παραγωγής εργοστασίου, λειτουργική 

διαχείριση, κλπ

Πληροφορίες 

προϊόντος  (τι 
να παραχθεί και 

αποτελέσματα 

παραγωγής)

Πληροφορίες 

Ορισμού 

προϊόντος (πώς 

να παραχθεί το 

προϊόν)

Πληροφορίες 

Παραγωγικής 

Δυνατότητας 
(τι είναι διαθέσιμο)

 

Εικόνα 15: Περιοχές ανταλλαγής πληροφοριών 

3.15 Δομή μοντέλων αντικειμένων 

Τα μοντέλα αντικειμένων παρίστανται με χρήση UML σημειολογίας και επειδή τα 

διαγράμματα είναι απλά, αντικείμενα μπορούν να εμφανίζονται σε πολλά διαγράμματα. Το 

γενικό μοντέλο το οποίο επιτρέπει επέκταση στην ανταλλαγή πληροφοριών είναι μέσα από 

την προσθήκη ιδιοτήτων στα αντικείμενα. Μπορούν να υπάρχουν ομάδες από προεκτάσεις 

(extensions) τα οποία είναι business – specific για παράδειγμα η βιομηχανία τροφίμων και 

αναψυκτικών μπορούν να έχουν κοινά extensions τα οποία σχετίζονται με διατροφικό και 

θερμιδικό περιεχόμενο. Επειδή περιγράφεται από το ISA-95 πλήθος αντικειμένων, 

παρουσιάζουμε μόνο αυτά που σχετίζονται με την παραγωγή.  

3.15.1 Μοντέλο Δυνατότητας Παραγωγής (production capability) 

Η πληροφορία δυνατότητας παραγωγής είναι συλλογή πληροφοριών σχετικά με όλους τους 

πόρους για παραγωγή για επιλεγμένους χρόνους. Αποτελείται από πληροφορίες σχετικά με 

εξοπλισμό, υλικά, προσωπικό και τμήματα διεργασιών. Περιγράφει τα ονόματα, τους όρους, 

τις καταστάσεις και τις ποσότητες αυτών για τα οποία το σύστημα ελέγχου παραγωγής έχει 

γνώση. Η πληροφορία αυτή περιέχει το απαραίτητο ‘λεξικό’ για προγραμματισμό με βάση τη 

χωρητικότητα και τη συντήρηση.  
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Το πιο κάτω σχήμα απεικονίζει το εν λόγω μοντέλο.  

 

Εικόνα 16: Μοντέλο Δυνατότητας Παραγωγής 

3.15.2 Μοντέλο τμήματος διεργασίας (process segment) και δυνατότητος 

εκτέλεσης τμήματος διεργασίας (process segment capability)  

Το Μοντέλο διεργασίας είναι κατά βάση ίδιο με το Μοντέλο δυνατότητας εκτέλεσης τμήματος 

διεργασίας. Ουσιαστικά αποτελεί τη λογική ομαδοποίηση των πόρων προσωπικού, 

εξοπλισμού και υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός σταδίου παραγωγής. Συνήθως 

ορίζει τις απαιτούμενες κλάσεις προσωπικού, εξοπλισμού και υλικών αλλά μπορεί να ορίζει 

και συγκεκριμένους πόρους όπως συγκεκριμένος απαιτούμενος εξοπλισμός. Ένα τμήμα 

διεργασίας σχετίζεται με τμήμα προϊόντος που μπορεί να προκύψει σε μια παραγωγή ενώ 

μπορεί να σχετίζεται με περισσότερα του ενός προϊόντα. Τμήματα διεργασιών συνήθως 

προσδιορίζουν: 

- τη χρονική διάρκεια που σχετίζεται με τη δυνατότητα εκτέλεσης (π.χ. 5 ώρες ή 5 ώρες / 

100kg) 
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- περιοριστικούς κανόνες που σχετίζονται με την λήψη παραγγελιών ή την ακολουθία 

τμημάτων  

Στο σχήμα 17 απεικονίζεται το μοντέλο.  

 

Εικόνα 17: Μοντέλο τμήματος διεργασίας 

Δυνατότητα εκτέλεσης τμήματος διεργασίας 

Η δυνατότητα εκτέλεσης τμήματος διεργασίας ορίζεται ως η λογική ομαδοποίηση πόρων 

προσωπικού, εξοπλισμού και υλικού που είναι είτε διαθέσιμα, είτε δεσμευμένα είτε μη 

διαθέσιμα για ένα ορισμένο τμήμα διεργασίας για συγκεκριμένο χρόνο. Σχετίζεται με ένα 

τμήμα προϊόντος που προκύπτει κατά την παραγωγή ενώ μπορεί να σχετίζεται με περισσότερα 

του ενός προϊόντα. Συνήθως προσδιορίζει: 

- τον τύπο της δυνατότητας (διαθέσιμο, δεσμευμένο, μη διαθέσιμο) 

- το χρόνο που συνδέεται με τη δυνατότητα (π.χ. Τρίτη βάρδια συγκεκριμένης ημερομηνίας) 
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Η δυνατότητα εκτέλεσης τμήματος διεργασίας συνήθως αποτελείται από: 

- Δυνατότητες τμήματος προσωπικού το οποίο ορίζει συγκεκριμένες ιδιότητες οι οποίες 

απαιτούνται από τμήμα του προσωπικού (έτερο μοντέλο) 

-  Δυνατότητες τμήματος εξοπλισμού το οποίο ορίζει συγκεκριμένες ιδιότητες που 

απαιτούνται από τμήμα του εξοπλισμού (έτερο μοντέλο) 

- Δυνατότητες τμήματος υλικών το οποίο ορίζει συγκεκριμένες ιδιότητες που 

απαιτούνται από τμήμα των υλικών (έτερο μοντέλο) 

 

Εικόνα 18: Μοντέλο δυνατότητας εκτέλεσης τμήματος διεργασίας 

3.15.3 Μοντέλα προγραμματισμού παραγωγής και απόδοσης παραγωγής 

Η πληροφορία σχετικά με την παραγωγή ορίζεται σε δύο μοντέλα τα οποία και απεικονίζονται 

στα σχήματα 19 και 20. Αυτά αντιστοιχούν στις αιτήσεις για παραγωγή και στην απόκριση σε 

αυτές τις αιτήσεις. Η αίτηση για παραγωγή ορίζεται στον προγραμματισμό παραγωγής ο 

οποίος αποτελείται από μια ή περισσότερες αιτήσεις για παραγωγή και απεικονίζεται στο 

σχήμα 19.  
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Εικόνα 19: Μοντέλο προγραμματισμού παραγωγής 

Απόδοση παραγωγής 

Η απόδοση της αιτηθείσας παραγωγής είναι η απόδοση της παραγωγής η οποία είναι συλλογή 

των αποκρίσεων παραγωγής. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μιας αποκρίσεις για μια 

αίτηση παραγωγής αν η παραγωγική εγκατάσταση χρειάζεται να χωρίσει την αίτηση 

παραγωγής σε μικρότερα στοιχεία εργασίας. Για παράδειγμα μια αίτηση για την παραγωγή 

200 εξαρτημάτων μπορεί να απαντηθεί από 10 αντικείμενα απόκρισης των 20 εξαρτημάτων 

λόγω περιορισμών στην παραγωγή. Το αποτέλεσμα παραγωγής μπορεί να περιλαμβάνει την 

κατάσταση της αίτησης όπως ποσοστό που έχει εκτελεστεί ή ακύρωση εκτέλεσης.  

Οι αποκρίσεις παραγωγής περιέχουν τα αντικείμενα που αναφέρονται πίσω στο επιχειρησιακό 

σύστημα (π.χ. ERP) στο τέλος ή κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Το επιχειρησιακό σύστημα 

μπορεί να χρειάζεται να γνωρίζει ενδιάμεσες καταστάσεις παραγωγής αντί να περιμένει να 

ολοκληρωθεί η παραγωγή λόγω καταμέτρησης κόστους των παραγόμενων ή ενδιάμεσων 

υλικών  
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Εικόνα 20: Μοντέλο απόδοσης παραγωγής 

Το πιο κάτω σχήμα, απεικονίζει την αλληλεπίδραση όλων των μοντέλων: 
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Εικόνα 21: Αλληλεπίδραση μοντέλων 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ MULTI-AGENT 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Δεδομένου του βαθμού πολυπλοκότητας των σύγχρονων συστημάτων λογισμικού, έχει 

καταστεί περισσότερο παρά ποτέ επιτακτική η ανάγκη για μεθοδολογίες σχεδίασης η οποίες 

θα διευκολύνουν τους μηχανικούς λογισμικού αλλά δε θα επιβαρύνουν τη διαδικασία της 

ανάπτυξης με περιττές διαδικασίες και γραφειοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι 

μηχανικοί λογισμικού βλέπουν ως overhead την ανάπτυξη μοντέλων και αναλυτικών 

προδιαγραφών. Ειδικά σήμερα όπου ένα μεγάλο ποσοστό εφαρμογών είναι κατανεμημένο, 

είναι εντελώς απαραίτητο να ξεφύγουμε από τα κλασσικά βήματα της ανάπτυξης λογισμικού. 

Παρά το ότι είναι πια πολύ ευκολότερο να αναπτυχθούν μεγάλα συστήματα λογισμικού με 

σημαντική πολυπλοκότητα, η ανάπτυξή τους είναι μια κοπιώδης, εντατική εργασία. Η εξέλιξη 

στην ανάπτυξη του λογισμικού εισάγαγε νέα προβλήματα. Λόγω του μεγάλου βαθμού 

πολυπλοκότητας ειδικά σε συστήματα τα οποία πρέπει να αλληλεπιδρούν με άλλα συστήματα 

αλλά και λόγω του ότι ένα μεγάλο σύστημα δεν κατασκευάζεται με μια μόνο τεχνολογία, είναι 

πολύ συχνό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης να επιβάλλονται μικρές ή μεγάλες αλλαγές στις 

προδιαγραφές οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σταδιακή απόκλιση από τις αρχικές 

προδιαγραφές. Ως μια λύση είχε προταθεί η μεθοδολογία Extreme Programming όπου η 

βασική της αρχή είναι ότι η ανάπτυξη λογισμικού έχει ουσιαστικά δύο φάσεις: τη συγγραφή 

κώδικα και τις δοκιμές. Οι δύο φάσεις αυτές αλληλοδιαδέχονται η μια την άλλη και θεωρείται 

μονόδρομος σε περιπτώσεις όπου οι προδιαγραφές τείνουν να αλλάζουν συχνά, ωστόσο δεν 

μπορούν να αποτελέσουν οριστική λύση. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και 

περιγραφεί δύο μεθοδολογίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους όλα τα παραπάνω αλλά και 

τις εξελίξεις στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού. Η πρώτη είναι η Model Driven 

Architecture ενώ παρουσιάζουμε και την Service Oriented Architecture. Οι δύο μεθοδολογίες 

έχουν διαφορετικό σημείο αναφοράς ωστόσο και οι δύο υπηρετούν το σκοπό της ανάπτυξης 
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λογισμικού με τυποποιημένο τρόπο που θα είναι εύκολη η περαιτέρω ανάπτυξη και 

συντήρηση.  

4.1 Η μεθοδολογία Model Driven Architecture (MDA) 

H ανάπτυξη λογισμικού όπως τη γνωρίζουμε σήμερα καθορίζεται από σχεδίαση και συγγραφή 

κώδικα σε σχετικά χαμηλό επίπεδο. Τα βήματα που παραδοσιακά απαιτούνται για την 

ανάπτυξη ενός συστήματος είναι τα ακόλουθα: 

 Συλλογή απαιτήσεων και προδιαγραφών 

 Ανάλυση και λειτουργικές προδιαγραφές 

 Σχεδίαση 

 Συγγραφή κώδικα 

 Δοκιμές 

 Διάθεση 

Συλλογή 

απαιτήσεων
Συγγραφή κώδικα 

Ανάλυση 

απαιτήσεων και 

προδιαγραφές

Δοκιμές

Σχεδίαση Διάθεση

Κυρίως κείμενο

Κείμενο και

διαγράμματα

Κείμενο και

διαγράμματα

Κώδικας

Κώδικας

 

Εικόνα 22: Φάσεις Σχεδίασης 

Η εικόνα 22 απεικονίζει την αλληλουχία των φάσεων ανάπτυξης αλλά και τη φύση των 

ενδιάμεσων μεταξύ τους παραδοτέων. Παρατηρούμε ότι οι τρεις πρώτες φάσεις περιέχουν 

διαγράμματα, ακόμα και σε UML, κείμενα, περιγραφές κλάσεων και σενάρια χρήσης. Όλα 

αυτά αρχίζουν να χάνουν αξία μόλις ξεκινήσει η διαδικασία συγγραφής κώδικα και αυτό γιατί 

σταδιακά χάνεται η σύνδεση του κώδικα με τις περιγραφές που έχουν παραχθεί στα τρία 

πρώτα στάδια. Καθώς το σύστημα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, η σύνδεση αυτή χάνεται 
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όλο και περισσότερο επειδή συνήθως οι αλλαγές γίνονται μόνο στο επίπεδο του κώδικα και ο 

χρόνος για να ενημερωθούν τα παραδοτέα των πρώτων σταδίων απλά δεν υπάρχει. Η ιδέα του 

Extreme Programming (XP) υιοθετήθηκε γρήγορα καθώς αναγνωρίζει ότι η κινητήρια της 

ανάπτυξης λογισμικού είναι η συγγραφή κώδικα. Οι μόνες φάσεις στη διαδικασία στη 

διαδικασία ανάπτυξης που είναι πραγματικά παραγωγικές είναι η συγγραφή κώδικα και η 

δοκιμή. Η φιλοσοφία αυτή είναι επαρκής όσο η ίδια ομάδα ασχολείται με την ανάπτυξη του 

συστήματος. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν μια άλλη ομάδα θα κληθεί αν συνεχίσει τη 

συντήρηση του κώδικα όπου χωρίς καλή τεκμηρίωση, η κατανόηση ενός μεγάλου συστήματος 

πολλών χιλιάδων γραμμών είναι από δύσκολη έως αδύνατη.   

4.2 Το πρόβλημα μετάβασης 

Η βιομηχανία λογισμικού έχει ένα ειδικό χαρακτηριστικό το οποίο την καθιστά ξεχωριστή σε 

σχέση με τις υπόλοιπες: κάθε χρόνο ή και συχνότερα, νέες τεχνολογίες επινοούνται και 

γίνονται δημοφιλείς όπως Java, Linux, XML, SOAP, UML, .NET, JSP, ASP, κλπ. Πολλές εταιρίες τις 

ακολουθούν για διάφορους λόγους: λόγω της απαίτησης πελατών – π.χ. για web interfaces, 

γιατί μπορεί να λύνει ένα πρόβλημα διαλειτουργικότητας (XML) ή γιατί επιτρέπει τη 

φορητότητα (Java). Το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο γιατί η ίδια η τεχνολογία μπορεί να 

αλλάξει και η νέα έκδοση να μην έχει συμβατότητα προς τα πίσω. Η κατασκευαστές εργαλείων 

συνήθως υποστηρίζουν τις δύο με τρεις πιο πρόσφατες εκδόσεις. Ως συνέπεια, το υπάρχον 

σύστημα είτε μεταφέρεται σε νέα τεχνολογία είτε σε νέα έκδοση μιας υπάρχουσας 

τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση.   

4.3 Η λύση της MDA 

To 2002 ο Object Management Group (OMG) ένας οργανισμός προτυποποίησης λογισμικού 

πρότεινε το MDA ως μεθοδολογία σχεδιασμού λογισμικού. Ο OMG έχει στο ενεργητικό του το 

πρότυπο της CORBA ενώ ασκεί μεγάλη επιρροή στη βιομηχανία λογισμικού. Η προτεινόμενη 

μεθοδολογία δε διαφέρει ουσιαστικά από αυτή που παρουσιάστηκε πιο πάνω. Η διαφορά 

είναι στα παραδοτέα στο τέλος κάθε φάσης. Στην MDA, η λέξη – κλειδί είναι το ‘μοντέλο’. Στο 

τέλος των φάσεων ανάλυσης και σχεδίασης το αποτέλεσμα είναι τυποποιημένα μοντέλα τα 
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οποία μπορούν να τα επεξεργαστούν υπολογιστές [60]. Έτσι, με βάση την MDA, οι φάσεις 

ανάπτυξης γίνονται με τον τρόπο που απεικονίζεται στο σχήμα 23.  

Συλλογή 

απαιτήσεων
Συγγραφή κώδικα 

Ανάλυση 

απαιτήσεων και 

προδιαγραφές

Δοκιμές

Σχεδίαση Διάθεση

Κυρίως κείμενο

PIM

PSM

Κώδικας

Κώδικας

 

Εικόνα 23: Φάσεις ανάπτυξης κατά MDA 

4.3.1 Platform Independent Model (PIM) 

To πρώτο μοντέλο που ορίζεται από την MDA είναι ένα μοντέλο υψηλής αφαιρετικότητας το 

οποίο είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε τεχνολογία υλοποίησης. Αυτό ονομάζεται Μοντέλο 

Ανεξάρτητο Πλατφόρμας (PIM). Ένα ΡΙΜ περιγράφει ένα σύστημα λογισμικού το οποίο 

υποστηρίζει κάποια εργασία. Μέσα από το ΡΙΜ, το σύστημα μοντελοποιείται από την οπτική 

του πώς θα υποστηριχθεί καλύτερα η εργασία αυτή. Η πλατφόρμα ή η τεχνολογία υλοποίησης 

δεν έχουν κανένα ρόλο στο ΡΙΜ. Τα ΡΙΜ κατασκευάζονται σε UML γιατί προσφέρει λόγω της 

υποστήριξης από εργαλεία μηχανισμούς μετατροπείς σε PSM.  

4.3.2 Platform Specific Model 

Στο επόμενο βήμα, το ΡΙΜ μετατρέπεται σε ένα ή περισσότερα Μοντέλα Συγκεκριμένης 

Πλατφόρμας (PSM). Ένα PSM είναι προσαρμοσμένο να προσδιορίζει ένα σύστημα σε όρους 

υλοποίησης μιας τεχνολογίας υλοποίησης. Για παράδειγμα ένα EJB PSM είναι ένα μοντέλο 

συστήματος με όρους δομών EJB. Περιέχει τυπικούς όρους EJB όπως ‘home interface’, ‘entity 

beans’ κλπ. Ένα PSM σχεσιακής βάσης περιέχει όρους όπως ‘πίνακας’, ‘στήλη’, ‘κλειδί’, κλπ. 

Γίνεται φανερό ότι ένα PSM  έχει νόημα για έναν προγραμματιστή ο οποίος έχει γνώση της 
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συγκεκριμένης πλατφόρμας. Ένα ΡΙΜ μπορεί να μετατραπεί σε ένα ή περισσότερα PSM. Για 

κάθε συγκεκριμένη τεχνολογία, παράγεται ένα χωριστό PSM. Καθώς τα περισσότερα 

συστήματα σήμερα κάνουν χρήση περισσότερες της μιας τεχνολογίας, είναι σύνηθες να 

υπάρχουν πολλά PSM από ένα ΡΙΜ. Τα ΡΙΜ κατασκευάζονται σε UML γιατί προσφέρει λόγω 

της υποστήριξης από εργαλεία μηχανισμούς μετατροπείς σε PSM. 

4.3.2.1 Κώδικας 

Το τελικό βήμα στην ανάπτυξη είναι η μετατροπή κάθε PSM σε κώδικα. Καθώς το κάθε PSM 

ταιριάζει στενά στην τεχνολογία του, η μετατροπή αυτή είναι σχετικά εύκολη. Η MDA ορίζει τα 

ΡΙΜ, PSM και τον κώδικα ενώ καθορίζει επίσης και τον τρόπο που σχετίζονται μεταξύ τους. Το 

πιο πολύπλοκο σημείο στην διαδικασία ανάπτυξης MDA είναι αυτό στο οποίο ένα RIM 

μετατρέπεται σε ένα ή περισσότερα PSMs.  

4.3.3 Μετατροπές μοντέλων 

Για τη μετατροπή μοντέλων από PIM σε PSM αλλά και από PSM σε άλλο PSM και τη 

δημιουργία μοντέλων χρησιμοποιούνται εκτός της UML και άλλες γλώσσες αλλά και κανόνες. 

Η Object Constraint Language (OCL) είναι μια γλώσσα ερωτημάτων (queries) η οποία είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της UML αν και η λέξη ‘Constraint’ είναι ατυχές κατάλοιπο όταν αυτή η 

γλώσσα χρησιμοποιούνταν μόνο για να περιγράψει περιορισμούς σε UML μοντέλα. Ωστόσο, η 

OCL είναι πλήρης γλώσσα ερωτημάτων, συγκρινόμενη με την SQL σε εκφραστική δύναμη.  

Η OMG χρησιμοποιεί μια ειδική γλώσσα η οποία λέγεται Meta Object Facility (MOF) η οποία 

περιέχει τους ορισμούς για όλες τις γλώσσες της OMG και εξασφαλίζει ότι τα εργαλεία θα 

μπορούν να διαβάσουν τις γλώσσες της OMG. Οι ορισμοί μετατροπής οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της MDA, είναι ορισμένοι με τρόπο μη τυποποιημένο ενώ τώρα 

η OMG εργάζεται για την τυποποίηση της διαδικασίας. Το όνομα του προτύπου θα είναι QVT 

(Query, Views, Transformation). Όσον αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης κώδικα, η MDA 

υποστηρίζει τις τεχνικές Agile Development, XP (Extreme Programming) και Rational Unified 

Process. Επίσης ορίζει άτυπα κάποιες διαδικασίες για τη μετατροπή μοντέλων, όπως η 

διαδικασία PIM 2 EJB PSM και PIM 2 Web PSM. 

 



Κεφάλαιο 4 – Σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδίασης 

88 
 

4.4 Η μεθοδολογία Service Oriented Architecture (SOA) 

H βάση της SOA μεθοδολογίας είναι τέσσερις έννοιες – κλειδιά: application frontend, service, 

service repository και service bus [61]. Τα services παρέχουν την επιχειρησιακή 

λειτουργικότητα που χρησιμοποιούν τα application frontends και άλλες υπηρεσίες. Η 

υπηρεσία (service) αποτελείται από την υλοποίηση που παρέχει την επιχειρηματική λογική και 

δεδομένα, το ‘συμβόλαιο υπηρεσίας’ το οποίο ορίζει τη λειτουργικότητα, χρήση και 

περιορισμένους για τον client της υπηρεσίας και από το interface της υπηρεσίας το οποίο 

διαθέτει τη λειτουργικότητα με φυσικό τρόπο. Το service repository αποθηκεύει τα 

‘συμβόλαια’ μεμονωμένων υπηρεσιών μιας SOA και το service bus διασυνδέει το frontend της 

εφαρμογής και των υπηρεσιών (services). 

Όλη η έννοια μιας SOA εστιάζεται στον ορισμό μιας επιχειρηματικής υποδομής. Με τον όρο 

‘service’ εννοείται η επιχειρηματική υπηρεσία όπως η κράτηση αεροπορική κράτηση ή 

πρόσβαση στη βάση δεδομένων πελατών μιας εταιρίας. Τέτοιες υπηρεσίες παρέχουν 

λειτουργίες όπως ‘κάνε κράτηση’, ‘ακύρωσε κράτηση’ κλπ. Αντίθετα από τα business services, 

τα services τεχνικών υποδομών παρέχουν λειτουργίες όπως το ‘ξεκίνα συναλλαγή’, 

‘ενημέρωσε δεδομένα’. Παρά το ότι αυτό το είδος τεχνικής λειτουργικότητας είναι πολύ 

χρήσιμη για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής λειτουργίας, έχει μικρή σχέση από την οπτική 

της SOA. Πιο γενικά, η τεχνολογία δεν πρέπει να έχει επίπτωση στην υποδομή υψηλού 

επιπέδου της εφαρμογής ή να δημιουργεί εξαρτήσεις μεταξύ των components. Ένας από τους 

σκοπούς της SOA είναι η αποσύνδεση των επιχειρηματικών εφαρμογών από τεχνικές 

υπηρεσίες και η ανεξαρτησία της επιχείρησης από συγκεκριμένες τεχνικές υλοποιήσεις ή 

υποδομές. Τα application frontends είναι τα ενεργά στοιχεία της SOA. Ωστόσο, οι υπηρεσίες 

προσδίδουν δομή στη SOA. Παρά το ότι οι υπηρεσίες μπορεί να παραμείνουν αναλλοίωτες, τα 

application frontends υπόκεινται σε αλλαγές όπως άλλωστε και οι επιχειρηματικές λειτουργίες 

της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, ο κύκλος ζωής των application frontends είναι πολύ 

μικρότερος από αυτόν των υποκείμενων υπηρεσιών. Για αυτό οι υπηρεσίες είναι οι 

πρωταρχικές οντότητες στη SOA.  

Στην επόμενη ενότητα αναλύουμε τα δομικά στοιχεία που αναφέραμε επιγραμματικά.   
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4.4.1 Στοιχεία της Service Oriented Architecture 

Application Frontends 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, τα frontends είναι τα ενεργά στοιχεία της 

SOA [62]. Αρχίζουν και ελέγχουν όλη τη δραστηριότητα των επιχειρησιακών συστημάτων. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι frontends εφαρμογών.   

Ένα frontend με γραφικό περιβάλλον όπως μια Web εφαρμογή ή ένας thick client ο οποίος 

αλληλεπιδρά απευθείας με τελικούς χρήστες είναι το πιο εμφανές παράδειγμα. Ωστόσο, τα 

frontend εφαρμογών δεν είναι απαραίτητο να αλληλεπιδρούν απευθείας με τελικούς χρήστες. 

Προγράμματα δέσμης ή διεργασίες οι οποίες ενεργοποιούν μια λειτουργικότητα περιοδικά ή 

ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος είναι επίσης παραδείγματα frontend εφαρμογών. Σε κάθε 

περίπτωση είναι δυνατό ένα frontend εφαρμογής να αναθέτει μεγάλο μέρος της ευθύνης του 

για μια επιχειρηματική διεργασία σε μια ή περισσότερες υπηρεσίες. Στο τέλος όμως, είναι το 

frontend μιας εφαρμογής το οποίο εκκινεί μια επιχειρηματική διεργασία και λαμβάνει το 

αποτέλεσμα. Τα frontend εφαρμογών είναι παρόμοια με τα ανώτερα επίπεδα των 

παραδοσιακών πολυεπίπεδων εφαρμογών. Αυτό δε σημαίνει ότι οι υπηρεσίες 

αντιπροσωπεύουν τα χαμηλότερα στρώματα.  

Υπηρεσίες (services) 

Μια υπηρεσία είναι ένα component λογισμικού ξεχωριστής λειτουργικότητας, το οποίο 

σημαίνει ότι ενσωματώνει μια επιχειρηματική έννοια υψηλού επιπέδου. Αποτελείται από 

διάφορα μέρη όπως δείχνει και η πιο κάτω εικόνα: 
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Εικόνα 24: Ανατομία Υπηρεσίας 

Συμβόλαιο: Το συμβόλαιο της υπηρεσίας παρέχει μια άτυπη προδιαγραφή του σκοπού, της 

λειτουργικότητας, των περιορισμών και της χρήσης της υπηρεσίας. Η μορφή αυτής της 

προδιαγραφής μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με την υπηρεσία. Ένα προαιρετικό στοιχείο του 

συμβολαίου της υπηρεσίας είναι ένας τυποποιημένος ορισμός interface βασισμένος σε 

γλώσσες όπως η IDL ή η WSDL. Παρά το ότι είναι προαιρετικό, μια τυποποιημένη περιγραφή 

του interface της υπηρεσίας προσδίδει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Παρέχει επιπλέον 

αφαιρετικότητα και ανεξαρτησία από τεχνολογία συμπεριλαμβανομένου γλώσσα 

προγραμματισμού, middleware, πρωτόκολλο δικτύου και περιβάλλον εκτέλεσης. Ωστόσο, το 

συμβόλαιο παρέχει περισσότερη πληροφορία από μια τυπική περιγραφή. Το συμβόλαιο 

μπορεί να επιβάλλει λεπτομερή σημασιολογία στη λειτουργικότητα και στις παραμέτρους το 

οποίο δεν είναι θέμα των προδιαγραφών της IDL ή της WSDL. Στην πραγματικότητα, πολλά 

έργα πρέπει να αντιμετωπίσουν υπηρεσίες οι οποίες δεν παρέχουν τυποποιημένες 

περιγραφές των interfaces τους. Σε αυτή την περίπτωση, η υπηρεσία μπορεί να διαθέσει 

βιβλιοθήκες πρόσβασης ή αναλυτικές τεχνικές λεπτομέρειες στο επίπεδο πρωτοκόλλου 

δικτύου. Κάθε υπηρεσία σε κάθε περίπτωση απαιτεί ένα συμβόλαιο, ειδικά όταν δεν υπάρχει 

τυποποιημένη περιγραφή βασισμένη σε πρότυπα όπως το WSDL.  
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Το κυρίως πρόβλημα σε ένα έργο το οποίο σκοπεύει να κάνει χρήση της SOA στο 

επιχειρηματικό επίπεδο συχνά δεν είναι να υλοποιήσει νέα επιχειρηματική λειτουργικότητα 

αλλά να εντοπίσει κατάλληλα modules εφαρμογών και components και να τα περιβάλλει με 

interfaces υπηρεσιών με το απαραίτητο επίπεδο λειτουργικότητας.  

Interface: η λειτουργικότητα μιας υπηρεσίας διατίθεται από το interface μιας υπηρεσίας 

στους clients οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στην υπηρεσία μέσω δικτύου. Παρά το ότι η 

περιγραφή του interface είναι μέρος του συμβολαίου της υπηρεσίας, η φυσική υλοποίηση του 

interface αποτελείται από στελέχη υπηρεσιών τα οποία ενσωματώνονται στους clients της 

υπηρεσίας και σε έναν διανομέα.  

Υλοποίηση: η υλοποίηση της υπηρεσίας παρέχει την απαιτούμενη επιχειρηματική λογική και 

τα απαιτούμενα δεδομένα. Η τεχνική υλοποίηση ικανοποιεί το συμβόλαιο υπηρεσίας. Η 

υλοποίηση αποτελείται από ένα ή περισσότερα στοιχεία όπως προγράμματα, δεδομένα 

ρυθμίσεων και βάσεις δεδομένων.  

Επιχειρηματική λογική: η επιχειρηματική λογική η οποία ενσωματώνεται από την υπηρεσία 

είναι μέρος της υλοποίησης. Γίνεται διαθέσιμο μέσω των interfaces της υπηρεσίας. Ωστόσο, 

είναι επιθυμητός ο προγραμματισμός ανεξάρτητα από interfaces ανεξάρτητα ή όχι ένα 

εφαρμόζει υπηρεσιοκεντρική προσέγγιση.  

Δεδομένα:  μια υπηρεσία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει δεδομένα, ιδιαίτερα αν είναι ο 

σκοπός μιας data-cetric υπηρεσίας. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, οι υπηρεσίες δεν είναι απλά το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης 

κώδικα στα χαμηλότερα επίπεδα μιας εφαρμογής. Η κάθε υπηρεσία είναι μια οντότητα 

ξεχωριστής λειτουργικότητας η οποία υλοποιεί μια επιχειρηματική λογική υψηλού επιπέδου. 

Οι υπηρεσίες ως οντότητα στο σύστημα μπορεί να το τέμνει κάθετα με τρόπο αντίστοιχο ενός 

component λογισμικού. Από την πλευρά του client, μια υπηρεσία είναι ένα μαύρο κουτί.  
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Service Repository 

Ένα service repository (ευρετήριο υπηρεσιών) παρέχει τη δυνατότητα για εύρεση υπηρεσιών 

και ανάκτηση όλων των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών, ειδικά αν αυτές οι 

υπηρεσίες πρέπει να ευρεθούν εκτός του λειτουργικού και χωρικού πλαισίου του έργου το 

οποίο τις δημιούργησε. Παρά το ότι αρκετή από την απαιτούμενη πληροφορία υπάρχει στο 

συμβόλαιο της υπηρεσίας, το ευρετήριο αυτό μπορεί να παράσχει επιπλέον πληροφορία 

σχετικά με τη φυσική τοποθεσία, τον πάροχο, άτομα επικοινωνίας, χρέωση χρήσης, τεχνικοί 

περιορισμοί, θέματα ασφάλειας και διαθέσιμα επίπεδα υπηρεσίας.  

Προφανώς ένα ευρετήριο υπηρεσιών είναι ένα πολύ απαραίτητο στοιχείο στη SOA. Παρά το 

ότι είναι δυνατή η υλοποίηση μιας λύσης SOA χωρίς αυτό αν η υπηρεσία είναι στα πλαίσια 

ενός έργου μόνο ή αν όλα τα έργα γίνονται με την ίδια ομάδα ατόμων, μακροπρόθεσμα 

καθίσταται επιτακτικό. Επίσης, είναι επιτακτική η χρήση του σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

προς διαχείριση πολλές υπηρεσίες.  

Ένα ευρετήριο μπορεί να είναι εντελώς απλό σε ακραίες μάλιστα περιπτώσεις να μην απαιτεί 

καμιά τεχνολογία. Ένα σύνολο εκτυπωμένων συμβολαίων υπηρεσιών σε ένα γραφείο το οποίο 

είναι προσβάσιμο από όλα τα έργα, είναι ήδη ένα έγκυρο ευρετήριο. Προφανώς υπάρχουν 

καλύτεροι τρόποι να παρασχεθεί αυτή η πληροφορία διατηρώντας την απλότητα του 

ευρετηρίου. Σε μερικές περιπτώσεις, οι εταιρίες έχουν δημιουργήσει δικά τους εργαλεία τα 

οποία δημιουργούν αυτόματα επίσημου ορισμούς υπηρεσιών π.χ. μια γεννήτρια HTML η 

οποία δέχεται WSDL ως είσοδο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν στον επίσημο ορισμό της 

υπηρεσίας υπάρχει επιπλέον πληροφορία σχετικά με αυτή. Οι υπηρεσίες δεν είναι δεμένες 

όπως οι βιβλιοθήκες κώδικα αλλά δένονται κατά την εκτέλεση. Τα ακόλουθα είναι 

παραδείγματα πληροφοριών τα οποία θα πρέπει να περιέχονται σε ένα ευρετήριο υπηρεσιών 

επιχείρησης: 

 Υπηρεσία, λειτουργία και παράμετροι σε μορφή WSDL και XML ορισμών.  

 Ιδιοκτήτης υπηρεσίας. Σε μια επιχειρησιακή SOA, οι ιδιοκτήτες μπορούν να 

λειτουργούν στο επιχειρηματικό επίπεδο, υπεύθυνο για ερωτήσεις και αιτήσεις 
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αλλαγών στο λειτουργικό επίπεδο, στο επίπεδο ανάπτυξης (υπεύθυνο για τεχνικές 

ερωτήσεις και αιτήσεις αλλαγών), και στο λειτουργικό επίπεδο (υπεύθυνο για 

ερωτήσεις σχετικά με το βέλτιστο τρόπο να γίνει σύνδεση στην υπηρεσία ή λειτουργικά 

προβλήματα).  

 Δικαιώματα πρόσβασης όπως πληροφορίες σχετικά με τις λίστες με δικαίωμα 

πρόσβασης και τον υποκείμενο μηχανισμό ασφαλείας ή περιγραφή των διαδικασιών 

που πρέπει να ακολουθηθούν μέσα στην επιχείρηση έτσι ώστε ένα νέο σύστημα να 

μπορεί να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη υπηρεσία.  

 Πληροφορία σχετικά με την προσδοκώμενη απόδοση και τη δυνατότητα κλιμάκωσης 

της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων χρόνων απόκρισης και όρια εξυπηρέτησης. 

Αυτό μπορεί να περιληφθεί ως μέρος ενός γενικού SLA προτύπου (Service Level 

Agreement) 

 Ιδιότητες συναλλαγής της υπηρεσίας και ατομικές λειτουργίες. Αυτό περιλαμβάνει 

πληροφορίες για χαρακτηριστικά εγγραφής / ανάγνωσης.  

Μια σημαντική διάκριση γίνεται ανάμεσα στο ‘δέσιμο’ κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής και 

στο ‘δέσιμο’ κατά την εκτέλεση. Το ‘δέσιμο’ αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι ορισμοί 

και τα instances της υπηρεσίας εντοπίζονται και ενσωματώνονται σε μια client εφαρμογή σε 

επίπεδο δικτύου. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το ‘δέσιμο’ κατά την εκτέλεση είναι σημαντικά 

πιο πολύπλοκη προσέγγιση.  

Service Bus 

Ένα service bus συνδέει όλους τους μετέχοντες σε SOA υπηρεσίες και front ends εφαρμογών 

μεταξύ τους. Αν δύο από αυτούς πρέπει να επικοινωνήσουν, για παράδειγμα ένα frontend 

εφαρμογής χρειάζεται να ενεργοποιήσει μια λειτουργικότητα μιας βασικής υπηρεσίας, το 

service bus το υλοποιεί. Υπό αυτή την έννοια, το service bus είναι εννοιολογικά παρόμοιο με 

το software bus όπως αυτό ορίζεται στο πλαίσιο της CORBA. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες. Η πιο σημαντική είναι ότι το service bus δεν 

αποτελείται απαραίτητα από μια τεχνολογία αλλά από μια ποικιλία προϊόντων και εννοιών. Αν 

και δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί σε λεπτομέρεια το service bus, τα βασικά του 

χαρακτηριστικά είναι: 
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- Συνδεσιμότητα. Ο βασικός σκοπός του service bus είναι η διασύνδεση των 

συμμετεχόντων σε μια SOA. Παρέχει δυνατότητες οι οποίες επιτρέπουν στους 

μετέχοντες SOA frontends εφαρμογών και υπηρεσιών να ενεργοποιούν τη 

λειτουργικότητα των υπηρεσιών.  

- Ετερογένεια τεχνολογίας. Το service bus πρέπει να είναι σε θέση να υιοθετήσει πλήθος 

διαφορετικών τεχνολογιών. Οι πραγματικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από 

ετερογενείς τεχνολογίες. Κατά συνέπεια, το service bus πρέπει να μπορεί να 

διασυνδέει τους συμμετέχοντες οι οποίοι μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικές 

γλώσσες προγραμματισμού, λειτουργικά συστήματα ή περιβάλλοντα εκτέλεσης.  

- Ετερογένεια επικοινωνιακών εννοιών. Παρόμοια όπως και με την ετερογένεια 

τεχνολογίας, το service bus πρέπει επίσης να είναι σε θέση να υποστηρίξει 

διαφορετικές φιλοσοφίες επικοινωνίας. Εξαιτίας των διαφορετικών απαιτήσεων 

διαφόρων εφαρμογών, το service bus πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς 

τρόπους επικοινωνίας όπως σύγχρονη / ασύγχρονη κλπ.  

- Τεχνικές ‘υπηρεσίες’. Παρά το ότι ο σκοπός του service bus είναι κατάκύριο λόγο η 

επικοινωνία, πρέπει να μπορεί να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες όπως καταγραφή, 

ασφάλεια, μετατροπή μηνύματος, κλπ.  

H σχέση SOA με XML και Web Services 

Παρά το ότι το SOA είναι ένα σύγχρονο μοντέλο, καθίσταται δυνατό από τεχνολογικές 

πλατφόρμες όπως XML και τα web services. Αυτές οι τεχνολογίες όμως θα πρέπει να υποστούν 

ορισμένες αλλαγές για να είναι δυνατή η χρήση τους στο πλαίσιο που ορίζει η SOA. Πιο κάτω 

παραθέτουμε ορισμένα θέματα που τίθενται όταν πρέπει να προσαρμοστούν υπάρχουσες 

υλοποιήσεις.  

- Η SOA προϋποθέτει ότι η παράσταση δεδομένων και τα πρότυπα μοντελοποίησης 

υπηρεσιών είναι σε ταύτιση και παρά το ότι ακούγεται γενικόλογο, έχει επιπτώσεις στη 

διαλειτουργικότητα.  

- Η SOA βασίζεται σε μηνύματα SOAP για όλες τις ενδο-υπηρεσιακές επικοινωνίες. Κατά 

συνέπεια, επειδή η SOAP εφαρμόζεται οπουδήποτε θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί XML, 

τα αντίστοιχα XML και XSD πρότυπα θα πρέπει να μοντελοποιηθούν έχοντας υπόψη τo 
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SOAP. H SOA μοντελοποιεί τη χρήση επικοινωνίας βασισμένη σε έγγραφα (document 

style messaging). H μετάβαση από το RPC (remote process call) στο document style 

messaging επιβάλλει αλλαγές στη σχεδίαση των περιγραφών των υπηρεσιών. Πιο 

συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών γίνονται πιο γενερικά με μεγαλύτερη 

διακριτικότατα.  

- Εξαιτίας της έμφασης στα SOAP document – style μηνύματα, η SOA προωθεί ένα 

μοντέλο μηνυμάτων με ευφυΐα. Αυτό υποστηρίζει την αυτονομία της υπηρεσίας και 

ελαχιστοποιεί τα ανταλλασσόμενα μηνύματα.  

- Επειδή οι προχωρημένες δυνατότητες μηνυμάτων των web services δεν έχουν 

υιοθετηθεί, θα πρέπει προστεθούν σε πολλές εφαρμογές custom SOAP headers για τη 

διαχείριση πολύπλοκων ανταλλαγών μηνυμάτων.  

4.5 Μεθοδολογίες σχεδίασης πρακτόρων 

Η κατανεμημένη αρχιτεκτονική υλοποιείται με την εφαρμογή agents οι οποίοι 

αναλαμβάνουν είτε τη διαχείριση φυσικών πόρων είτε συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Η ανάπτυξη ενός multi-agent συστήματος απαιτεί προσέγγιση διαφορετική από ότι 

ενός κλασσικού συστήματος αντικειμενοστραφούς λογισμικού. Η σχεδίαση λογισμικού 

η οποία βασίζεται σε agents είναι φυσικό επακόλουθο λαμβάνοντας υπόψη τις 

απαιτήσεις που τέθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Οι προκλήσεις που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι υποψήφιες μεθοδολογίες σχεδίασης είναι: 

 Η μοντελοποίηση συστημάτων βασισμένων σε agents η οποία μπορεί να εξαχθεί 

από τις ευθύνες και λειτουργίες παρά από τις δομές όπως σε μια κλασσική 

αντικειμενοστραφή προσέγγιση 

 Ο χειρισμός της δυναμικής φύσης των agent συστημάτων η οποία προκύπτει από 

αλλαγές στην ενεργοποίηση των agents, από διαφορετικά καθήκοντα και στόχους 

καθώς και σχέσεις μεταξύ τους  

Επί της ουσίας υπάρχουν τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες για την ανάπτυξη 

συστημάτων agents: εφαρμογή βελτιωμένων προσεγγίσεων αντικειμενοστραφούς 

ανάπτυξης, εφαρμογή γνωσιακών (knowledge – based) μεθόδων καθώς και μεθόδων 
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συγκεκριμένων πάνω στους agents. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

αυτών των μεθόδων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα [63]: 

Προσέγγιση Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Αντικειμενοστραφής Εννοιολογικές ομοιότητες 

ανάμεσα στην 

αντικειμενοστρέφεια και τους 

agents (π.χ. ενθυλάκωση) 

Εύκολη υιοθέτηση 

Διαθεσιμότητα στατικής και 

δυναμικής όψης μοντέλου 

Το μοντέλο του agent πρέπει 

να ολοκληρωθεί και αυτό 

(αυτονομία, στόχοι, κλπ) 

Η αλληλεπίδραση με άλλους 

agents είναι σε υψηλότερο 

επίπεδο ως κλήση μεθόδου 

Γνωσιακά-βασισμένη Διαθέτει τα μέσα για 

μοντελοποίηση γνωστικών 

δυνατοτήτων σε agents 

Μέσα για την μοντελοποίηση 

agents βασισμένων στη γνώση 

 

Κεντρικό γνωσιακό σύστημα – 

μη κατανεμημένη 

αρχιτεκτονική 

Δε λαμβάνει υπόψη έννοιες 

όπως κατανομή και 

αλληλεπίδραση 

 

Agent-specific Έμφαση στην πλευρά των 

πρακτόρων καθώς και σε 

θέματα οργάνωσης 

Αξιοποιεί την εμπειρία από 

την ανάπτυξη πραγματικών 

πρακτορικών συστημάτων 

Υψηλή προσπάθεια για την 

υιοθέτησή του 

Περιορισμένη υποστήριξη από 

εργαλεία 

Μη τρέχουσα τυποποίηση 

Πίνακας 2: Σύγκριση μεθόδων ανάπτυξης πρακτορικών συστημάτων 

Για τη σχεδίαση πολύπλοκων πρακτορικών συστημάτων, η τρίτη είναι η προσφορότερη 

καθώς καλύπτει όλες τις σχετικές πλευρές. Επίσης, βασισμένη σε αυτή τη φιλοσοφία 

έχουν αναπτυχθεί η μεθοδολογίες GAIA, Prometheus και PASSI. Από αυτές επιλέγεται η 

GAIA για την πληρότητα της αλλά και γιατί η χρήση ρόλων που είναι κεντρικό σημείο 

στη μεθοδολογία αυτή είναι κρίσιμης σημασίας για την ικανοποίηση της απαίτησης να 

περιγραφεί το σύστημα με όρους ανεξάρτητους από την υλοποίηση.  
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4.5.1 Η GAIA μεθοδολογία 

Το περιγραφόμενο σύστημα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε πράκτορες για την 

υλοποίηση του κατανεμημένου ελέγχου καλύπτοντας το επίπεδο πεδίου αλλά και το 

επίπεδο ελέγχου ενώ ταυτόχρονα επικοινωνούν και με το ERP στο υψηλότερο επίπεδο. 

Οι πράκτορες στο σύστημα αυτό χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς ρόλους, σκοπούς 

και ευθύνες. Για αυτό το λόγο πρέπει η αρχιτεκτονική να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή 

ευελιξία που να αντανακλά τις διαφορετικές οντότητες και αλληλεπιδράσεις μέσα στο 

σύστημα.  

Κατά τη μεθοδολογία GAIA [64], η συμπεριφορά και οι αλληλεπιδράσεις ενός 

πρακτορικού συστήματος περιγράφονται από ένα σύνολο ρόλων με ενέργειες οι οποίες 

σχετίζονται στους ρόλους αυτούς καθώς και ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

ρόλων αυτών. Για την καλύτερη περιγραφή του συστήματος, η GAIA μεθοδολογία έχει 

επεκταθεί με διεπαφές. Οι διεπαφές αυτές έχουν ως σκοπιμότητα να παρέχουν τη 

δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος με εξωτερικά συστήματα. Επίσης, η εσωτερική 

συμπεριφορά ενός ρόλου μέσα σε μια ενέργεια περιγράφεται με διάγραμμα ενεργειών 

UML [65]. Αυτές οι προσθήκες επιτρέπουν μια πιο αναλυτική περιγραφή του μοντέλου 

ρόλων της μεθοδολογίας GAIA. 

Ένας ρόλος περιγράφει την αποθήκευση δεδομένων, το χειρισμό και επεξεργασία του 

καθώς και μια οντότητα λήψης αποφάσεων μέσα στο πρακτορικό σύστημα. Η 

εσωτερική συμπεριφορά ενός ρόλου περιγράφεται από ένα σύνολο ενεργειών οι 

οποίες είναι εσωτερικές του ρόλου και δεν εξαρτώνται από άλλους ρόλους. Η 

διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων περιγράφεται από πρωτόκολλα, οπότε τα 

πρωτόκολλα περιγράφουν την αλληλεπίδραση δύο ρόλων που απαιτούνται για την 

ανταλλαγή δεδομένων καθώς και άλλων ενεργειών.  

Η σύνδεση μεταξύ ενεργειών και πρωτοκόλλων περιγράφεται από μια δομή 

γεγονότων. Τα γεγονότα (events) είναι εσωτερικά των ρόλων καθώς και μοναδικά ενώ 

ενεργοποιούνται από ενέργειες, πρωτόκολλα καθώς και δραστηριότητες εξωτερικές 

του ρόλου όπως η στιγμή της εκκίνησης του ρόλου. Όλα τα γεγονότα ‘αναλώνονται’ 
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από τις ενέργειες και τα πρωτόκολλα του ρόλου στον οποίο ανήκουν. Η επεξεργασία 

των γεγονότων δε θα γίνεται απαραίτητα την ίδια στιγμή που θα συμβαίνουν. Θα 

αποθηκεύονται σε ένα σύνολο γεγονότων και θα επεξεργάζονται όταν αυτό θα είναι 

δυνατό. Αυτή η χρονικά αταξινόμητη δομή γεγονότων προσδίδει επιπλέον ευελιξία 

αφού καθιστά δυνατή τη δημιουργία εναλλακτικών ουρών επεξεργασίας γεγονότων. 

Τα γεγονότα μπορούν να παρέχονται με μια ένδειξη που θα υποδεικνύει τη σχέση ενός 

γεγονότος με ένα σύνολο γεγονότων τα οποία ενεργοποιήθηκαν προηγουμένως.  

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία περιγράφεται από ενέργειες, εξαρτάται από 

τα απαραίτητα δεδομένα τα οποία ανταλλάσσονται από τα πρωτόκολλα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, τα γεγονότα μπορούν να θεωρηθούν ως γεγονότα μεταφοράς δεδομένων τα 

οποία περιγράφουν τη διάδοση δεδομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς 

και στη διαδικασία αλληλεπίδρασης ρόλων. Για να γίνει αυτό πιο εύκολα κατανοητό, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα ενός πρακτορικού συστήματος. Ας 

υποθέσουμε ένα σύστημα ελέγχου αποθήκευσης το οποίο ελέγχει εξοπλισμό 

αποθήκευσης για διαφορετικά υλικά και διασφαλίζοντας διεργασία παραγγελίας 

υλικών αν η στάθμη υλικών είναι μικρότερη από την προκαθορισμένη ποσότητα.  

Μέσα στο σύστημα έχουμε τρεις ρόλους: 

- Ελεγκτής υλικού: ο ελεγκτής υλικού θα διαχειρίζεται την ποσότητα των ατομικών 

υλικών. Οπότε θα παρατηρεί εισερχόμενες και εξερχόμενες διαδικασίες και θα 

διατηρεί τον αριθμό των διαθέσιμων τεμαχίων διαφορετικών υλικών. Μέσα στο 

σύστημα, μόνο ένας ελεγκτής υλικού θα υπάρχει. 

- Αποστολέας παραγγελίας: ο εκτελεστής της παραγγελίας θα αποστείλει τις 

παραγγελίες υλικών στους προμηθευτές παραγγέλνοντας προκαθορισμένες 

ποσότητες υλικών. Για κάθε απαραίτητο υλικό, τουλάχιστον ένας αποστολέας 

παραγγελίας θα εκκινήσει και θα τερματίσει τη στιγμή που θα αποσταλεί η 

παραγγελία. 
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- Προμηθευτής υλικών: ο προμηθευτής υλικών θα είναι υπεύθυνος για την αποστολή 

υλικού στον εξοπλισμό αποθήκευσης κατόπιν αιτήσεως από παραγγελίες. Μέσα 

στο σύστημα μπορούν να υπάρχουν διαφορετικοί προμηθευτές υλικού.  

Ο κάθε ρόλος θα έχει μια δραστηριότητα: 

- Έλεγχος υλικού: Η δραστηριότητα ‘έλεγχος υλικού’ θα είναι δραστηριότητα του 

Ελεγκτή υλικού. Θα ελέγχει την αποθηκευμένη ποσότητα όπως περιγράφηκε πιο 

πάνω. Θα έχει το πιο κάτω διάγραμμα δραστηριότητας: 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΟΝΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Υλικό εκτός αποθήκης

Στάθμη υλικού κρίσιμη

Στάθμη υλικού

μη κρίσιμη

Υλικό φτάνει

για αποθήκευση

 

Εικόνα 25: Διάγραμμα δραστηριότητας – Έλεγχος υλικού 

- Δημιουργία παραγγελίας: Η δραστηριότητα ‘δημιουργία παραγγελίας’ ανήκει στο 

ρόλο Αποστολέα παραγγελίας. Θα εκτελεστεί αν μια παραγγελία πρέπει να 

αποσταλεί σε προμηθευτή. Έχει το ακόλουθο διάγραμμα δραστηριότητας: 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΛΗΨΗΣ 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Εικόνα 26: Διάγραμμα δραστηριότητας – εκτέλεση παραγγελίας 

- Εκτέλεση παραγωγής: Η δραστηριότητα ‘εκτέλεση παραγωγής’ ανήκει στο ρόλο του 

προμηθευτή υλικών. Περιγράφει τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να 

εκτελεστούν για την παραγγελία υλικών. Έχει το ακόλουθο διάγραμμα 

δραστηριότητας: 

ΑΝΑΜΟΝΗ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αποστολή 

απόκρισης λήψης 

παραγγελίας
Εισερχόμενη

παραγγελία

 

Εικόνα 27: Διάγραμμα δραστηριότητας – Εκτέλεση παραγγελίας 

Κάθε δραστηριότητα εκκινεί με ένα γεγονός το οποίο εκκινεί τη δραστηριότητα. Σε κάθε 

περίπτωση, η έναρξη ενός ρόλου ενεργοποιεί το εσωτερικό στο ρόλο γεγονός εκκίνησης το 

οποίο μπορεί να ‘αναλωθεί’ από τη δραστηριότητα που απεικονίζεται στην εικόνα 27. Δεν 
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είναι απαραίτητο να τερματίσει μια δραστηριότητα. Αν όλες οι δραστηριότητες ενός ρόλου 

έχουν τερματιστεί, τότε ο ρόλος τερματίζεται. Αν τουλάχιστον μια δραστηριότητα του ρόλου 

εκτελείται, τότε ο ρόλος είναι ενεργός. Κατά συνέπεια ένας ρόλος εξυπηρετητή όπως του 

προμηθευτή υλικών μπορεί να μοντελοποιηθεί.  

Για το παράδειγμά μας χρειάζονται τρία πρωτόκολλα: 

- Εκκίνηση παραγγελίας: Το πρωτόκολλο αυτό συνδέει το ρόλο Ελεγκτή υλικών και το 

ρόλο Αποστολέα παραγγελίας. Θα μεταφέρει την αίτηση για δημιουργία 

παραγγελίας από τον Ελεγκτή υλικού στον Αποστολέα παραγγελίας ακολουθώντας 

το πιο κάτω διάγραμμα: 

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αποστολή αίτησης 

παραγγελίας

Δημιουργία 

παραγγελίας

  

Εικόνα 28: Διάγραμμα πρωτοκόλλου – Έναρξη παραγγελίας 

- Δημιουργία παραγγελίας: το πρωτόκολλο αυτό συνδέει το ρόλο Αποστολέα 

παραγγελίας με το ρόλο Προμηθευτή υλικού. Έχει το πιο κάτω ακουλουθιακό 

διάγραμμα: 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Δημιουργία

παραγγελίας Εισερχόμενη

παραγγελία

Αποστολή απόκρισης

Λήψης παραγγελίας
Λήψη απόκρισης

 

Εικόνα 29: Διάγραμμα πρωτοκόλλου - Δημιουργία παραγγελίας 
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- Πράξη παράδοσης: Το πρωτόκολλο αυτό θα συνδέσει το ρόλο του Προμηθευτή 

υλικών με το ρόλο Ελεγκτή υλικών για την παράδοση υλικού προς αποθήκευση. 

Έχει το ακόλουθο διάγραμμα:  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Παράδοση
Λήψη υλικών

 

Εικόνα 30: Διάγραμμα πρωτοκόλλου - Παράδοση υλικού 

Το διάγραμμα ακολουθίας δείχνει ότι ένα πρωτόκολλο μπορεί να ακολουθήσει μια δομή 

αίτησης – απάντησης όπως στην περίπτωση του πρωτοκόλλου έναρξης παραγγελίας. 

Επιπλέον, τα πρωτόκολλα μπορεί να περιγράφουν μεταφορά δεδομένων καθώς και μεταφορά 

υλικού όπως στην περίπτωση περιγράφηκε πιο πάνω. Στο πιο κάτω σχήμα απεικονίζεται η 

σχέση μεταξύ ρόλων και πρωτοκόλλων: 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έναρξη παραγγελίας

Αποστολή

παραγγελίας

Υλοποίηση παράδοσης

 

Εικόνα 31: Σχέση ρόλων – πρωτοκόλλων 

Το αποτέλεσμα της μοντελοποίησης από τη GAIA μεθοδολογία για τους ρόλους, ενέργειες και 

πρωτόκολλα καταγράφεται στους πιο κάτω πίνακες.  
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Σχήμα Ρόλου Όνομα ρόλου 

Περιγραφή Σύντομη περιγραφή 

Συμπεριφορά  

Πρωτόκολλα Πρωτόκολλα  στα οποία ο ρόλος συμμετέχει 

Ενέργειες Ενέργειες στις οποίες ο ρόλος συμμετέχει 

Σχόλια Σχόλια σχετικά με πιθανές αντιστοιχήσεις του 
ρόλου σε άλλες (πραγματικές) οντότητες καθώς 
και κύκλος ζωής του ρόλου μέσα σε όλο το 
σύστημα 

Διεπαφές Εξωτερικές διεπαφές του ρόλου 

Δικαιώματα Δικαιώματα πρόσβασης σε δεδομένα που 
σχετίζονται με το ρόλο 

Ευθύνες  

Διατήρησης Ευθύνες διατήρησης, δηλαδή ό,τι πρέπει να 
συμβεί για να εξασφαλίζεται ομαλή λειτουργία 
του ρόλου 

Ασφαλείας Ο,τι πρέπει να συμβαίνει για να αποφεύγεται 
εσφαλμένη συμπεριφορά του ρόλου 

Γενικός ρόλος Το όνομα του ρόλου που ενδεχομένως ανήκει ο 
ρόλος 

Ειδικοί ρόλοι Ρόλοι οι οποίοι είναι ειδική υλοποίηση του ρόλου 

Υπορόλοι Ρόλοι οι οποίοι είναι τμήματα του ρόλου 

Πίνακας 3: Πίνακας ρόλου 

Σχήμα Ενέργειας Όνομα ενέργειας 

Περιγραφή Σύντομη περιγραφή ενέργειας 

Ρόλος που εμπλέκεται Όνομα ρόλου που εκτελεί την ενέργεια 

Γεγονός έναρξης Γεγονός που προκαλεί την εκτέλεση της ενέργειας 

Γεγονότα που ‘αναλώνονται’ Γεγονότα που αναλώνονται από την ενέργεια 

Δημιουργούμενα γεγονότα Γεγονότα τα οποία παράγονται από το ρόλο 

Δεδομένα Ενέργειας  

Απαιτούμενα Δεδομένα που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της ενέργειας 

Τροποποιημένα Δεδομένα που τροποποιούνται κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης της ενέργειας 

Διάγραμμα ενέργειας Το διάγραμμα ενέργειας κατά την εκτέλεσή της 

Πίνακας 4: Πίνακας Ενέργειας 



Κεφάλαιο 4 – Σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδίασης 

104 
 

Σχήμα Πρωτοκόλλου Όνομα πρωτοκόλλου 

Περιγραφή Σύντομη περιγραφή του πρωτοκόλλου 

Ρόλος που εμπλέκεται  

Έναρξης Όνομα ρόλου που κάνει την έναρξη 

Συμβαλλόμενοι Ρόλοι που επίσης εμπλέκονται στο πρωτόκολλο 

Γεγονός έναρξης Γεγονός που προκαλεί την εκτέλεση του 

πρωτοκόλλου 

Δεδομένα Πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα Δεδομένα που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του πρωτοκόλλου 

Τροποποιημένα Δεδομένα που τροποποιούνται κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης του πρωτοκόλλου 

Διάγραμμα πρωτοκόλλου Το διάγραμμα πρωτοκόλλου κατά την εκτέλεσή 

του 

Πίνακας 5: Πίνακας πρωτοκόλλου 

4.6 Καταγραφή λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών 

Οι γενικές απαιτήσεις θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα εξής σημεία: 

 Δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής παρέχοντας τη δυνατότητα 

ευέλικτης χρήσης των συστημάτων παραγωγής. Αν και είναι αυτονόητη η χρήση του 

συστήματος για τον έλεγχο παραγωγής, η έμφαση είναι στην ευελιξία με την οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνολικά το σύστημα παραγωγής, ευελιξία η οποία είναι 

απαραίτητη για την δυναμική διαχείριση της παραγωγής, κάτι που θα ήταν 

αδύνατο με τις συμβατικές στατικές δομές.  

 Δυνατότητα ορισμού των διεργασιών και προϊόντων με περιγραφική γλώσσα η 

οποία θα βασίζεται σε οντολογία. Ο σκοπός της ύπαρξης της οντολογίας δεν είναι 

απλά η μοντελοποίηση της γνώσης αλλά η δυνατότητα μελλοντικά στοιχεία του 

συστήματος και εφαρμογές να είναι πλήρως διαλειτουργικά μεταξύ τους στο 

περιβάλλον παραγωγής. Η οντολογία θα παρέχει τυπικό και μονοσήμαντο ορισμό 

όλων των στοιχείων και των αλληλεπιδράσεών τους στο περιβάλλον παραγωγής με 
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σκοπό την καθιέρωση μιας κοινής γλώσσας για την ανταλλαγή και περιγραφή 

περίπλοκων πληροφοριών τα οποία σχετίζονται με τα χαμηλότερα επίπεδα της 

βιομηχανίας. Η οντολογία σκοπό έχει να τυποποιήσει την εννοιολογική πληροφορία 

σχετικά με: 

o Κάθε πόρο ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γραμμή παραγωγής: 

μηχανήματα, συστήματα ελέγχου, ενεργοποιητές, προσωπικό, κλπ.  

o Κάθε προϊόν το οποίο μπορεί να παραχθεί / μεταμορφωθεί μέσω μια 

διεργασίας σε αυτή τη γραμμή παραγωγής.  

o Κάθε λειτουργία μέσω του ορισμού της κάθε διαδικασίας (ορισμένη ως 

σύνολο ακολουθιακών ή παράλληλων διεργασιών).  

 Υποστήριξη ετερογενών τεχνολογιών παραγωγής και υποστήριξη διαφόρων 

διαδικασιών παραγωγής. Ένα σύστημα το οποίο επιδιώκει να ολοκληρώσει 

κάθετα ένα περιβάλλον παραγωγής, έχει να αντιμετωπίσει την προφανή 

πρόκληση της ολοκλήρωσης ενός μεγάλου πλήθους συστημάτων διαφορετικής 

τεχνολογίας. Έτσι καλείται να ολοκληρώσει συστήματα από το ERP μέχρι 

εξοπλισμό πεδίου όπως SCADA και QM συστήματα. Ενδιάμεσα, ενδεχομένως να 

πρέπει να λάβει υπόψη του πρότυπα όπως το OPC για τον έλεγχο του επιπέδου 

πεδίου. Ακόμα όμως και στο ίδιο επίπεδο, π.χ. στο επίπεδο πεδίου, είναι 

δυνατό να υπάρχουν ετερογενή συστήματα τα οποία θα πρέπει να 

ολοκληρωθούν.  

 Δυνατότητα ενσωμάτωσης με τα υπάρχοντα συστήματα παραγωγής. Αυτό 

έρχεται ως φυσική συνέχεια της παραπάνω απαίτησης. Αν υποθέσουμε ότι ο 

κάθε agent είναι υπεύθυνος για πραγματικούς φυσικούς πόρους, θα πρέπει να 

διαθέτει τις κατάλληλες διεπαφές (interfaces) τόσο προς τα πάνω όπως π.χ. για 

το ERP όσο και προς τα κάτω π.χ. για εξοπλισμό παραγωγής.  

 Διαχείριση της εισόδου και εξόδου εξοπλισμού παραγωγής με τρόπο που να 

προκαλεί ελάχιστη ή μηδενική διαταραχή στην παραγωγική διαδικασία. Η 

προστιθέμενη αξία του συστήματος έγκειται στη δυναμική διαχείριση του 

εξοπλισμού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να 
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διαχειριστεί εξοπλισμό ο οποίος είτε λόγω σφάλματος είτε λόγω 

προγραμματισμένης συντήρησης θα αποσύρεται από τη γραμμή παραγωγής ή 

αντίθετα θα συμμετέχει ακόμα και στο μέσο μιας παραγωγικής διαδικασίας. Θα 

πρέπει το σύστημα λοιπόν να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις αλλαγές αυτές 

και να τροποποιεί ανάλογα το χρονικό προγραμματισμό ή ακόμα και αν αυτό 

δεν είναι εφικτό, να αποτρέπει το σύστημα να φτάσει σε αδιέξοδο (dead-lock) 

επειδή μια διαδικασία δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί. Άρα θα πρέπει να 

υποστηρίζει μια λογική ‘plug and participate’.   

 Δυνατότητα εύκολης τροποποίησης διαδικασιών. Ως φυσική συνέπεια της πιο 

πάνω απαίτησης έρχεται η ανάγκη να καθίσταται εύκολη η τροποποίηση μιας 

διαδικασίας είτε λόγω της ανάγκης να αντιμετωπιστούν προβλήματα στην 

παραγωγή είτε για λόγους επαναχρησιμοποίησης (reusability) όπου 

χρησιμοποιώντας μια διαδικασία μπορεί να παραχθεί μια νέα με μειωμένο 

κόπο σε σχέση με τη δημιουργία της από μηδενική βάση.  

 Υποστήριξη συγχρονισμού παραγωγής. Προφανώς ένα σύστημα ελέγχου 

παραγωγής το οποίο βασίζεται στην ευελιξία διαχείρισης παραγωγικών 

διαδικασιών θα πρέπει προφανώς να είναι σε θέση να συγχρονίσει της 

παραγωγικές διαδικασίες ώστε να επιτυγχάνεται: 

o Βέλτιστη χρήση πόρων 

o Περάτωση παραγωγής με τις μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις 

o Αντιμετώπιση απρόβλεπτων συνθηκών 

Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό χρονικού 

προγραμματισμού των διαδικασιών παραγωγής τέτοιο που να ικανοποιεί τις 

παραπάνω απαιτήσεις.  

 Υποστήριξη δυναμικού προγραμματισμού και  τροποποίησης 

προγραμματισμού. Η δυνατότητα εύκολης διαχείρισης προγραμματισμού 

παραγωγικών διαδικασιών επίσης πρέπει να συνοδεύεται από τη δυνατότητα 

δυναμικού προγραμματισμού των παραγωγικών διαδικασιών. Με την έννοια 

‘δυναμικού’ εννοείται η τροποποίηση μιας διαδικασίας η οποία βρίσκεται ήδη 
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σε εκτέλεση και η οποία για διάφορους λόγους (π.χ. αστοχία εξοπλισμού, 

πρόβλημα με πρώτες ύλες, κλπ) πρέπει να τροποποιηθεί. 

 Υποστήριξη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το σύστημα ελέγχου 

παραγωγής θα πρέπει μεταξύ άλλων να λαμβάνει υπόψη του ως πόρο και τις 

πρώτες ύλες της παραγωγής αλλά και τον εξοπλισμό που σχετίζεται με αυτές 

και να έχει πρόβλεψη για τη διαχείρισή του αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο 

αυτά θα συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. 

 Υποστήριξη συντήρησης πεδίου – υπο – απαίτηση της διαχείρισης εισόδου και 

εξόδου εξοπλισμού η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη χρονικούς 

περιορισμούς για την ικανοποίηση παραγγελιών αλλά και απαιτούμενων 

χρόνων συντήρησης.  

 Διαχείριση σφαλμάτων φυσικών προϊόντων (λάθος μοντέλο) και παραγωγής 

(αστοχία μηχανήματος), κορεσμού φορτίου εργασίας και καθυστερήσεις 

παραγωγής. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης 

εξαιρέσεων (exception handling) και αποφυγής dead locks 

 Υποστήριξη ακεραιότητας και συνέπειας δεδομένων σε όλο το σύστημα. Σε ένα 

αληθινά κατανεμημένο σύστημα η πληροφορία είναι επίσης κατανεμημένη. 

Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα όταν διαφορετικά στοιχεία του συστήματος 

έχουν πρόσβαση στην ίδια πληροφορία καθώς δύο ή περισσότερα στοιχεία 

μπορούν να την τροποποιήσουν με τρόπο που να προκαλεί ασυνέπεια με ό,τι 

αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ακεραιότητα του συστήματος. Κατά 

συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι 

θα υπάρχει συνέπεια στα δεδομένα τα οποία θα διακινούνται στο σύστημα.  

 Υποστήριξη ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα. Με τον όρο ‘ασφάλεια’ δεν εννοείται 

μόνο η προστασία από κακόβουλη χρήση αλλά και μια φιλοσοφία σχεδίασης η 

οποία θα αποτρέπει τη διάδοση ενός λάθους το οποίο συμβαίνει σε ένα 

επίπεδο, σε άλλα επίπεδα. Επίσης θα αποτρέπονται λειτουργίες και χειρισμοί οι 

οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα όπως η εισαγωγή σε 

παραγωγική διαδικασία ακατάλληλου εξοπλισμού 
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4.7 Υποστηριζόμενο είδος παραγωγής και κύρια υποστηριζόμενη 

λειτουργικότητα 

Θα πρέπει να απαντήσουμε δύο βασικά ερωτήματα ως προς το είδος παραγωγής που 

θέλουμε να υποστηρίξουμε αλλά και ποια θα είναι η βασική λειτουργικότητα του 

συστήματος. Το διεθνές πρότυπο IEC 62264 το οποίο είναι ισοδύναμο με το πρότυπο 

ANSI/ISA-95.00.01 στο οποίο βασίζεται μέρος της υλοποίησης του συστήματος, 

ξεχωρίζει τρεις εναλλακτικές στρατηγικές παραγωγής: διακριτού ελέγχου, συνεχούς 

ελέγχου και ελέγχου δέσμης. Στο διακριτό έλεγχο, το κάθε προϊόν θεωρείται ατομικά 

και στα τρία επίπεδα παραγωγής (πεδίου, εργοστασίου, διαχείρισης). Στο επίπεδο 

παραγωγής δέσμης (παρτίδας), μια ομάδα ομοίων προϊόντων παράγονται και 

επεξεργάζονται ως ένα σύνολο και όχι ατομικά. Αντίθετα σε αυτή τη λογική, η συνεχής 

παραγωγή παράγει ένα προϊόν χωρίς διακοπή οπότε και είναι αδύνατο να 

διαχωριστούν ατομικά προϊόντα. Το υπό ανάπτυξη σύστημα θα καλύπτει μόνο τα δύο 

πρώτα είδη παραγωγής άλλα όχι και το συνεχές.  

Επίσης, η έμφαση στη σχεδίαση του συστήματος δίνεται σε συγκεκριμένους τύπους 

συστημάτων παραγωγής όπου καθίσταται δυνατή η επιλογή εναλλακτικών πόρων σε 

ένα βήμα παραγωγής. Αυτό μπορεί να μην είναι και δυνατό σε συστήματα παραγωγής 

όπου η διάταξη του εξοπλισμού αντιστοιχεί σε προκαθορισμένες διαδικασίες και δεν 

υπάρχει η ευελιξία επιλογής.  

Όσον αφορά τη διαρρύθμιση του περιβάλλοντος αυτή μπορεί να είναι σταθερή με την 

έννοια ότι ο εξοπλισμός δε μετακινείται ενώ αντίθετα μεταφέρεται με κάποιο τρόπο το 

υπό κατασκευή προϊόν. Επίσης είναι δυνατό το προϊόν να μην είναι δυνατό να 

μεταφερθεί οπότε οι πόροι παραγωγής όπως προσωπικό ή / και εξοπλισμός 

μετακινούνται προς αυτό. Σε κάθε περίπτωση, για το σύστημα θεωρούμε ότι υπάρχει η 

ευελιξία για την επιλογή εξοπλισμού  

H Manufacturing Execution Systems Association (MESA) [66], έχει προτείνει 12 κυρίες 

λειτουργικότητες οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις δυνατές λειτουργίες παραγωγής: 
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1. Ανάθεση πόρων και κατάσταση: αυτό περιλαμβάνει την επίβλεψη ανθρώπινων 

πόρων, εξοπλισμού, εργαλείων και πρώτων υλών καθώς και τον έλεγχο των 

τρεχουσών και παρελθόντων ενεργειών 

2. ανάθεση παραγωγής: περιλαμβάνει την αποστολή υλικών στη σωστή κατεύθυνση 

και παρέχοντας τους σωστούς πόρους στο σωστό χρόνο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

η σωστή σειρά της παραγγελίας παραγωγής 

3. Διαχείρισης παραγωγής: ελέγχει τη ροή  παραγωγής στο επίπεδο πεδίου σύμφωνα 

με τις τρέχουσες και προγραμματισμένες ενέργειες.  

4. Κατάσταση εργασίας σε εξέλιξη (WIP) και ανιχνευσιμότητα: περιλαμβάνει την 

επίβλεψη ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια της παραγωγής και παροχή 

πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της παραγγελίας παραγωγής 

5. Ανίχνευση προϊόντος και γενεαλογία: περιλαμβάνει την καταγραφή διαδικασιών 

παραγωγής προϊόντων ή παρτίδων έτσι ώστε να είναι δυνατή η πλήρης τεκμηρίωση 

της γενεαλογίας 

6. Διαχείριση συντήρησης: Σχεδιασμός και εκτέλεση των κατάλληλων 

δραστηριοτήτων έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν η επιθυμητές δυνατότητες όλου του 

εξοπλισμού.  

7. Διαχείριση εργατικού δυναμικού: Αρχικοποίηση της ανάθεσης των ανθρωπίνων 

πόρων σε λειτουργίες της παραγγελίας παραγωγής καθώς και έλεγχος του χρόνου 

και κόστους των πόρων αυτών.  

8. Διαχείριση ποιότητας: Ανάλυση παραμέτρων προϊόντων και διεργασιών όπως 

πόροι και εξοπλισμός δοκιμών καθώς και επαλήθευση της ιδανικής κατάστασης. 

9. Ανάκτηση και συλλογή πληροφοριών: περιλαμβάνει την ανάκτηση και συλλογή 

δεδομένων σχετικά με ένα προϊόν ή ολόκληρου του εργοστασίου τα οποία 

περιλαμβάνουν πληροφορίες για διεργασίες και κατάσταση πόρων.  

10. Ανάλυση απόδοσης: σύγκριση των δεδομένων – στόχο και των πραγματικών 

δεδομένων για την έκδοση συστάσεων – προτάσεων.  

11. Έλεγχος τεκμηρίωσης: Διαχείριση και διανομή πληροφοριών σχετιζόμενων με το 

προϊόν, διαδικασίες καθώς και της παραγγελίας 
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12. Χρονικός προγραμματισμός: βελτιστοποίηση της ακολουθίας των παραγγελιών 

παραγωγής σύμφωνα με της δυνατότητες και διαθεσιμότητα των πόρων.  

Αν και αυτές είναι οι κατευθύνσεις που δίνει η MESA, το υπό μελέτη σύστημα καλύπτει 

άλλα περισσότερα και άλλα λιγότερο ενώ άλλα δεν εκτός προδιαγραφών συστήματος 

όπως τα 8, 10, 11 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ MULTI - AGENT 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Η αποκέντρωση του επιπέδου Συστήματος Εκτέλεσης Παραγωγής (Manufacturing Execution 

System - MES) με χρήση agents ουσιαστικά μετατρέπει το πρόβλημα σε σχεδίαση ενός 

κατανεμημένου συστήματος. Ένα τέτοιο σύστημα χαρακτηρίζεται από διαφορετικά στοιχεία 

όπως οι οντότητες που το απαρτίζουν, τα πρωτόκολλα και τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται 

αλλά και στοιχεία που χαρακτηρίζουν την απόδοση ενός κατανεμημένου συστήματος όπως το 

κόστος επικοινωνίας που επιβάλλει το πρωτόκολλο, η ανοχή τους σε σφάλματα, η αποφυγή 

deadlock, κατανομή εργασιών, και άλλα. Σε αυτή την ενότητα αναφέρουμε τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά ενός κατανεμημένου συστήματος και επιχειρούμε την αξιολόγησή του μέσω 

κριτηρίων απόδοσης όπως την ανοχή σε σφάλματα και το κόστος επικοινωνίας.  

5.2 Βασικές έννοιες 

Η κάθε υπολογιστική μονάδα σε ένα κατανεμημένο σύστημα ονομάζεται οντότητα (entity) 

[67]. Ανάλογα με το σύστημα στο οποίο αναφερόμαστε, η οντότητα αυτή μπορεί να 

αντιστοιχεί σε μια διεργασία, έναν επεξεργαστή, έναν agent κλπ. Οι οντότητες αυτές 

χαρακτηρίζονται από βασικές ιδιότητες όπως: 

Δυνατότητες: κάθε οντότητα x ∈ E , όπου Ε είναι σύνολο οντοτήτων, διαθέτει τοπική μνήμη 

Mx. Οι δυνατότητες της x περιλαμβάνουν πρόσβαση για ανάκτηση και αποθήκευση σε αυτή 

την τοπική μνήμη, τοπική επεξεργασία και επικοινωνία με μηνύματα. Η τοπική μνήμη μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνει και καταχωρητές (registers) με αρχικές τιμές. Ένας τέτοιος καταχωρητής 

είναι αυτός της κατάστασης (status) o οποίος παίρνει τιμές όπως “Idle”, “Processing”, 

“Waiting” κλπ από ένα πεπερασμένο πλήθος. Επίσης διαθέτει ένα alarm clock το οποίο μπορεί 

να θέσει και να κάνει reset (απενεργοποίηση). Η οντότητα μπορεί να εκτελέσει τέσσερις 

τύπους λειτουργιών (operations): 
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- Τοπική αποθήκευση και επεξεργασία 

- Μετάδοση και λήψη μηνυμάτων 

- (re)setting του alarm clock 

- Μεταβολή του status register 

Μπορεί βέβαια να θεωρήσουμε τις δύο τελευταίες λειτουργίες ως μέρος της πρώτης 

(εσωτερική επεξεργασία.  

Εξωτερικά γεγονότα (External events):  η συμπεριφορά μιας οντότητας x είναι αντιδραστική 

(reactive): αντιδρά σε εξωτερικά ερεθίσματα τα οποία ονομάζουμε γεγονότα (events) ενώ στην 

απουσία τους, η οντότητα παραμένει αδρανής. Υπάρχουν τριών ειδών τέτοια γεγονότα: 

- Άφιξη μηνύματος 

- Ειδοποίηση από το alarm clock 

- Αυθόρμητο ερέθισμα.  

Τα δύο πρώτα είδη γεγονότων αν και είναι εξωτερικά στην οντότητα, συμβαίνουν εντός 

συστήματος. Το μήνυμα αποστέλλεται από μια άλλη οντότητα ενώ το ρολόι τίθεται από την 

ίδια την οντότητα. Η τρίτη κατηγορία προκαλείται από παράγοντες εξωτερικούς στο σύστημα. 

Στο υπό μελέτη σύστημα, ένα τέτοιο γεγονός θα ήταν π.χ. η μηχανική βλάβη ενός device.  

Ενέργειες (Actions): με τη λήψη ενός γεγονότος e, μια οντότητα θα αντιδράσει εκτελώντας μια 

πεπερασμένη διαδοχή λειτουργιών που ονομάζεται ενέργεια (action). Η ενέργεια εκτελείται 

χωρίς διακοπές και σε πεπερασμένο χρόνο. Μια ειδική ενέργεια που μπορεί να εκτελέσει μια 

οντότητα είναι η μηδενική (nil) όπου η οντότητα στην ουσία δεν αντιδρά στο γεγονός.  

Συμπεριφορά (Behavior): Η φύση των ενεργειών που εκτελούνται από την οντότητα εξαρτάται 

από τη φύση του γεγονότος καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οντότητα (τιμή 

της status(x) όταν συμβαίνει το γεγονός). Αυτό παίρνει τη μορφή: 

Status Χ Event → Action 

και ονομάζεται κανόνας (rule). H συμπεριφορά μιας οντότητας x είναι το σύνολο B(x) των 

κανόνων στους οποίους υπόκειται. Το σύνολο αυτό πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και σαφές 

για κάθε πιθανό γεγονός e και κατάσταση δηλαδή θα πρέπει η οντότητα να γνωρίζει πως θα 

αντιδράσει σε κάθε περίπτωση. Το σύνολο των κανόνων αυτών επίσης λέγεται πρωτόκολλο ή 
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κατανεμημένος αλγόριθμος του x. H συλλογική συμπεριφορά Β(Ε) μιας συλλογής Ε οντοτήτων 

είναι το σύνολο: 

B(E) = {B(x): x ∈ E}. 

 

Επικοινωνία: Σε ένα κατανεμημένο σύστημα, οι οντότητες μεταδίδοντας και λαμβάνοντας 

μηνύματα. Το μήνυμα είναι η μονάδα επικοινωνίας σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον. Δεν 

είναι απαραίτητο ότι μια οντότητα μπορεί να επικοινωνήσει με το σύνολο των οντοτήτων σε 

ένα κατανεμημένο σύστημα αλλά με ένα υποσύνολο τους. Οπότε μπορούμε να παραστήσουμε 

ως Νout(x) ⊆ E τις οντότητες που μπορούν να μεταδώσουν ένα μήνυμα, ενώ ως Νin(x) ⊆ E τις 

οντότητες που μπορούν να δεχθούν ένα μήνυμα. Αυτό  μπορεί να μεταφραστεί ως ένας 

γράφος: 

 ⃗      ⃗⃗  

όπου V αντιστοιχεί στο σύνολο των κορυφών, δηλαδή των οντοτήτων και Ε ⊆ V Χ V είναι τα 

άκρα, δηλαδή οι διασυνδέσεις του γράφου. Ουσιαστικά αποτελεί την επικοινωνιακή 

τοπολογία του συστήματος 
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5.3 Κόστος και πολυπλοκότητα 

Το υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο αναφερόμαστε, αν και αφαιρετικό έχει ως αναφορά 

τους agents. Παρόλα αυτά, χαρακτηρίζεται από υψηλή ετερογένεια καθώς μέρος του 

συστήματος είναι διαφορετικά δίκτυα επικοινωνιών, μηχανήματα παραγωγής, αισθητήρες, 

κλπ ενώ η απόδοσή του καθορίζεται από διακριτούς παράγοντες. Για αυτόν το λόγο 

χρειαζόμαστε κάποια κριτήρια μέτρησης αρκετά γενικά μεν αλλά πρακτικά. Στα κατανεμημένα 

συστήματα χρησιμοποιούμε δύο κριτήρια: το ποσό επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (amount 

of communication activities) και ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για την εκτέλεση ενός 

υπολογισμού. Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται τόσο από την πλευρά του 

συστήματος (πόση κίνηση παράγεται και πόσο απασχολημένο είναι το σύστημα) όσο και από 

την πλευρά του χρήστη (σε πόση ώρα θα έχω το αποτέλεσμα). 

5.3.1 Ποσό επικοινωνιακών δραστηριοτήτων 

Η μετάδοση ενός μηνύματος σε μια άλλη οντότητα είναι η βασική επικοινωνιακή 

δραστηριότητα. Ακόμα και η μετάδοση ενός μηνύματος το οποίο λόγω αστοχίας δε θα ληφθεί, 

συνιστά επικοινωνιακή δραστηριότητα. Κατά συνέπεια για τη μέτρηση της επικοινωνιακής 

δραστηριότητας, η πιο συνηθισμένη συνάρτηση είναι ο αριθμός μηνυμάτων που 

αποστέλλονται Μ ο οποίος ονομάζεται κόστος μηνυμάτων. Οπότε, με δεδομένο ένα 

πρωτόκολλο σε ένα κατανεμημένο σύστημα, μετράμε το επικοινωνιακό κόστος βάσει των 

αριθμό των μεταδιδόμενων μηνυμάτων. Άλλες σχετικές συναρτήσεις είναι το φορτίο 

οντότητας: 

Lnode = M/|V | 

ο οποίος είναι ο αριθμός μηνυμάτων ανά οντότητα και το φορτίο μετάδοσης (transmission 

load): 

Llink = M/|E|, 

ο οποίος είναι ο αριθμός μηνυμάτων ανά ζεύξη (link).  

Τα μηνύματα στην τελική τους μορφή είναι ακολουθία από bits. Ορισμένα πρωτόκολλα μπορεί 

να χρησιμοποιούν μηνύματα λίγων bit ενώ άλλα να έχουν μηνύματα μεγάλου μήκους (π.χ. 
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αρχεία .gif). Κατά συνέπεια, για πιο ακριβή μέτρηση του τηλεπικοινωνιακού κόστους θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των μεταδιδόμενων bit (B) ο οποίος ονομάζεται bit 

complexity. Κατά αυτό τον τρόπο, μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος σε σχέση με τον 

αριθμό των bit οπότε έχουμε το φορτίο σε bit ανά οντότητα: 

Lbnode = B/|V | 

και το φορτίο μετάδοσης σε bit ανά link: 

Lblink = B/|E| 

 

5.3.2 Χρόνος 

Ένα σημαντικό μέτρο της αποδοτικότητας και της πολυπλοκότητας είναι η συνολική 

καθυστέρηση δηλαδή η καθυστέρηση μεταξύ του χρόνου όπου η πρώτη οντότητα ξεκινά την 

εκτέλεση ενός υπολογισμού και του χρόνου που η τελευταία οντότητα τερματίζει την 

εκτέλεση. Με τον όρο ‘χρόνο’ εννοούμε το μέγεθος που μετράται από έναν παρατηρητή 

εξωτερικό του συστήματος, δηλαδή τον πραγματικό χρόνο. Στο γενικό μοντέλο, δεν υπάρχει 

υπόθεση για αυτό το χρόνο εκτός από την επικοινωνιακή καθυστέρηση για ένα μήνυμα η 

οποία γενικά είναι απρόβλεπτη. Επίσης, δύο διαφορετικές εκτελέσεις του ίδιου πρωτοκόλλου 

μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές καθυστερήσεις. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να 

μετρήσουμε με ακρίβεια το χρόνο.  

Ωστόσο μπορούμε να τον μετρήσουμε με ακρίβεια υποθέτοντας συγκεκριμένες συνθήκες. Το 

μέτρο που χρησιμοποιείται συνήθως είναι η ιδανική καθυστέρηση εκτέλεση ή ιδανική χρονική 

πολυπλοκότητα Τ η οποία είναι η καθυστέρηση όταν το σύστημα είναι σύγχρονο και χωρίς 

αστοχίες οπότε χρειάζεται μια μονάδα χρόνου για την άφιξη και επεξεργασία ενός μηνύματος. 

Ένα εντελώς διαφορετικό μέτρο είναι αυτό της περιστασιακής χρονικής πολυπλοκότητας 

(casual time complexity, Tcasual). Ορίζεται ως το μήκος της μακρύτερης αλυσίδας μεταδόσεων 

μηνυμάτων που έχουν περιστασιακή σχέση πάνω από κάθε δυνατή εκτέλεση. Αυτό το κριτήριο 

χρησιμοποιείται σπάνια καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολη η ακριβής μέτρηση. 
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5.3.3 Επικοινωνία τύπου broadcast 

Το κατανεμημένο σύστημα υπό μελέτη βασίζεται σε σύγχρονη, peer-to-peer επικοινωνία. 

Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η περίπτωση όπου ο ability broker ρωτάει όλους του υφιστάμενους 

resource agents ακολουθώντας μοντέλο broadcasting. Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουμε το 

τηλεπικοινωνιακό κόστος για αυτού του είδους την επικοινωνία. H αρχή του broadcasting 

βασίζεται στη στρατηγική: αν μια οντότητα έχει μια πληροφορία, θα τη μοιραστεί με τους 

γείτονές της. Σταδιακά, κάθε οντότητα θα λάβει την πληροφορία. Υπάρχει ωστόσο το 

πρόβλημα ότι η δραστηριότητα του πρωτοκόλλου ως έχει συνεχίζονται καθώς η μια οντότητα 

μεταδίδει στην άλλη συνεχώς την πληροφορία χωρίς το πρωτόκολλο να τερματίζει ποτέ.  

N1 N2

N3

 

Εικόνα 32: ατέρμονο broadcasting 

Για να γίνει αυτό, πρέπει να εισαχθεί μια κατάσταση done η οποία θα ενεργοποιείται μόλις η 

οντότητα λάβει την πληροφορία την πρώτη φορά. Αυτή η τροποποίηση λύνει το πρόβλημα του 

broadcasting. Για να υπολογίσουμε το επικοινωνιακό κόστος, πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε 

τον αριθμό των μεταδιδόμενων μηνυμάτων. Η κάθε οντότητα, στέλνει την πληροφορία σε 

όλους τους γείτονές της. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των μεταδιδόμενων μηνυμάτων θα είναι: 

∑ |    |   | |    
 ∈ 

 

όπου ε το σύνολο οντοτήτων και E αριθμός link. To κόστος μπορεί να μειωθεί καθώς με την 

τροποποίηση που κάναμε, ο κάθε κόμβος στέλνει την πληροφορία ακόμα και στον κόμβο από 

τον οποίο έλαβε την πληροφορία αρχικά – το οποίο είναι περιττό. Επειδή η κάθε οντότητα 

μπορεί να ξεχωρίσει τους γείτονες της, μπορεί να αναγνωρίσει τη θύρα από την οποία έλαβε 
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ένα μήνυμα και να αποφύγει να στείλει σε αυτή. Αν υποθέσουμε ότι εφαρμόζεται αυτό, κάθε 

οντότητα θα στείλει ένα μήνυμα λιγότερο, εκτός από τον αρχικό κόμβο (initiator) οπότε η πιο 

πάνω παράσταση θα γίνει: 

∑ |    |   | |        
 ∈ 

 

όπου n ο αριθμός των κόμβων.  

5.4 Κατανομή δεδομένων 

Σε ένα κατανεμημένο σύστημα, η κάθε οντότητα έχει τα δικά της δεδομένα στην τοπική της 

μνήμη. Το δικό μας κατανεμημένο σύστημα αποτελείται από agents οι οποίοι όμως 

ακολουθούν μια ιεραρχία με προκαθορισμένα link αλλά και κατανομή δεδομένων / ρόλων. 

Κατά συνέπεια, στην ανάλυση που παρουσιάζουμε για τα κατανεμημένα συστήματα, δε θα 

ασχοληθούμε με θέματα routing, spanning trees, election, κλπ. αφού ο τρόπος επικοινωνίας 

μεταξύ τους είναι προκαθορισμένος και ουσιαστικά είναι point – to – point, πλην εξαιρέσεων 

όπου υπάρχει σενάριο broadcast.  

Ορισμένα δεδομένα τα οποία διαθέτει μια οντότητα ορισμένες φορές σχετίζονται με δεδομένα 

από άλλη οντότητα. Αυτό συμβαίνει με τα δεδομένα της βιομηχανικής οντολογίας η οποία 

επιμερίζει τη γνώση στον κάθε agent χωριστά. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο κάθε agent έχει 

πρόσβαση μόνο σε ορισμένο σύνολο των κλάσεων της οντολογίας και όχι σε όλες καθώς η 

πληροφορία επιμερίζεται έτσι ώστε να γνωρίζει μόνο ό,τι χρειάζεται.  

Γενικά, μια οντότητα x έχει ένα σύνολο σχετικών δεδομένων Dx. H ένωση αυτών των τοπικών 

συνόλων, ορίζει ένα κατανεμημένο σύνολο δεδομένων: 

  ⋃  

 

 

ενώ τα (Dx1, Dx2, Dx3,… Dxn) περιγράφουν την κατανομή του συνόλου D ανάμεσα στις οντότητες 

x1, x2..xn. Προφανώς υπάρχουν πολλές κατανομές του ίδιου συνόλου.  
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Οι βασικές λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν σε ένα κατανεμημένο σύνολο δεδομένων 

είναι δύο: 

1. Ερωτήσεις (queries) 

2. Ενημερώσεις (updates) 

Ένα ερώτημα είναι η αίτηση για μια πληροφορία σχετικά είτε με το σύνολο D, αν υποβληθεί 

π.χ. με τη μορφή broadcast, είτε για κάποιο από τα κατανεμημένα σύνολα δεδομένων Dx που 

απαρτίζουν το D. H προέλευση του ερωτήματος μπορεί να είναι από οποιαδήποτε οντότητα, 

προφανώς αν η ερώτηση γίνει εντός της ίδιας οντότητας, η απάντηση θα είναι άμεση, σε 

διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσει με άλλες οντότητες. Προφανώς μας 

ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κόστος στη δεύτερη περίπτωση.   

Μια ενημέρωση είναι η αίτηση για αλλαγή της σύστασης των κατανεμημένων συνόλων. 

Υπάρχουν τρεις βασικές ενημερώσεις: η αίτηση για την προσθήκη ενός νέου στοιχείου, 

λειτουργία η οποία ονομάζεται εισαγωγή (insertion), η αίτηση για διαγραφή από το σύνολο 

(deletion) και τέλος η αίτηση για την αλλαγή της τιμής ενός υπάρχοντος αντικειμένου. Ωστόσο, 

αυτή η λειτουργία μπορεί να θεωρηθεί ως η διαγραφή ενός υπάρχοντος στοιχείου και η 

προσθήκη ενός νέου, δηλαδή ως συνδυασμός των προηγούμενων δύο λειτουργιών.  

Υπάρχουν πολλές δυνατές κατανομές του ίδιο συνόλου. Σε μια κατανομή, τα τοπικά σύνολα 

δεν είναι απαραίτητα ξεχωριστά ή αποσυνδεδεμένα (disjoint). Μπορούμε να δείξουμε το 

εύρος των κατανομών και την επίδρασή τους στο χειρισμό ερωτημάτων και ενημερώσεων 

μέσω δύο ακραίων περιπτώσεων. Στην πρώτη περίπτωση, τα τοπικά σύνολα δεν έχουν κοινά 

στοιχεία μεταξύ τους δηλαδή: 

             

Στο άλλο άκρο υπάρχει η κατανομή πολλαπλών αντιγράφων όπου κάθε οντότητα έχει ένα 

αντίγραφο όλου του συνόλου δεδομένων.  
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Μια τέτοια κατανομή είναι εξαιρετική για ερωτήσεις αλλά έχει μειωμένη απόδοση για 

ενημερώσεις. Οι ερωτήσεις είναι εύκολες καθώς όλες οι οντότητες διαθέτουν όλα τα 

δεδομένα οπότε κάθε απάντηση μπορεί να ανακτηθεί τοπικά χωρίς ανάγκη επικοινωνίας. 

Ωστόσο, μια ενημέρωση απαιτεί την τροποποίηση των δεδομένων σε όλες τις οντότητες ενώ 

στην περίπτωση ταυτόχρονων ενημερώσεων, αυτή η διαδικασία καθίσταται ιδιαίτερα 

δύσκολη. Η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται όταν τα δεδομένα είναι κατανεμημένα. Καθώς 

κάθε πληροφορία βρίσκεται μόνο σε ένα σημείο, η απάντηση σε ένα ερώτημα απαιτεί 

αναζήτηση μέσα από όλες τις οντότητες για την εύρεση της οντότητας που περιέχει την 

πληροφορία. Αντίθετα, η εκτέλεση μιας ενημέρωσης είναι εύκολη καθώς η αλλαγή εκτελείται 

μόνο σε ένα σημείο, στην οντότητα η οποία διαθέτει την πληροφορία ενώ δεν υπάρχει 

πρόβλημα από ταυτόχρονες αλλαγές στο ίδιο δεδομένο.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα αντιγράφονται μερικώς, δηλαδή ορισμένα 

δεδομένα αποθηκεύονται σε περισσότερες από μια οντότητες ενώ άλλα μόνο σε μια. Αυτό 

σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν και από τις δύο 

ακραίες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν χωρίς να έχουμε το πλεονέκτημα καμίας. Η τεχνική 

για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων ονομάζεται επιλογή (selection). H τεχνική αυτή 

καθίσταται ευκολότερη αν το σύνολο είναι ταξινομημένο, το οποίο είναι ξεχωριστό θέμα από 

μόνο του. Η ικανότητα εκτέλεσης τέτοιων λειτουργιών έχει άμεσο αντίκτυπο στην επεξεργασία 

σύνθετων ερωτημάτων τα οποία συνήθως εκτελούνται σε βάσεις δεδομένων.  

Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ενημερώσεων και των ερωτημάτων όπως αυτό 

περιγράφηκε στο κατανεμημένο σύστημα agents ακολουθήσαμε τις εξής τεχνικές: 

 Όλα τα τοπικά σύνολα δεδομένων (local data sets) είναι ξεχωριστά (disjoint). Με 

όρους οντολογίας, δεν υπάρχουν κοινές κλάσεις μεταξύ των agents άρα δεν υπάρχει 

και πρόβλημα με concurrency αφού το instance της πληροφορίας υπάρχει σε ένα 

σημείο 

 Ο κάθε agent γνωρίζει a priori με ποιον μπορεί να μιλήσει βάσει της ιεραρχίας, δε 

χρειάζεται να ψάξει για να βρει. Για παράδειγμα οι resource agents μόλις εκκινήσουν, 



Κεφάλαιο 5 – Θέματα κατανεμημένων συστημάτων 

120 
 

εγγράφονται (register) στον ability broker και από εκείνη τη στιγμή ο ability broker 

γνωρίζει πώς να επικοινωνήσει μαζί τους.  

5.5 Ανάλυση αξιοπιστίας κατανεμημένου συστήματος 

Με τον όρο αποτυχία / λάθος (failure / fault) εννοούμε το συμβάν εκείνο το οποίο προκαλεί 

την παρέκκλιση του συστήματος από την αναμενόμενη συμπεριφορά. Στα κατανεμημένα 

συστήματα, οι αποτυχίες και οι αιτίες τους μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές. Στην πράξη, 

μια δυσλειτουργία μπορεί να προκληθεί από ένα σχεδιαστικό λάθος, ένα κατασκευαστικό 

λάθος, ένα προγραμματιστικό λάθος, φυσική ζημιά, απροσδόκητη είσοδο, κλπ.   

Ανάλογα με την αιτία τους, τα λάθη μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

 Λάθη εκτέλεσης τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

πρωτοκόλλου από μια οντότητα. Παράδειγμα τέτοιας αποτυχίας πρωτοκόλλου 

είναι τα υπολογιστικά λάθη τα οποία συμβαίνουν όταν εκτελείται μια ενέργεια 

καθώς και η εκτέλεση λάθος κανόνων.  

 Λάθη μετάδοσης λόγω δυσλειτουργίας του υποσυστήματος μετάδοσης. Τέτοιο 

παράδειγμα είναι η απώλεια ή αλλοίωση ενός μεταδιδόμενου μηνύματος 

καθώς και η μετάδοσή του σε λάθος οντότητα.  

 Αποτυχίες components όπως η απενεργοποίηση της επικοινωνιακής ζεύξης 

μεταξύ δύο οντοτήτων, η απενεργοποίηση μιας οντότητας, κλπ.  

Επίσης, το ίδιο σφάλμα μπορεί να προκύψει από διαφορετικές αιτίες οπότε και να 

κατηγοριοποιηθεί διαφορετικά. Για παράδειγμα, ένα μήνυμα από την οντότητα x προς την 

οντότητα y το οποίο δε φτάνει ποτέ είτε λόγω προβλήματος της οντότητας x είτε λόγω βλάβης 

στο μέσο μετάδοσης. Ανάλογα με τη διάρκειά τους, τα λάθη χωρίζονται σε πρόσκαιρα και σε 

μόνιμα. Το προσωρινό λάθος θα εξαφανιστεί μόνο του σε σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. η 

απενεργοποίηση μιας οντότητας λόγω π.χ. διακοπής ρεύματος. Αν επαναλαμβάνεται τακτικά 

λέγεται διακεκομμένο. Ένα λάθος στο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει ένα μόνιμο λάθος. Αν 

το λάθος περιορίζεται σε ένα μέρος του συστήματος λέγεται τοπικό ενώ αν εξαπλωθεί ή έχει 

επίπτωση σε όλο το σύστημα λέγεται καθολικό.    
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5.5.1 Αποτυχίες κόμβου 

Στα περισσότερα κατανεμημένα συστήματα, υπάρχει η ανάγκη οι οντότητες να είναι σε θέση 

να πάρουν μια τοπική αλλά συντονισμένη απόφαση. Η απόφαση αυτή ονομάζεται συμφωνία 

(agreement). Ένα πρόβλημα είναι να καθοριστεί ποιος είναι ο κρίσιμος αριθμός των οντοτήτων 

που απατούνται. Για παράδειγμα, ένας από τους αισθητήρες ενός αεροσκάφους ειδοποιεί ότι 

πρέπει να γίνει τροποποίηση στη γωνία του πηδαλίου ενώ οι υπόλοιποι για το ακριβώς 

αντίθετο. Μια στρατηγική είναι η τροποποίηση να γίνεται ακόμα και αν μόνο ένας αισθητήρας 

αναφέρει πως πρέπει να γίνει ενώ η ακριβώς αντίθετη είναι να συμφωνούν όλοι. Γενικά, αυτό 

ονομάζεται πρόβλημα συμφωνίας (consensus problem).  

Αν μια οντότητα είναι προβληματική, μπορεί να μην είναι σε θέση να συμμετάσχει σε έναν 

υπολογισμό ή ακόμα χειρότερα να αποτελεί κώλυμα σε έναν υπολογισμό. Κατά συνέπεια, η 

συμφωνία μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τις οντότητες που λειτουργούν σωστά. Αυτού του 

είδους η συμφωνία λέγεται Entity – Fault – Tolerant Consensus (EFT – Consensus). H κάθε 

ακέραιη οντότητα x έχει μια τιμή v(x) και πρέπει να αποφασίσει για μια τιμή d(x) μέσα σε 

πεπερασμένο χρόνο. Οι περιορισμοί είναι: 

 Συμφωνία: όλες οι ακέραιες οντότητες συμφωνούν για την ίδια τιμή.  

 Nontriviliaty: αν οι αρχική τιμή των στοιχείων είναι η ίδια για όλα, τότε η 

απόφαση παίρνεται για τη συγκεκριμένη τιμή.  

Ένας προφανής περιορισμός στην πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας στην παρουσία 

αποτυχιών στο σύστημα είναι πιθανώς η ίδια η τοπολογία του συστήματος. Αν ο γράφος του 

συστήματος δεν έχει k+1 συνδέσεις, μια μετάδοση (broadcast) στις ακέραιες (non-faulty) 

οντότητες είναι αδύνατη αν k οντότητες βγουν εκτός λειτουργίας. Ας θεωρήσουμε ένα δίκτυο 

όπου το πολύ f=1 οντότητα βγαίνει εκτός λειτουργίας (crash τ) ενώ το δίκτυο είναι πλήρες 

δηλαδή όλοι οι κόμβοι συνδέονται με όλους τους άλλους (cnode = n-1). Θέλουμε αυτές οι 

οντότητες να συμφωνήσουν, δηλαδή να λύσουμε το πρόβλημα EFT-Consensus(1,crash,n-1).  

Σύμφωνα όμως με το FLP θεώρημα (από τα αρχικά αυτού που το απέδειξε), αυτό είναι 

αδύνατο. Με άλλα λόγια, είναι αδύνατο να σχεδιαστεί μια fault tolerant λύση για όλα τα 

σημαντικά προβλήματα. Η απόδειξη αυτού του θεωρήματος είναι αρκετά εκτεταμένη και δεν 
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είναι στους σκοπούς του παρόντος. Αν και γενικά είναι προφανώς εφικτό να υπάρξει ανοχή σε 

αποτυχίες κόμβων – τα mesh δίκτυα είναι απόδειξη αυτού – δεν είναι εφικτό να υπάρξει 

συμφωνία σε περίπτωση αποτυχίας. Η πρακτική επίπτωση είναι ότι είναι αδύνατο να 

σχεδιαστεί fault tolerant λογισμικό επικοινωνίας. Ανοχή σε αποτυχίες μπορεί να υπάρξει υπό 

συνθήκες. Ο λόγος για τον οποίο ισχύει το πιο πάνω θεώρημα είναι ότι οι επικοινωνιακές 

καθυστερήσεις είναι πεπερασμένες αλλά απρόβλεπτες ενώ είναι αδύνατο να γίνει 

διαχωρισμός ανάμεσα σε μια μεγάλη καθυστέρηση και σε αποτυχία της ζεύξης. Κατά 

συνέπεια, αν η οντότητα x περιμένει απάντηση από την y και δεν τη λαμβάνει, δεν μπορεί να 

αποφασίσει αν η y έχει αποτύχει ή όχι.  

Για να καταρριφθεί το θεώρημα, πρέπει να μην ισχύει αυτή η αβεβαιότητα. Για να γίνει αυτό, 

ορίζουμε ένα μέγιστο χρόνο   το χρόνο απόκρισης που έχει η y να απαντήσει στη x. Πέρα από 

αυτό το χρόνο, η x θεωρεί ότι η y έχει αποτύχει. Βλέπουμε ότι σε ένα σύγχρονο σύστημα με 

οριοθετημένη καθυστέρηση δεν ισχύει το αρχικό θεώρημα καθώς υπάρχουν timeouts. Αυτό 

που ουσιαστικά ισχυρίζεται το αρχικό θεώρημα είναι ότι δεν υπάρχει deterministic 

πρωτόκολλο που να απαντά σε αυτό το πρόβλημα.  

5.5.2 Αντιμετωπίζοντας την αποτυχία σε ασύγχρονα συστήματα 

Γενικά, ένα ασύγχρονο σύστημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην αστοχία έστω και ενός 

κόμβου, ακόμα και αν το σύστημα είναι πλήρως συνδεδεμένο. Αυτό ισχύει για deterministic 

πρωτόκολλα. Ωστόσο, αν δώσουμε τη δυνατότητα στις οντότητες να εκτελέσουν τυχαίες 

λειτουργίες, τότε δεν ισχύει το θεώρημα που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Κατά 

συνέπεια, ένας τρόπος να κατασκευάσουμε fault – tolerant πρωτόκολλα είναι να παρέχουμε 

δυνατότητα τυχαίας συμπεριφοράς στις οντότητες. Για παράδειγμα, μια οντότητα σε ένα ring 

δίκτυο μπορεί να αποφασίσει τυχαία σε ποιο γείτονα θα στείλει ένα μήνυμα. Ακολουθώντας 

μια συνάρτηση ψευδο-τυχαιότητας – καθώς δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική τυχαιότητα σε 

ένα υπολογιστικό σύστημα – η οποία θα επιστρέφει τυχαίες τιμές βάσει κάποιας 

συγκεκριμένης κατανομής, οι οντότητες μπορούν με αυτόν τον τρόπο να καθορίζουν την 

επόμενη κίνησή τους.  
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Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η προσέγγιση έχει περιορισμούς. Είναι πιθανό η 

εκτέλεση του πρωτοκόλλου να τερματίσει με λάθος αποτέλεσμα. Η ύπαρξη εκτελέσεων με 

λανθασμένο αποτέλεσμα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι έχουν μικρή πιθανότητα να 

συμβούν. Επίσης, είναι πιθανό να υπάρξουν εκτελέσεις που δεν τερματίζουν. Η ύπαρξη 

τέτοιων εκτελέσεων είναι επίσης αποδεκτή, με την προϋπόθεση ότι έχουν μικρή πιθανότητα 

να συμβούν. Καθώς το αποτέλεσμα της συνάρτησης τυχαιότητας δεν είναι εκ των προτέρων 

γνωστό, ο αριθμός των πιθανών εκτελέσεων εξαρτάται όχι μόνο από τις χρονικές 

καθυστερήσεις του συστήματος αλλά και από το αποτέλεσμα της συνάρτησης. Κατά συνέπεια, 

για να διαπιστώσουμε την καταλληλότητα της προσέγγισης αυτής, θα πρέπει να εξετάσουμε 

την κατανομή πιθανών λύσεων η οποία θα οδηγούσε σε προβληματικές εκτελέσεις.  

Τα πρωτόκολλα τυχαιότητας ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, Monte Carlo, Las Vegas και 

υβριδικά.  

Τα πρωτόκολλα Monte Carlo είναι κατανεμημένοι αλγόριθμοι οι οποίοι: 

- Πάντα τερματίζουν 

- Με τον τερματισμό, το πρόβλημα λύνεται με μεγάλη πιθανότητα 

Τα πρωτόκολλα Las Vegas είναι κατανεμημένες διεργασίες οι οποίες: 

- Τερματίζουν με μεγάλη πιθανότητα 

- Με τον τερματισμό τους, λύνουν πάντα σωστά το πρόβλημα 

Τα υβριδικά πρωτόκολλα είναι επίσης κατανεμημένες διαδικασίες οι οποίες: 

- Τερματίζουν με μεγάλη πιθανότητα 

- Με τον τερματισμό τους, το πρόβλημα λύνεται σωστά με μεγάλη πιθανότητα 

Παρατηρούμε, ότι με την τυχαιότητα πρέπει είτε να εγκαταλείψουμε τη βεβαιότητα για ορθή 

εκτέλεση, είτε για τερματισμό είτε και για τα δύο. Η προσέγγιση της τυχαιότητας είναι 

κατάλληλη για περιπτώσεις και εφαρμογές όπου το ζητούμενο είναι η συνολική απόδοση του 

συστήματος παρά αυτή μιας εκτέλεσης. Αντίθετα, μπορεί να μην είναι αποδεκτό σε κρίσιμα 

συστήματα και εφαρμογές όπως έλεγχος πυρηνικού εργοστασίου, σύστημα καρδιαγγειακής 

παρακολούθησης όπου η άψογη λειτουργία είναι υψίστης σημασίας. Οι αλγόριθμοι Las Vegas 
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δε χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σε προβλήματα ελέγχου [68] αλλά για θέματα συμφωνίας 

(consensus).  

5.6 Multi - agent συστήματα (MAS) 

5.6.1 Αντιδραστικά agent συστήματα 

Τα πολύ-πρακτορικά (multi – agent systems - MAS) είναι τυπικά κατανεμημένα συστήματα. Ο 

πλέον κλασσικός τρόπος κατασκευής ενός agent συστήματος είναι με την ενσωμάτωση της 

συμπεριφοράς του στον πυρήνα του. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται στην κατασκευή 

αντιδραστικών πρακτορικών συστημάτων (reactive agent systems). Ένας agent με τέτοια 

σχεδίαση δεν είναι σε θέση να βγάλει συμπέρασμα και η συμπεριφορά του είναι πάντα ίδια σε 

μια δεδομένη σειρά γεγονότων από το περιβάλλον του. Πιο τυπικά, μπορούμε να ορίσουμε 

έναν reactive agent Α ως μια συνάρτηση από μια κατάσταση του περιβάλλοντος e σε μια 

δράση α: A(e) -> α. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα κατάσταση του περιβάλλοντος e’. Οι reactive 

agents οδηγούνται από γεγονότα (events) του περιβάλλοντός τους. Ένα γεγονός μπορεί να 

προκληθεί εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση με τον agent. Ένα παράδειγμα εσωτερικού 

γεγονότος είναι ο έλεγχος της ώρας ενώ ένα εξωτερικό γεγονός είναι η λήψη ενός μηνύματος 

από άλλο agent. Όσον αφορά τη διαχείριση των γεγονότων, αν πρόκειται για ένα γεγονός το 

οποίο θα συμβεί πολλές φορές όπως η διακύμανση μιας τιμής, τότε η υλοποίηση είναι 

καλύτερα να γίνει με προσέγγιση equation-based. Για γεγονότα που συμβαίνουν κατά κανόνα 

άπαξ, η προσέγγιση state-based είναι προτιμότερη. Και τα δύο μοντέλα έχουν συμπεριφορά 

domino: ένα αρχικό γεγονός προκαλεί μια σειρά δράσεων και αντιδράσεων των agents.  

5.6.2 State – based reactive systems 

Οι agents στο βιομηχανικό περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό έχουν να ανταποκριθούν στα ίδια 

events καθώς έχουν να διαχειριστούν διαδικασίες παραγωγής. Ωστόσο, δεδομένων των 

απρόβλεπτων συνθηκών που ενδεχομένως προκύψουν, οι agents πρέπει να έχουν μια 

δυναμική συμπεριφορά οπότε και η ανάπτυξη τους θα γίνει με αυτή την προσέγγιση. Ένας 

άλλος λόγος που υπαγορεύει την υιοθέτηση state-based υλοποίησης, είναι ότι η GAIA 

προσέγγιση που ακολουθούμε για τη σχεδίαση του MAS, αναπαρίσταται καλύτερα από αυτό 
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το μοντέλο. Η state-based προσέγγιση προκύπτει από τη θεωρία των αυτομάτων (automata 

theory) και χρησιμοποιείται συνήθως για τη σχεδίαση ενσωματωμένων ελεγκτών [69].  

Ένα state-based σύστημα ορίζεται ως ένας γράφος καταστάσεων: οι ακμές είναι οι μεταβάσεις 

μεταξύ καταστάσεων ενώ οι σημειώσεις πάνω στις ακμές είναι τα γεγονότα που προκαλούν τη 

μετάβαση. Ένα τέτοιο παράδειγμα εικονίζεται και στην εικόνα 33 με το πρωτόκολλο 

δέσμευσης δύο φάσεων (2PC – 2 Phase Commitment protocol).  

BEGIN WAITING

ABORT

MUST

COMMIT

MUST

ABORT

COMMIT

Send 

vote 

request

Receive 

all vote 

commit

Send 

commit

Receive 

any 

vote-

abort

Send 

abort

Coordinator

BEGIN DECIDE
CAN

COMMIT
COMMIT

Receive 

vote 

request

Send 

vote 

commit

Receive 

commit

Send or 

receive 

abort

Participant

ABORT

Receive 

abort

 

Εικόνα 33: Παράδειγμα state – based σχεδίασης 

Στο παράδειγμα που εικονίζεται, ένας agent έχει το ρόλο του συντονιστή και τουλάχιστον ένας 

είναι συμμέτοχος. Οι μέτοχοι αποφασίζουν αν θέλουν να εμπλακούν (commit) ή να 

εγκαταλείψουν (abort) και στέλνουν το ανάλογο μήνυμα στο συντονιστή. Ένα ανάλογο 
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σενάριο, όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα είναι αυτό όπου ένας agent υπεύθυνος για την 

εκτέλεση μιας παραγγελίας στέλνει αίτηση για εμπλοκή σε άλλο agent και περιμένει θετική 

απάντηση ή αρνητική ανάλογα με το αν έχει τους πόρους για την εκτέλεση της παραγγελίας. 

Το πρωτόκολλο έχει ένα κομβικό σημείο το οποίο οδηγεί πάντα σε τουλάχιστο δύο δυνατούς 

τρόπους τερματισμού για την αποφυγή deadlock. To σύστημα ουσιαστικά λειτουργεί μέσω 

μηνυμάτων των agents ενώ δεν μπορεί να υπάρξει μετάβαση σε επόμενη κατάσταση χωρίς τη 

λήψη ανάλογου μηνύματος. Αυτή η προσέγγιση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή του 

equation – based μοντέλου όπου οι agents συγχρονίζονται μέσω ρολογιού. Συνεπώς, θα 

μπορούσαμε να θεωρήσουμε τo equation-based μοντέλο ως σύγχρονο ενώ το state-based ως 

ασύγχρονο.  

Προφανώς, ο τρόπος υλοποίησης ενός MAS έχει τις ανάλογες επιπτώσεις του και στον τρόπο 

υλοποίησης της προσομοίωσης και επιβεβαίωσης του συστήματος. Σε ένα σύστημα βασισμένο 

στο μοντέλο του equation-based είναι ευκολότερη η προσομοίωση με την εκτίμηση των 

εξισώσεων που το περιγράφουν. Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε τις ιδιότητες του 

συστήματος όχι μόνο με την προσομοίωση αλλά και με το μαθηματικό χειρισμό των 

εξισώσεων αυτών. Ένα τέτοιο κλασσικό σύστημα είναι ένα MAS για εφοδιαστική αλυσίδα 

όπου δεδομένου ότι το σύστημα αυτό μοντελοποιείται με εξισώσεις, μπορεί να αποδειχθεί ότι 

σε κανένα κόμβο το απόθεμα δεν υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο. Για τα state-based συστήματα 

ωστόσο, ακολουθείται διαφορετική προσέγγιση. Η ασύγχρονη φύση του συστήματος σημαίνει 

ότι σε κάθε προσομοίωση το σύστημα θα έχει διαφορετική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, η 

σειρά των μηνυμάτων μπορεί να αλλάξει ή διαφορετικές επιλογές μπορεί να γίνουν. Έτσι δεν 

μπορεί να γίνει προσομοίωση με την κλασσική έννοια, τουλάχιστον όπως για το equation-

based MAS. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι με μια τεχνική επιβεβαίωσης η οποία 

ονομάζεται έλεγχος μοντέλου (model checking).  

5.6.3 Επιβεβαίωση state – based MAS συστημάτων 

Η τεχνική ελέγχου μοντέλου χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση συστημάτων όπως τα state-

based MAS συστημάτων [70]. Η διαδικασία αυτή ουσιαστικά περιλαμβάνει την εξονυχιστική 

έρευνα στο πεδίο καταστάσεων για να προσδιοριστεί αν μια συγκεκριμένη ιδιότητα ισχύει. Αν 
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ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, στο τέλος θα επιτρέψει ‘ναι’ ή ‘όχι’. Στην ενότητα αυτή θα 

περιγράψουμε βάσει του P2C πρωτοκόλλου που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Ο 

έλεγχος γίνεται σε ένα αφαιρετικό επίπεδο του μοντέλου το οποίο παριστάνεται ως γράφος 

μετάβασης καταστάσεων που ονομάζεται δομή Kripke. O γράφος αυτός ορίζεται ως ένα 

σύνολο μιας τετράδας: 

              

Όπου:  

- S είναι το πεπερασμένο σύνολο καταστάσεων και S0 ⊆ S είναι το σύνολο αρχικών 

καταστάσεων 

- R ⊆ S x S η σχέση μετάβασης δηλαδή για κάθε S ⊆ S, υπάρχει s’  ⊆ S τέτοιο ώστε να 

ορίζεται R(s,s’) 

- L: S →2P είναι η συνάρτηση η οποία ονοματίζει κάθε κατάσταση με ένα σύνολο 

ατομικών ιδιοτήτων P οι οποίες είναι αληθείς για την δεδομένη κατάσταση 

Δεδομένης της δομής Kripke, θα πρέπει να ορίσουμε ιδιότητες για τον έλεγχο του μοντέλου. Οι 

ιδιότητες αυτές ορίζονται με χρήση χρονικής λογικής (temporal logic) και με χρήση 

υπολογιστικών δένδρων (computational trees) που προκύπτουν από τις δομές Kripke. Τα 

δένδρα αυτά σχηματίζονται θεωρώντας μια κατάσταση στη δομή Kripke ως αρχική και 

ξεδιπλώνοντάς τη ως δέντρο.  

Έστω ότι έχουμε την πιο κάτω δομή Kripke: 

1. S = {s0, s1,s2} 

2. S0 = {s0} 

3. R = {(s0, s1), (s0,s2), (s1,s0), (s1,s2),(s2,s2)} 

4. L = (s0 → {a,b}, s1 → {b,c}, s2 → {c}) 

H δομή αυτή και το αντίστοιχο υπολογιστικό δέντρο εικονίζονται στην πιο κάτω εικόνα: 
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Εικόνα 34: Γραφική παράσταση Δομής Kripke και αντίστοιχο υπολογιστικό δέντρο 

Στην πιο πάνω παράσταση, οι ακμές παριστάνουν τη μετάβαση μεταξύ καταστάσεων που 

παριστάνονται από κόμβους ενώ οι ετικέτες κάθε κόμβου περιγράφουν τη συνάρτηση L. Κάθε 

διαδρομή του δέντρου είναι και μια πιθανή προσομοίωση. Η κάθε διαδρομή ορίζεται ως η 

αλληλουχία των καταστάσεων. Η οπτική της δομής Kripke οδηγεί στον ορισμό δύο 

διαφορετικών ειδών μοντέλων χρονικής λογικής: linear-time και branching-time. Με το πρώτο 

εκφράζουμε τις ιδιότητες πάνω σε όλες τις δυνατές διαδρομές ενός δέντρου ενώ με το 

δεύτερο τις ιδιότητες μόνο σε μια διαδρομή του δέντρου. Τα συστήματα ελέγχου state-based 

συστημάτων χρησιμοποιούν Linear Temporal Logic (LTL) και Computational Tree Logic (CTL). 

Και τα δύο αυτά είδη χρησιμοποιούν τους ίδιους τελεστές: πάντα G (), σταδιακά F () και 

μέχρι U. Ωστόσο η σημειολογία αυτών των τελεστών διαφέρει ανάλογα με το είδος της 

λογικής. Οι τελεστές G και F μπορούν να θεωρηθούν ως οι αντίστοιχοι χρονικοί τελεστές της 

περιγραφικής λογικής   και   αντίστοιχα. 
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Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εκφράσουμε με όρους χρονικής λογικής: ‘η ιδιότητα α κάποια 

στιγμή θα γίνει αληθής στο μέλλον και θα παραμείνει έτσι μέχρι η ιδιότητα b να γίνει αληθής’. 

Αυτό θα διατυπωθεί ως εξής: 

Ψ = a ∧ b ∧  a U  b) 

H πιο πάνω σχέση ορίζει μια χρονική σειρά μεταξύ των ιδιοτήτων a και b. Μπορούμε τώρα να 

ορίσουμε το πρόβλημα ελέγχου μοντέλου. Δεδομένης της δομής Kripke M όπως αυτή ορίστηκε 

πιο πάνω, πρέπει να βρούμε όλες τις καταστάσεις S οι οποίες ικανοποιούν τη σχέση ψ. Αυτό 

μπορεί να γραφεί ως εξής: 

S0 ⊆ {s ∈S | M, s |= ψ} 

Η έκφραση α|=β  σημαίνει το α ικανοποιεί το β. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί αλγόριθμοι 

για την επίλυση του προβλήματος ελέγχου μοντέλου, η βασική τεχνική ωστόσο είναι η 

παράσταση του υπολογιστικού δέντρου ως κατευθυνόμενο γράφο ενώ η δομή ελέγχεται με 

depth – first αλγόριθμο.  

Για το σκοπό αυτό υπάρχει το εργαλείο Spin το οποίο χρησιμοποιεί τη γλώσσα PROMELA 

(PROcess MEta LAnguage). H γλώσσα αυτή ορίζει ένα σύστημα το οποίο εκτελεί ακολουθιακές 

διαδικασίες ενώ η μονάδα εκτέλεσης (αντίστοιχο της συνάρτησης σε άλλες γλώσσες) είναι η 

διαδικασία. Στο παράδειγμα με το πρωτόκολλο 2PC, ανάλογα με τις μεταβλητές εισόδου (vote 

ή abort) η εκτέλεση στην PROMELA θα επέστρεφε το αποτέλεσμα COMMIT ή abort.  
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΛΥ-ΠΡΑΚΤΟΡΙΚΟΥ (MAS 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

6.1 Σχεδίαση βασισμένη σε use case 

Για τη σχεδίαση του συστήματος θα χρησιμοποιήσουμε ένα απλό αλλά ολοκληρωμένο 

σενάριο παραγωγής. Ο κεντρικός άξονας είναι η χρήση agents καθώς και μιας βιομηχανικής 

οντολογίας οπότε τόσο η σχεδίαση όσο και το σενάριο κινούνται γύρω από αυτές τις δύο 

έννοιες. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής δεν είναι η σχεδίαση ενός πραγματικού 

συστήματος κατανεμημένου ελέγχου λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας ενός τέτοιου 

εγχειρήματος αλλά να καταδείξει τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής agents και οντολογιών σε 

ένα περιβάλλον παραγωγής καθώς και μια μεθοδολογία για τη σχεδίαση agents βασισμένη 

στη βιομηχανική οντολογία. Για το σκοπό αυτό, το σύστημα το οποίο παρουσιάζεται αν και 

πλήρες, έχει περισσότερο χαρακτήρα proof - of -concept.  

Το υπό μελέτη σύστημα είναι κατεξοχήν δυναμικό ενώ αποτελείται από αυτόνομες οντότητες. 

Κατά συνέπεια μια κλασσική προσέγγιση στη σχεδίασή του θα ήταν ατελέσφορη. Το σενάριο 

το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ως αφετηρία για τη σχεδίαση του συστήματος θα περιγράφει 

την εξέλιξη της παραγωγής μιας αντιστρεπτικής δοκού αυτοκινήτου από τη στιγμή που 

υποβάλλεται ως παραγγελία στο ERP μέχρι την παράδοσή της για φύλαξη στην αποθήκη. Το 

βασικό αυτό σενάριο, θα περιλαμβάνει τις δύο υπο-περιπτώσεις όπου: 

 Μια συσκευή αποτυγχάνει και το σύστημα πρέπει να αντιμετωπίσει την αστοχία 

 Ενώ η παραγγελία είναι σε στάδιο εκτέλεσης, γίνεται αλλαγή on the fly σε μια 

προδιαγραφή (product spec) της δοκού 

ενώ θα υπάρχει και ένα ξεχωριστό σενάριο όπου μια καινούργια μηχανή ενσωματώνεται στο 

περιβάλλον παραγωγής. Από τα σενάρια αυτά θα εξαχθούν οι βασικές απαιτήσεις 

λειτουργικότητας των διαφόρων agents που θα απαρτίζουν το κατανεμημένο MES από την 

αποτύπωση των οποίων θα προκύψει το λεπτομερές agent μοντέλο βάσει της GAIA 

μεθοδολογίας. Το μοντέλο αυτό θα περιλαμβάνει με λεπτομέρεια τη συμπεριφορά, τα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας, τα μηνύματα και άλλες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν έναν agent. Η 
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προσαρμογή του multiagent μοντέλου στο περιβάλλον παραγωγής καθώς και η υπόλοιπη 

offline εργασία όπως η σχεδίαση της βιομηχανικής οντολογίας και το δέσιμό της με το 

multiagent σύστημα, περιγράφεται σε χωριστή ενότητα.  

6.1.1 Υποβολή παραγγελίας 

Το σενάριο της υποβολής παραγγελίας είναι το βασικό σενάριο το οποίο δείχνει το multiagent 

MES σύστημα σε λειτουργία. Αναλύοντας περισσότερο το βασικό σενάριο σε βήματα, έχουμε 

τα εξής: 

1. Υποβολή Παραγγελίας:- Υποβάλλεται στο ERP μια παραγγελία για την κατασκευή μιας 

αντιστρεπτικής δοκού αυτοκινήτου.  

2. Αποστολή Παραγγελίας:- To ERP στέλνει την παραγγελία σε ένα Order Supervisor 

Agent (OSA) o οποίος δημιουργεί ένα instance ενός order manager 

3. Ανάλυση Παραγγελίας:- Ο Order Manager (OM) έχοντας το id του προϊόντος που είναι 

προς κατασκευή, από τη βιομηχανική οντολογία, αναλύει το προϊόν σε υποπροϊόντα 

ενώ ανακτά τόσο τη διαδικασία για κάθε ένα από αυτά όσο και τα resources που 

απαιτούνται για αυτά.  

4. Έλεγχος πόρων:- Ο OM διαπιστώνει τη διαθεσιμότητα των πόρων (resources) για όλα 

τα απαιτούμενα στάδια παραγωγής της δοκού. Από αυτό τον έλεγχο, καθορίζει το 

χρόνο περάτωσης της παραγγελίας τον οποίο επιστρέφει στον OSA. Τα βήματα για να 

το επιτύχει αυτό είναι: 

a. Ανάκτηση bill of materials:- Από την οντολογία, ο ανακτά το bill of materials 

οπότε και ρωτάει τον Resource Manager (RM) για τη διαθεσιμότητα των 

πρώτων υλών και τον Ability Broker (AB) ο οποίος έχει ρόλο και resource 

controller για τη διαθεσιμότητα των control devices που απαιτούνται για την 

παραγωγική διαδικασία 

b. Ερώτηση διαθεσιμότητας πόρων: - Ο AB ζητάει από τους αντίστοιχους RM 

πληροφόρηση για τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών καθώς και των control 

devices 
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c. Ανάκτηση πληροφορίας διαθεσιμότητας πόρων: -Αφού συγκεντρώσει τη 

διαθεσιμότητα, στέλνει τις σχετικές απαντήσεις στον OM 

d. Ενημέρωση OSA: - O OM ενημερώνει τον OSA για τον εκτιμώμενο χρόνο 

περάτωσης λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο χρόνο κατά τον οποίο ένας πόρος 

θα είναι διαθέσιμος, αθροίζοντας τον υπολειπόμενο χρόνο από τη στιγμή ο 

πόρος με το μέγιστο χρόνο αναμονής διαθεσιμότητας θα καταστεί διαθέσιμος.  

e. Ενημέρωση ERP: - Ο OM supervisor ενημερώνει το ERP με τη σειρά του σχετικά 

με το πότε θα έχει περατωθεί η παραγγελία.  

5. Ανάκτηση διαδικασίας παραγωγής:- Ο OM βρίσκει από την οντολογία τη διαδικασία 

παραγωγής (process description) και για κάθε στάδιο για το συγκεκριμένο product id 

διαβάζει την ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί. Έστω ότι η απαιτούμενη εργασία είναι 

το τρύπημα εξαρτήματος της δοκού με τρυπάνι Φ20. Ο OM θα ζητήσει την εκτέλεση 

της συγκεκριμένης εργασία από τον AB. 

6. Ανάθεση εργασίας:- Ο  AB με τη σειρά του θα βρει από την οντολογία, διαβάζοντας το 

τμήμα της που του αντιστοιχεί, ποιος RM έχει τέτοια δυνατότητα. Αφού τον εντοπίσει, 

θα του αναθέσει τη συγκεκριμένη εργασία. Ο RM θα διαβάσει από την οντολογία ποιο 

function block κώδικα απαιτείται για την εργασία αυτή και θα το πάρει από το url που 

θα υπάρχει ως αναφορά σε συγκεκριμένη κλάση στην οντολογία και θα το 

εγκαταστήσει στο control device προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία.  

7. Αναφορά εκτέλεσης:- Αφού το control device εκτελέσει την εργασία, ο RM ειδοποιεί 

τον OM ότι η εργασία εκτελέστηκε. Ο ΟΜ κάνει de-allocate τον RM στον ΑΒ.  

8. Όλη η διαδικασία επαναλαμβάνεται από το βήμα 5 μέχρι να περατωθούν όλα τα 

στάδια παρασκευής του προϊόντος καθώς και της μεταφοράς του.  

Η εικόνα 35 απεικονίζει με UML διάγραμμα το σενάριο παραγωγής που περιγράφηκε: 
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Υποβολή Παραγγελίας

Αποστολή Παραγγελίας Ανάλυση Παραγγελίας

Ελεγχος πόρων

Ανάκτηση διαδικασίας παραγωγής Ανάθεση εργασίας

Αναφορά Εκτέλεσης

Αναμονή

Εκκίνηση

Αν ακολουθούν 

και άλλα βήματα

Αν δεν 

ακολουθούν και 

άλλα βήματα

 

Εικόνα 35: Activity diagram για συνολική διαδικασία παραγωγής 

Αναλύοντας περαιτέρω το στάδιο Έλεγχος Πόρων το activity diagram που προκύπτει είναι το 

εξής: 

Ανάλυση Ελέγχου Πόρων
Ανάκτηση bill of materials

Ερώτηση διαθεσιμότητας πόρων

Ανάκτηση πληροφορίας διαθεσιμότητας πόρων Ενημέρωση OSA

Ενημέρωση ERP

 

Εικόνα 36: Activity diagram ελέγχου πόρων 

Η πιο πάνω ανάλυση προκύπτει θεωρώντας την ενέργεια Έλεγχος Πόρων μια σύνθετη 

δραστηριότητα η οποία αποτελείται από άλλες ενέργειες. Το αναλυτικό διάγραμμα 

ακολουθίας (sequence diagram) είναι το πιο κάτω: 



Κεφάλαιο 6 – Σχεδίαση MAS συστήματος 

134 
 

ERP Order Supervisor Agent Order Manager Ability Broker Resource Manager

Υποβολή παραγγελίας()
Αποστολή Παραγγελίας()

Ερώτηση διαθεσιμότητας πόρων (μηχανών)

Ερώτηση διαθεσιμότητας πόρων (μηχανών)

Απόκριση διαθεσιμότητας

Απόκριση διαθεσιμότητας

Ενημέρωση για χρόνο περάτωσης

Ανάκτηση διαδικασίας()

Ερώτηση ικανότητας()

Ανάθεση εργασίας()Απόκριση ανάθεσης

Ανάφορά εκτέλεσης

Ανάκτηση διαδικασίας

Περάτωση παραγγελίας

Περάτωση παραγγελίας

 

Εικόνα 37: Ακολουθιακό διάγραμμα σεναρίου παραγωγής 

6.1.2 Τροποποίηση παραγγελίας 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει της περιπτώσεις όπου ένα 

χαρακτηριστικό του προϊόντος (π.χ. χρώμα) αλλάζει ενώ το προϊόν είναι ήδη σε διαδικασία 

παραγωγής. Το σενάριο αυτό θα περιελάμβανε τα εξής βήματα:  

1. Υποβολή τροποποίησης: Υποβολή της τροποποίησης της παραγγελίας στο ERP 

2. Προώθηση τροποποίησης: - Ο OSA βρίσκει ποιος OM είναι υπεύθυνος για την 

τροποποίηση της παραγγελίας μέσω της order_id και του αποστέλλει την τροποποίηση.  

3. Απάντηση στο αίτημα τροποποίησης: Ο ΟΜ καταγράφει την τροποποιημένη ιδιότητα 

του υπό κατασκευή προϊόντος και ελέγχει από την οντολογία σε ποιο στάδιο της 
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διαδικασίας βρίσκεται η ανάγνωση και χρήση της ιδιότητας της. Συγκρίνει το στάδιο 

αυτό με το τρέχων στάδιο κατασκευής του προϊόντος από την οντολογία η οποία 

ενημερώνεται σε κάθε φάση της κατασκευής. Αν το στάδιο αυτό δεν έχει παρέλθει, ο 

ΟΜ απαντάει θετικά στο αίτημα στον OAS ο οποίος με τη σειρά του ενημερώνει το ERP. 

Αν το στάδιο αυτό έχει παρέλθει ο ΟΜ απαντάει αρνητικά και τερματίζεται εδώ το 

σενάριο και η παραγωγή συνεχίζεται ως είχε προγραμματιστεί εξ αρχής, με της αρχικές 

ιδιότητες.  

4. Τροποποίηση παραγγελίας: η παραγγελία συνεχίζεται με την παραγγελθείσα 

τροποποίηση.  

Το activity diagram απεικονίζεται στην εικόνα 38: 

Τροποποίηση προδιαγραφών
Υποβολή τροποποίησης

Προώθηση τροποποίησης

Απόκριση τροποποίησης

Ενημέρωση OSA

Ενημέρωση ERP

Θετική

Αρνητική

Ενημέρωση οντολογίας με τροποποίηση

 

Εικόνα 38: Activity diagram τροποποίησης προδιαγραφής προϊόντος 

6.1.3 Διαχείριση βλάβης 

Η προστιθέμενη αξία της αποκεντρωμένου MES καταδεικνύεται στην αντιμετώπιση 

απρόβλεπτων καταστάσεων της π.χ. στην περίπτωση όπου ένα control device ή ένα actuator 

παρουσιάζει βλάβη κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Το σύστημα θα πρέπει να διαχειριστεί 

το πρόβλημα και να επιχειρήσει να δώσει λύση. Τα στάδια σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν 

τα εξής: 

1. Αναφορά βλάβη:- το control device ενημερώνει τον αντίστοιχο RM για την ύπαρξη 

βλάβης.  
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2. Προώθηση βλάβης:- Ο RM ενημερώνει τον ΑΒ για την ύπαρξη βλάβης 

3. Re-allocation: -ο ΑΒ ελέγχει αν o συγκεκριμένος RM ήταν allocated για την εκτέλεση 

κάποιας εργασίας και αν ναι, σε ποιον OM. Αν βρει ότι ήταν allocated, ψάχνει να βρει 

RM με αντίστοιχο ability για να του αναθέσει την εργασία που είχε ο προηγούμενος.  

4. Ενημέρωση ΟΜ: - Ενημερώνει τον ΟΜ με το αποτέλεσμα της προσπάθειας για re-

allocation μαζί με το χρόνο που θα είναι διαθέσιμος ο νέος RM.  

5. Διαχείριση βλάβης: - Ο ΟΜ κοιτάει σε ποιο βήμα θα χρειαζόταν ο ελαττωματικός RM 

και αν το αποτέλεσμα του re-allocation ήταν θετικό, ενημερώνει τη διαδικασία με το id 

του νέου RM. O ΟΜ ενημερώνει τον OSA για την αδυναμία περάτωσης της 

παραγγελίας ή για ενδεχόμενη καθυστέρηση που τυχόν θα προκύψει από το re-

allocation.  

6. Ενημέρωση ERP: ο OSA ενημερώνει το ERP.  

Στην εικόνα 39 απεικονίζεται το activity diagram της πιο πάνω διαδικασίας: 

Αναφορά βλάβης

Προώθηση βλάβης

Reallocation Ενημέρωση ΟΜ και διαχείριση

Ενημέρωση OSA

Ενημέρωση ERP

 

Εικόνα 39: Activity διάγραμμα προώθησης βλάβης από το control field μέχρι το ERP 

Το ακολουθιακό διάγραμμα (sequence diagram) το οποίο περιγράφει την αλληλουχία των 

ανταλλασσόμενων μηνυμάτων στο σενάριο της βλάβης απεικονίζεται στην εικόνα 40.  
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Resource Manage 2Resource Manage 1 Ability Broker Order Manager Order Supervisor ERP

Αναφορά βλάβης

Εύρεση allocated OM

Αναφορά βλάβης και αποτέλεσμα

Allocation Request

Allocation Response
{if (RM2 found)}

Αναφορά βλάβης

Ενημέρωση κατάστασης παραγγελίας

Ενημέρωση παραγγελίας

 

Εικόνα 40: Διαχείριση βλάβης από το MES 

6.1.4 Εισαγωγή νέου control device 

Εκτός από το να τεθεί εκτός λειτουργίας μια συσκευή, το multiagent MES σύστημα θα πρέπει 

να διαχειριστεί και την περίπτωση όπου μια νέα συσκευή εισάγεται στο περιβάλλον 

παραγωγής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει το νέο control device να καταστεί διαθέσιμο 

προς χρήση. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει και ο ΑΒ να γνωρίζει για τις δυνατότητες του νέου 

resource. To σενάριο αυτό, αναλύοντάς το, περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

 Ο RM ενημερώνει τον ΑΒ για τις δυνατότητες του. Ο RM έχει δημιουργηθεί offline 

και το interface του έχει αντιστοιχηθεί στο αντίστοιχο interface του control device 
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 AB ενημερώνει στην οντολογία, στις κλάσεις που του αντιστοιχούν, τα abilities του 

νέου RM οπότε και όταν ερωτηθεί για συγκεκριμένα ability, μπορεί να διαθέσει και 

να κάνει allocate στο νέο RM 

Αυτή η διαδικασία ουσιαστικά επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση όπου ένα control device 

εμπλουτιστεί με νέες ή αλλάξει δυνατότητες λόγω λογισμικού με FB. H εικόνα 41 δείχνει το 

activity διάγραμμα της ενημέρωσης του ΑΒ με τις νέες δυνατότητες ενός RM: 

Ενημέρωση ΑΒ

Ενημέρωση abilities list

 
Εικόνα 41: Ενημέρωση δυνατοτήτων 

6.2 Καταγραφή λειτουργικών απαιτήσεων agents – δημιουργία GAIA 

μοντέλου 

Χρησιμοποιήσαμε τα πιο πάνω σενάρια καταρχήν για να καθορίσουμε ποιοι agents 

απαρτίζουν το MES ενώ τα σενάρια αυτά μας βοηθούν να καθορίσουμε και τις προδιαγραφές 

των agents αυτών. Με την έννοια προδιαγραφές εννοούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που 

απαιτούνται για την δημιουργία του agent μοντέλου βάσει της GAIA μεθοδολογίας. Από τα 

σενάρια που αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, προκύπτει η ανάγκη ύπαρξης των εξής 

agent: 

 Order Supervisor Agent (OSA) 

 Order Manager (OM) 

 Ability Broker (AB) 

 Resource Manager (RM) 
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6.2.1 O Order Supervisor Agent 

O OSA αποτελεί ουσιαστικά το interface ανάμεσα στο MES και στο ERP. Η παραγγελία από το 

ERP προωθείται σε αυτόν ο οποίος δημιουργεί ένα instance του OM. Αυτό δε σημαίνει ότι ο 

ΟΜ είναι απόγονος κλάση του OSA αφού έχουν διαφορετικούς ρόλους, συμπεριφορά και 

πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ο OSA απλά δημιουργεί το instance μιας διαφορετικής κλάσης ενώ 

ως παραμέτρους κατά τη δημιουργία παρέχει τα στοιχεία της παραγγελίας. Ο OSA είναι επίσης 

υπεύθυνος για την ενημέρωση του ERP όσον αφορά την κατάσταση εκτέλεσης των 

παραγγελιών καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναμενόμενη περάτωση, τυχών 

προβλήματα όπως αστοχίες μηχανημάτων, κλπ. Επειδή οι ΟΜ δεν επικοινωνούν απευθείας με 

το ERP, τα δεδομένα από τους OM φτάνουν στο ERP μέσω του OSA. Επίσης, ο OSA μπορεί να 

ζητήσει για λογαριασμό του ERP την κατάσταση των πόρων στέλνοντας μήνυμα προς τον ΑΒ. 

Με τον όρο ‘πόρους’ δεν εννοούμε μόνο O OSA όμως δεν είναι απλά για να κάνει relay 

δεδομένα μεταξύ του ERP και του MES επιπέδου. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, 

επιτηρεί τις παραγγελίες και καθορίζει τις προτεραιότητές στην εκτέλεση της κάθε 

παραγγελίας. Αυτό έχει ως σκοπό να αποφεύγονται συγκρούσεις σχετικά με τη χρήση πόρων 

και η ανάγκη διαπραγμάτευσης. Οι παραγγελίες εξυπηρετούνται με τη σειρά που εισάγονται 

(First – In – First – Out) εκτός και αν υπάρχει κάποιο flag στην παραγγελία που να τη 

χαρακτηρίζει ως εξαιρετικά επείγουσα οπότε και έχει προτεραιότητα στη χρήση των πόρων 

έναντι των υπολοίπων παραγγελιών. 

6.2.2 Ο Order Manager 

O OM είναι agent με διάρκεια ζωής που διαρκεί όσο και η ολοκλήρωση μιας παραγγελίας. O 

OM δημιουργείται για τη διαχείριση μιας νέας παραγγελίας για την οποία έχει την 

αποκλειστική ευθύνη και τερματίζεται μόλις ολοκληρωθεί ή ακυρωθεί η παραγγελία. Από τα 

σενάρια που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, προκύπτουν οι λειτουργικές 

απαιτήσεις για τον ΟΜ. Ο OSA δημιουργεί ένα instance του order manager και του μεταφέρει 

τις παραμέτρους της παραγγελίας. Ο ΟΜ θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις πρώτες 

ύλες (bill of materials) που απαιτούνται για την κατασκευή του προϊόντος και περιλαμβάνονται 

στη διαδικασία για την παραγωγή ενός προϊόντος με συγκεκριμένο id. Η διαδικασία 

περιγράφει τα απαραίτητα βήματα (ενέργειες), τους πόρους (μηχανήματα) και τις πρώτες ύλες 
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(bill of materials) και έχει αναπτυχθεί offline ενώ βρίσκεται στη βιομηχανική οντολογία. Η 

διαδικασία παραγωγής περιγράφεται σε επόμενη ενότητα.  

Ο ΟΜ έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη διαδικασία παραγωγής και να επεξεργαστεί τα τρία 

βασικά επιμέρους στοιχεία που την απαρτίζουν. Έτσι, όταν λάβει μια νέα παραγγελία θα 

δημιουργήσει και θα στείλει ερώτημα στον ΑΒ σχετικά με τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών. 

Στη συνέχεια θα στείλει στον ΑΒ ερώτηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα πόρων που έχουν 

συγκεκριμένες ικανότητες (abilities) οι οποίες υπαγορεύονται από τη διαδικασία παραγωγής. 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τους πόρους, ο ΟΜ αποστέλλει ερώτηση σχετικά με abilities 

στον ΑΒ. Αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς μιας αρχιτεκτονικής όχι μόνο κατανεμημένης αλλά και 

decoupled. Ο ΟΜ δε γνωρίζει τίποτα για τους RM που ουσιαστικά απαρτίζουν το συνδετήριο 

κρίκο ανάμεσα στο MES και το field control. Ο ΟΜ αναφέρεται στους RM έμμεσα, ζητώντας 

από τον ΑΒ να μεταβιβάσει ερωτήματα και απαιτήσεις προς RM που διαθέτουν συγκεκριμένα 

abilities. O AB αντιστοιχεί τα abilities σε συγκεκριμένους RM οπότε προωθεί τα μηνύματα από 

τον ΟΜ στον κατάλληλο RM.  

O OM συγκεντρώνει τις απαντήσεις για τη διαθεσιμότητα των πόρων οπότε ξέρει ότι ο RM που 

θα καταστεί τελευταίος διαθέσιμος, θα καθορίσει το χρόνο έναρξης και περάτωσης της 

παραγγελίας. Αφού υπολογίσει τους χρόνους έναρξης/περάτωσης, προωθεί τα στοιχεία 

εκτέλεσης της παραγγελίας στον OSA για ενημέρωση του ERP. Επίσης στην περίπτωση όπου 

παρουσιαστεί ένα πρόβλημα με κάποιο RM, ο ΟΜ ενημερώνεται από τον ΑΒ σχετικά με την 

επιτυχή ή όχι επανα-ανάθεση της εργασίας σε άλλο RM με παρόμοια abilities.  

Μια παραγγελία μπορεί να είναι σύνθετη, με την έννοια ότι η κατασκευή του τελικού 

προϊόντος είναι πιθανό να προϋποθέτει την κατασκευή ενδιάμεσων υπο-προϊόντων. Σε αυτή 

την περίπτωση, το κάθε προϊόν αντιμετωπίζεται ως το τελικό βήμα στα ενδιάμεσα που 

απαρτίζουν μια διαδικασία παραγωγής (manufacturing process). Η εναλλακτική προσέγγιση να 

υπάρχει ένας ΟΜ ανά προϊόν εκτός του ότι αυξάνει σε εκθετικό βαθμό των αριθμό των agents, 

αυξάνει επίσης εκθετικά την επικοινωνία μεταξύ τους καθώς θα πρέπει να συγχρονίζονται και 

να ειδοποιεί ο ένας τον άλλο για την τρέχουσα κατάστασή του. Η προτεινόμενη λύση είναι να 
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υπάρχει ένας agent ανά κύριο προϊόν και να διαχειρίζεται και την κατασκευή των ενδιάμεσων 

προϊόντων.   

Επειδή η δημιουργία ενός OM συμβαίνει συχνά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι δυνατό να 

προϋπάρχουν σε αδρανή κατάσταση μέσα σε ένα pool, μια ομάδα από ΟΜ όπου ο κάθε ένας 

από αυτούς θα ενεργοποιείται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης παραγγελίας και θα 

καθίσταται αδρανής με το πέρας της παραγγελίας. Αν ο αριθμός των αδρανών agents πέσει 

κάτω από ένα κρίσιμο όριο, ο OSA θα μπορεί να δημιουργεί agents στο background της MES 

λειτουργίας.  

6.2.3 O Ability Broker 

O AB είναι οντότητα ιδιαίτερης σημασίας στην κατανεμημένη αρχιτεκτονική MES που 

προτείνουμε για δύο λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με τους διάφορους ρόλους που καλείται να 

υλοποιήσει καθώς σημαντικό τμήμα της ευφυΐας του MES εδράζει στον AB. Ο δεύτερος λόγος 

είναι ότι ο ΑΒ αποτελεί το interface ανάμεσα στο MES και το field control όπου βρίσκονται τα 

control devices. Σε επίπεδο υλοποίησης, το διακριτό όριο ανάμεσα στο MES και τα control 

devices είναι οι RM. Όμως οι RM έχουν υλοποίηση συγκεκριμένη σχετική με το control device 

το οποίο καλούνται να υποστηρίξουν οπότε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τους RM μέρος 

των εκάστοτε control devices και άρα μέρος του interface από το field control προς το MES 

επίπεδο. Οι λειτουργίες / ρόλοι που πρέπει να εκτελέσει ο ΑΒ και προκύπτουν από είναι οι 

κάτωθι: 

 Καταχώρηση και οργάνωση των abilities των RM. Ένας RM που μπαίνει για πρώτη φορά 

στο περιβάλλον παραγωγής θα πρέπει να αποστείλει μήνυμα στον AB με το οποίο αφενός 

να γνωστοποιεί την ύπαρξή τους και αφετέρου να καταστήσει γνωστές τις δυνατότητές 

του.  

 Διαχείριση των RM. O AB κρατάει την κατάσταση απασχόλησης των RM. Όταν ο ΑΒ λάβει 

ένα αίτημα για χρήση ενός πόρου με συγκεκριμένες ικανότητες, ελέγχει τη διαθεσιμότητα 

του RM και είτε προωθεί το αίτημα απευθείας είτε το καταχωρεί σε ουρά. Και στις δύο 

περιπτώσεις ενημερώνει τον ΟΜ που δημιούργησε την αίτηση σχετικά με το αποτέλεσμα 

και αν ο χρόνος παραμονής στην ουρά είναι εκτός των χρονικών πλαισίων που έχει ο ΟΜ 
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για να περατώσει την παραγγελία, η καταχώρηση ακυρώνεται με εντολή από τον ΟΜ. Η 

διαχείριση αυτή με βάση τη φιλοσοφία First-In-First-Out επιλύει προβλήματα negotiation 

που θα καθιστούσαν την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία του AB ιδιαίτερα πολύπλοκη ή θα 

ήταν επιτακτική η δημιουργία ενός άλλου agent επιφορτισμένου μόνο με το ρόλο της 

διαχείρισης των RM για την αποκλιμάκωση της πολυπλοκότητας. Το μειονέκτημα αυτής 

της προσέγγισης προφανώς είναι η μη βέλτιστη χρήση πόρων καθώς είναι δυνατό οι RM να 

έχουν μεγάλα διαστήματα χρονικής αδράνειας ανάμεσα στην εκτέλεση εργασιών. Ωστόσο 

η βελτιστοποίηση της χρήσης παραγωγικών πόρων δεν είναι στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας.  

 Λήψη αιτημάτων από τους OM για εκτέλεση εργασιών. Ο ΑΒ αντιστοιχεί τα αιτήματα για 

εύρεση πόρων με συγκεκριμένα abilities από τους OM με τους αντίστοιχους RM που 

διαθέτουν αυτά τα abilities. Η ύπαρξη του AB λειτουργεί ως abstraction layer τόσο για τους 

OM όσο και για τους RM, έτσι οι κατασκευαστές των μεν δε χρειάζονται να γνωρίζουν τον 

τρόπο υλοποίησης και το API των δε. Τις προδιαγραφές για τον τρόπο επικοινωνίας και για 

τους δύο agents τους καθορίζει ο ΑΒ οπότε η λίστα των δυνατοτήτων ενός RM θα πρέπει 

να είναι κατανοητή από τον AB καθώς αντίστοιχα και η ερώτηση εκ μέρους ενός OM o 

οποίος θα πρέπει να  περιγράφει το αιτούμενο ability με τρόπο κατανοητό από τον RM. To 

προφανές πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η αποκλιμάκωση της 

πολυπλοκότητας κατά τη σχεδίαση και κατασκευή αυτών των δύο agents αφού και για 

τους δύο, ο ΑΒ είναι ένα μαύρο κουτί με προφανές μόνο το API επικοινωνίας μεταξύ τους.  

Στην ουσία ο ΑΒ δεν είναι απλά ένας Resource coordinator αλλά ένα ολόκληρο interface το 

οποίο καλύπτει την πολυπλοκότητα του field control από το MES επίπεδο ενώ διαθέτει 

σημαντική ευφυΐα για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς έχει μια εποπτική εικόνα όλων 

των RM τους οποίους και συντονίζει.  

6.2.4 O Resource Manager 

O RM είναι στην ουσία ένας agent wrapper για ένα ή περισσότερα control device, ανάλογα με 

το είδος, το API, τη λειτουργία του τελευταίου και τις ανάγκες του σεναρίου παραγωγής. Ο RM 

έχει διπλό ρόλο. Από τη μια διαθέτει τις ικανότητες του control device στο MES μέσω του ΑΒ 



Κεφάλαιο 6 – Σχεδίαση MAS συστήματος 

143 
 

και διαχειρίζεται γενικά όλη την επικοινωνία με αυτό ενώ από την άλλη δέχεται εντολές για 

εργασία από τους ΟΜ μέσω του ΑΒ. 

Ο κάθε RM είναι device-specific με την έννοια ότι υλοποιείται για να υποστηρίξει ένα 

συγκεκριμένο control device και μόνο αυτό αφού ουσιαστικά ‘δένεται’ πάνω στο interface του. 

Στην καλύτερη περίπτωση ένας RM να μπορεί να υποστηρίξει και ένα άλλο control device αν 

είναι της ίδιας εταιρίας, έχουν τα ίδια abilities και το ίδιο API/interface. Είναι εξαιρετικά 

πιθανό, λόγω του σχετικά μεγάλου footprint που έχει το Java Virtual Machine ή ένα παρόμοιο 

περιβάλλον φιλοξενίας agent, το control device να μην μπορεί να εγκατασταθεί στο control 

device. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δυνατή η υλοποίηση ως mobile agent με την έννοια ότι 

βρίσκεται σε ένα υπολογιστικό σύστημα εκτός του control device και ελέγχει π.χ. μέσω RS232 

ή Ethernet το control device. Η εικόνα 42 δείχνει την υλοποίηση όπου μέσα στο control device 

ενυπάρχει και ο RM: 

Control Device

Control Device 

Communication 

API

Data In

Data 

Out

Resource Manager 

Agent

 

Εικόνα 42: Control device όπου συνυπάρχει ο RM 

Η υλοποίηση της περίπτωσης όπου το control device δεν μπορεί να φιλοξενήσει το RM του 

οπότε και αυτός υπάρχει σε έναν υπολογιστή με ένα agent pool με διάφορους άλλους agents 

παρουσιάζεται στην εικόνα 43: 
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Agent Pool

Control Device

Control Device 

Communication 

API

Data In

Data 

Out

Resource Manager 

Agent

Ethernet

 

Εικόνα 43: Control device όπου ο RM υπάρχει σε χωριστό container 

Η επικοινωνία με το control device γίνεται μέσω Ethernet από έναν υπολογιστή ο οποίος 

μπορεί άνετα να φιλοξενεί και άλλους RM ή instances άλλων agents όπως π.χ. OM.  

Μόλις έρθει η περιγραφή μιας εργασίας στον RM από τον AB, o RM πρέπει να ελέγξει ποιος 

είναι ο control κώδικας o οποίος απαιτείται από το control device. Το κομμάτι της οντολογίας 

που αντιστοιχεί στον RM, περιέχει την αντιστοιχία ability – FB. Όταν βρει την αντιστοιχία αυτή, 

διαβάζει από την οντολογία την τοποθεσία με τη μορφή URI όπου θα ανακτήσει το FB και στη 

συνέχεια το μεταφορτώνει στο control device.  

Ta μηνύματα τα οποία παράγονται από το control device (events) αποστέλλονται μέσω του RM 

στον ΑΒ. Ένα τέτοιο event θα ήταν για παράδειγμα η περάτωση μιας παραγγελίας ή η 

αναγγελία μιας βλάβης. Αντίθετα με τον AB, o RM έχει μειωμένη ευφυΐα καθώς επί της ουσίας 

λειτουργεί ως wrapper για το control device ή ως ένας απλός ενδιάμεσος μεταξύ του device 

και του MES.  

6.3 Ανάπτυξη GAIA μοντέλου MES agents 

Συνεχίζοντας την iterative σχεδίαση, αφού έχουμε περιγράψει τη λειτουργία κάθε agent, σειρά 

έχει η δημιουργία ενός GAIA μοντέλου το οποίο θα περιγράφει με ακρίβεια τη συμπεριφορά 

και τις ιδιότητες κάθε agent. To GAIA μοντέλο περιέχει με τρόπο τυποποιημένο περιγραφή του 

κάθε agent και περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ τους, 

τις ευθύνες, τα γεγονότα τα οποία παράγει, τα γεγονότα στα οποία αντιδρά και άλλα. Όπως 
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αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, το GAIA μοντέλο είναι ουσιαστικά ένας πίνακας 

που περιέχει με δομημένο τρόπο τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν έναν agent. Από την πιο 

πάνω ανάλυση, εξάγεται το GAIA μοντέλο για τον κάθε agent. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για 

τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς κάθε agent, ακολουθούμε μια επίπεδη ιεραρχία η οποία 

δεν περιλαμβάνει υπο-ρόλους, κάτι το οποίο υποστηρίζεται από την GAIA μεθοδολογία. Ένα 

πρωτόκολλο δεν ‘ανήκει’ σε έναν agent αλλά είναι ανεξάρτητο αντικείμενο στην GAIA το οποίο 

μπορεί να είναι κοινό ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους agents. 
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7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΧΕΔΙΑΣΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ AGENT ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 

Η βιομηχανική οντολογία είναι η καρδιά του συστήματος. Περιέχει όλη τη γνώση για τη 

λειτουργία του MES αλλά και του field control επιπέδου. Η συσχετισμένη πληροφορία μιας 

οντολογίας παρέχει δυνατότητες που ξεπερνούν αυτές μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων ενώ 

η πολυεπίπεδη πληροφορία του βιομηχανικού περιβάλλοντος που καλείται να διαχειριστεί 

ένας μηχανικός είναι πρακτικά αδύνατο να οργανωθεί ακολουθώντας την κλασσική 

μεθοδολογία σχεδίασης μιας τυπικής βάσης δεδομένων. Οι δυνατότητες αλλά και πρακτικοί 

λόγοι εφαρμογής, καθιστούν τη σημασιολογική οντολογία εργαλείο πρώτης γραμμής για την 

αποτύπωση και χρήση της πληροφορίας ενός περιβάλλοντος παραγωγής. Η οντολογία 

καλείται να διαχειριστεί και να συσχετίσει ετερογενή πληροφορία που σχετίζεται με: 

 Τους πόρους παραγωγής και τις δυνατότητές τους 

 Τα προς κατασκευή αντικείμενα 

 Τις διαδικασίες παραγωγής 

 Τη συμπεριφορά των agents που υλοποιούν το MES επίπεδο 

H υλοποίηση της βιομηχανικής οντολογίας παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις. 

 Πρέπει να περιγραφεί με σημασιολογικό τρόπο το GAIA μοντέλο των agents το οποίο 

περιλαμβάνει περιγραφή των πρωτοκόλλων, τα μηνύματα και τις ενέργειες που κάθε agent 

 Πρέπει να γίνει συσχετισμός των περιεχομένων των μηνυμάτων των agents με τις κλάσεις 

που απαρτίζουν τη βιομηχανική οντολογία π.χ. abilities, process description, κλπ.  

 Η ίδια η βιομηχανική οντολογία περιέχει πλήθος πληροφοριών που πρέπει να οργανωθούν 

και να συσχετισθούν καθώς το βιομηχανικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη 

πολυπλοκότητα. Προφανώς στα πλαίσια της εργασίας είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει 

αποτύπωση στην οντολογία με κάθε λεπτομέρεια ενός πραγματικού βιομηχανικού 

περιβάλλοντος ωστόσο το επίπεδο λεπτομέρειας είναι αρκετό για να αποτελεί ρεαλιστική 

προσομοίωση.  
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Για να αντιμετωπίσουμε τις δύο πρώτες δυσκολίες που σχετίζονται με την οντολογική 

παράσταση των agents χρησιμοποιούμε τα GAIA μοντέλα που αναπτύξαμε στη διαδικασία 

σχεδίασης των agents. Για τη σχεδίαση της βιομηχανικής οντολογίας θα ακολουθήσουμε τη 

Formal Concept Analysis (FCA) μεθοδολογία ενώ θα βασιστούμε και το B2MML XML schema 

που προκύπτει από το ISA 95 (IEC/ISO 62264-1).  

7.1 μεθοδολογία formal concept analysis (FCA) 

H βασική ιδέα της FCA βασίζεται σε μια δυαδικότητα η οποία ονομάζεται ‘σύνδεση Galois’ 

[71],[72] και έχει μαθηματική βάση, βασίζεται σε περιγραφική λογική (description logics) η 

οποία αποτελεί και τη βάση των σημασιολογικών οντολογιών. Η δυαδικότητα αυτή μπορεί να 

παρατηρηθεί ανάμεσα σε δύο είδη στοιχείων τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους σε μια 

εφαρμογή όπως τα αντικείμενα και οι ιδιότητές τους ή τα έγγραφα και οι όροι που τα 

περιγράφουν. Η σύνδεση Galois υπονοεί ότι αν το σύνολο του ενός είδους γίνει μεγαλύτερο, 

αυτό θα αντιστοιχεί σε μικρότερο σύνολο από το δεύτερο είδος και αντίστροφα. Για 

παράδειγμα στην περίπτωση των εγγράφων και των όρων που τα περιγράφουν, μεγαλώνοντας 

το σύνολο των όρων θα έχει ως συνέπεια να μικρύνει το σύνολο των εγγράφων που 

περιγράφονται από αυτούς. Στην FCA τα στοιχεία του ενός τύπου ονομάζονται ‘τυπικά 

αντικείμενα’ ενώ του άλλου ‘τυπικές ιδιότητες’. Ο όρος ‘τυπικός’ χρησιμοποιείται για να 

προσδώσει έμφαση στην τυποποιημένη έμφαση. Με τους όρους ‘αντικείμενα’ και ‘σύμβολα’ 

περιλαμβάνονται έννοιες όπως σύμβολα και οι τύποι τους, τιμές και οι τύποι τους, λέξεις και 

οι ερμηνείες τους, κλπ.  

Τα σύνολα των αντικειμένων και των ιδιοτήτων τους μαζί με τη μεταξύ τους σχέση αποτελούν 

την ‘τυπική έννοια’ (formal context) η οποία μπορεί να παρασταθεί με έναν πίνακα 

συσχέτισης. Τα στοιχεία στα αριστερά είναι τα αντικείμενα ενώ τα στοιχεία στο πάνω μέρος 

είναι οι ιδιότητες ενώ η σχέση μεταξύ τους παριστάνεται με Χ.  
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 Φορητό Ελαφρύ Μεγάλη 

αποθηκευτική 

ικανότητα 

Υπολογιστικά 

δυνατό 

Smartphone Χ Χ   

Laptop Χ Χ  Χ 

Desktop PC   Χ Χ 

Πίνακας 6: Παράδειγμα FCA ανάλυσης 

Οι συσχετίσεις ανάμεσα στις ιδιότητες και στα αντικείμενα είναι τύπου ‘είναι’ και ‘διαθέτει’. 

Με όρους οντολογίας, τις συσχετίσεις αυτές θα τις ονομάζαμε τύπους ιδιοτήτων (has / is). Αν 

και το παράδειγμα είναι αρκετά απλό, αρκεί για να δείξει τη βασική έννοια της FCA. Ένα 

βασικό χαρακτηριστικό της FCA είναι ότι τα σύνολα των εννοιών μπορούν να οπτικοποιηθούν 

με τη βοήθεια ενός εννοιολογικού δικτυώματος [73] το οποίο θα δούμε πιο κάτω.  

Αν θεωρήσουμε ως G το σύνολο των πάνω αντικειμένων, Μ το σύνολο των ιδιοτήτων τους, 

μπορούμε να θεωρήσουμε μια έννοια Κ (concept) ως την τριπλέτα : 

Κ=(G,M,I) 

όπου Ι είναι η δυαδική σχέση (binary relation) μεταξύ G και M. Έστω τώρα το ζευγάρι (Α,Β) 

όπου Α είναι ένα αντικείμενο το οποίο έχει ένα σύνολο ιδιοτήτων Β ⊆ M.  

Έστω τα Α1 , Α2, Β1, Β2. Αν (Α1 , Β1)   (Α2, Β2) τότε το ζευγάρι (Α1 , Β1) είναι υπoέννοια 

(subconcept) ενώ το ζευγάρι (Α2, Β2) υπερέννοια (superconcept). Το ταξινομημένο σύνολο των 

τυπικών εννοιών ονομάζεται εννοιολογικό δικτύωμα.  

Το εννοιολογικό δικτύωμα συνδέει αντικείμενα με ιδιότητες ενώ ταυτόχρονα συνδέει 

υπoέννοιες με υπερέννοιες.  
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Φορητό

Ελαφρυ

Μεγάλη 

αποθηκ.

Δυνατή 

CPU

Laptop

Desktop

Smartph

one

Computer 

devices

 

Εικόνα 44: εννοιολογικό διάγραμμα 

Με καφέ χρώμα σημειώνονται οι ιδιότητες ενώ με μπλε τα αντικείμενα. Παρατηρούμε ότι το 

αντικείμενο computer devices είναι υπερ-αντικείμενο (υπερ-κλάση) καθώς ανήκουν σε αυτό τα 

τρία αντικείμενα του πίνακα. Οι γραμμές  - διανύσματα αντιστοιχούν στη σχέση είναι (is-a) ή 

έχει (has-a).  

Συνήθως η σχεδίαση μιας οντολογίας ξεκινά με τη σχεδίαση της ιεραρχίας σχετικών εννοιών. Η 

ταξινομική σχέση μεταξύ των εννοιών θεωρείται η βάση κάθε οντολογίας. Η οπτική αυτή 

επηρεάζεται από τη σχεδίαση αντικειμενοστραφών συστημάτων [74]. Μια τυπική σχεδιαστική 

προσέγγιση αντικειμενοστραφών συστημάτων είναι η UML (Universal Modeling Language). Αν 

και τα αντικειμενοστραφή συστήματα δεν έχουν ως βασικό σκοπό την αναπαράσταση γνώσης, 

έχουν παρόμοια προσέγγιση με αυτή των γνωσιακών συστημάτων. Δημιουργείται δηλαδή 

ιεραρχία κλάσεων στην οποία προσθέτονται ιδιότητες οι οποίες κληρονομούνται στις υπο-

έννοιες.  
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7.2 Περιγραφική λογικη  

7.2.1 Βασικά περιγραφικής λογικής (description logics) 

Είδαμε στην προηγούμενη ενότητα πώς μπορεί να γίνει η παράσταση εννοιών με την FCA. 

Συνέχεια της FCA αποτελεί η Περιγραφική Λογική (Description Logics – DL). Ένα 

χαρακτηριστικό της DL είναι η δυνατότητα να αναπαριστά και άλλες σχέσεις ανάμεσα σε 

έννοιες, πέρα από τις δύο που αναφέρθηκαν προηγουμένως [75]. Για παράδειγμα το 

αντικείμενο Γονέας έχει μια ιδιότητα η οποία ονομάζεται ρόλος η οποία εκφράζεται με μια 

σύνδεση με το αντικείμενο Παιδί. Η ιδιότητα αυτή έχει ‘περιορισμό τιμής’ η οποία υποδηλώνει 

το είδος των αντικειμένων που μπορούν να ικανοποιήσουν αυτή την ιδιότητα. Επίσης 

υποδηλώνεται και ο αριθμός των αντικειμένων που μπορεί να ικανοποιεί τη σχέση 

(cardinality). Π.χ. για την ιδιότητα «ο άνθρωπος έχει μάτια» ο περιορισμός αυτός εκφράζεται 

ως (2,2) όπου ο πρώτος αριθμός είναι το ελάχιστο όριο ενώ ο δεύτερος το μέγιστο. Αν για το 

μέγιστο δεν υπάρχει όριο τότε εκφράζεται (Χ, NIL). Έστω ότι έχουμε τον περιορισμό  R.C. 

Αυτός υποδηλώνει ότι όλα τα άτομα τα οποία έχουν σχέση R με την υπό μελέτη έννοια C 

ανήκουν στην ίδια έννοια C.  

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε τις ατομικές έννοιες Θηλυκό, Πρόσωπο και 

Γυναίκα και οι σχέσεις ΕχειΠαιδί και ΕχειΘηλυκόΣυγγενή. Χρησιμοποιώντας τους τελεστές 

intersection  , union    και complement \ μπορούμε να περιγράψουμε την έννοια «τα 

πρόσωπα τα οποία δεν είναι γυναίκες» (1) και την έννοια των ατόμων που είναι είτε άνδρες 

είτε γυναίκες (2).  

Person          (1) 

Male   Female (2) 

H (2) σημαίνει ότι ένα άτομο ανήκει στην ένωση των συνόλων ανδρών και γυναικών δηλαδή 

σε ένα από τα δύο σύνολα. Σχετικά με τους περιορισμούς, οι περισσότερες γλώσσες παρέχουν 

περιορισμούς τιμής και ποσότητας (value restriction & existential quantification) οι οποίοι 

επιτρέπουν για παράδειγμα διατύπωση της έννοιας ‘άτομα που έχουν ένα θηλυκό παιδί’ ως: 
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και ‘άτομα των οποίων τα παιδιά είναι όλα θηλυκά: 

                 

Το hasChild αναφέρεται και ως ρόλος ενώ το female ως υλοποίηση ρόλου (role filler). Στις πιο 

πάνω εκφράσεις οι οποίες περιγράφουν τις ιδιότητες των γονέων οι οποίοι έχουν θηλυκά 

παιδιά, τα αντικείμενα τα οποία ανήκουν στην έννοια Θηλυκά είναι η υλοποίηση του ρόλου 

hasChild. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν ως σκοπό να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μεταξύ εννοιών.  

Με τη χρήση της DL μπορούμε να ορίσουμε σύνθετες σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες. Ωστόσο, 

όσο πιο πολύπλοκες είναι οι σχέσεις μεταξύ εννοιών, τόσο πιο δύσκολο καθίσταται ο ακριβής 

χαρακτηρισμός του είδους των σχέσεων που μπορούν να υπολογιστούν (reasoning) καθώς και 

πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να αποτύχει η αναγνώριση των σχέσεων ή χωρίς να 

εξαχθούν λάθος αποτελέσματα.  

7.2.2 Παράσταση γνώσης 

Οι στοιχειώδεις περιγραφές είναι ατομικές έννοιες και ατομικοί ρόλοι (atomic concepts / roles) 

ενώ οι πιο περίπλοκες περιγραφές μπορούν να κατασκευασθούν με τελεστές εννοιών (concept 

constructors). Οι περιγραφικές γλώσσες διαχωρίζονται βάσει των τελεστών που παρέχουν ενώ 

η γλώσσα AL (=attributive language) είναι η απλούστερη γλώσσα με πρακτικό ενδιαφέρον 

ενώ όλες οι υπόλοιπες στην ουσία αποτελούν επέκτασή της [76].  

Σε μια γνωσιακή βάση υπάρχει διάκριση μεταξύ γενικής γνώσης σχετικά με ένα τομέα και 

συγκεκριμένης γνώσης. Αντίστοιχα, μια γνωσιακή βάση μιας DL απαρτίζεται από δύο στοιχεία 

ένα ‘TBox’ και ένα ‘ABox’. Το TBox περιέχει τη γενική γνώση με τη μορφή ορολογίας 

(Terminology – Tbox) και κατασκευάζεται μέσω ορισμών που περιγράφουν τις γενικές 

ιδιότητες των εννοιών. Λόγω της φύσης των σχέσεων υπαγωγής μεταξύ των εννοιών που 

απαρτίζουν την ορολογία, τα TBox μοιάζουν να έχουν μορφή δικτυώματος – ανεξάρτητα από 

την υλοποίησή τους. Το ABox περιέχει την επιπλέον γνώση (assertional – Abox) η οποία είναι 

συγκεκριμένη για τα άτομα του τομέα (domain). Αν και τα περιεχόμενα του TBox δεν αλλάζουν 

κατά κανόνα αφού πρόκειται για γενικούς ορισμούς, τα περιεχόμενα του ABox εξαρτώνται 

από ένα σύνολο συνθηκών.  
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7.2.2.1 TBox 

H βασική μορφή δήλωσης TBox είναι ο ορισμός έννοιας σε σχέση με άλλες έννοιες που έχουν 

οριστεί προηγουμένως. Για παράδειγμα, μια γυναίκα μπορεί να οριστεί ως ένα θηλυκό άτομο 

ως εξής: 

Woman                 

Η δήλωση αυτή περιέχει τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για να κατηγοριοποιηθεί ένα 

άτομο ως γυναίκα. Για τους ορισμούς αυτούς ωστόσο ισχύουν κάποιοι περιορισμοί: 

- Μόνο ένας ορισμός για μια δεδομένη έννοια επιτρέπεται 

- Οι ορισμοί πρέπει να είναι μη κυκλικοί δηλαδή να μην έχουν οριστεί σε σχέση με τον 

εαυτό τους ή με άλλες έννοιες οι οποίες έστω και έμμεσα έχουν αναφορά σε αυτές που 

ορίζονται 

Η βασική εργασία στην κατασκευή μιας ορολογίας είναι η ταξινόμηση (classification) η οποία 

σχετίζεται με την τοποθέτηση μιας εννοιολογικής έκφρασης στο κατάλληλο μέρος μιας 

ταξινομημένης ιεραρχίας εννοιών. Η ταξινόμηση μπορεί να επιτευχθεί επιβεβαιώνοντας τη 

σχέση υπαγωγής μεταξύ κάθε έννοιας στην ιεραρχία και της νέας εννοιολογικής έκφρασης. Η 

θέση της νέας έννοιας θα είναι πάνω από τις έννοιες οι οποίες υπάγονται σε αυτή και κάτω 

από τις πιο γενικές έννοιες στις οποίες υπάγεται.  

7.2.2.2 ABox 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω το ABox περιέχει ειδικευμένη γνώση για ένα τομέα δηλαδή 

δηλώσεις για άτομα (membership assertions). Για παράδειγμα: 

                     

δηλώνει ότι το άτομο ΑΝΝΑ είναι θηλυκό άτομο. Βάσει αυτού του ορισμού αλλά και του 

προηγούμενου για την έννοια Woman προκύπτει η υπαγωγή ότι η ANNA είναι ένα στιγμιότυπο 

(instance) της έννοιας Woman. Ομοίως η δήλωση: 

hasChild(ANNA,JOHN) 
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ορίζει ότι η ΑΝΝΑ έχει τον JOHN ως παιδί. Δηλώσεις του πρώτου είδους ονομάζονται δηλώσεις 

εννοιών ενώ του δεύτερου δηλώσεις ρόλων. 

H βασική εργασία συλλογιστικής σε ένα ABox είναι ο έλεγχος στιγμιότυπων (instance checking) 

η οποία επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο είναι στιγμιότυπο που ανήκει σε μια συγκεκριμένη 

έννοια. Αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες τεχνικές συλλογιστικής, αυτές 

ορίζονται σε σχέση με τον έλεγχο στιγμιοτύπων. Στις τεχνικές αυτές υπάγεται ο έλεγχος 

συνέπειας γνωσιακής βάσης (knowledge base consistency) η οποία επιβεβαιώνει αν η κάθε 

έννοια στη γνωσιακή βάση έχει τουλάχιστον ένα άτομο. Άλλη τεχνική είναι πραγμάτωση 

(realization) η οποία βρίσκει την πιο συγκεκριμένη έννοια όπου ανήκει ένα άτομο και η 

ανάκτηση (retrieval) η οποία βρίσκει τα άτομα τα οποία ανήκουν σε μια δεδομένη έννοια. Η 

ύπαρξη ατόμων καθιστά τη συλλογιστική πιο πολύπλοκη από υπολογιστική πλευρά [77].  

7.2.3 Συλλογιστική (Reasoning) 

Η βασική διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων στις εκφράσεις της DL είναι η υπαγωγή 

(subsumption) η οποία τυπικά γράφεται C ⊆ D. O καθορισμός της υπαγωγής είναι το 

πρόβλημα του ελέγχου αν η έννοια D θεωρείται πιο γενική από την έννοια C δηλαδή αν η 

πρώτη έννοια υπονοεί πάντα ένα υποσύνολο από το σύνολο της δεύτερης έννοιας. Για 

παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται αν ισχύει η σχέση Woman ⊆ Mother. Για να 

επιβεβαιώσουμε αυτού του είδους τη σχέση, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις σχέσεις που 

ορίζονται. Κάτω υπό ορισμένους περιορισμούς, είναι δυνατό να εισαχθεί τέτοια γνώση στην 

έκφραση των εννοιών οπότε η υπαγωγή πάνω σε εννοιολογικές εκφράσεις καθίσταται η 

βασική συλλογιστική εργασία. Σημαντική εργασία έχει γίνει όχι μόνο στην παράσταση γνώσης 

αλλά και στην ανάκτηση αυτών των αποθηκευμένων δηλώσεων με κατάλληλα ερωτήματα 

[78][79][80]. 

Άλλη διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων είναι η ικανοποίηση (satisfiability) η οποία είναι 

το πρόβλημα ελέγχου όπου μια έκφραση δεν επιστρέφει ένα άδειο σύνολο. Στην 

πραγματικότητα και αυτή η διαδικασία είναι μια ειδική περίπτωση της υπαγωγής όπου το D 

είναι ένα άδειο σύνολο το οποίο σημαίνει ότι η έννοια C δεν ικανοποιείται. Η προέλευση 

αυτών των διαδικασιών προέρχεται από τα σημασιολογικά δίκτυα (semantic networks) και η 
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ιδέα των πρώτων σχετικών αλγορίθμων ήταν να μετατρέψουν δύο έννοιες σε γράφους και να 

δοκιμάσουν αν ο ένας μπορεί να ενσωματωθεί στον άλλο. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται δομική 

σύγκριση [81] και πάνω σε αυτή έχουν αναπτυχθεί αρκετά συστήματα όπως ο KL-ONE [82][83] 

και απόγονοι αυτού όπως το NIKL (New Implementation of KL-ONE) [84][85], το KANDOR [86], 

το KRYPTON [87], και το BACK [88][89]. Αν και το KL-ONE σχεδιάστηκε νωρίτερα χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη του γλωσσικούς περιορισμούς, στους σχεδιασμούς των KANDOR, KRYPTON 

και BACK περιλήφθησαν θεωρητικές αναλύσεις [90] για να διαπιστωθεί ποιες γλωσσικές δομές 

θα μπορούσαν να ταξινομηθούν αποτελεσματικά.   

 Ωστόσο, μια προσεκτική ανάλυση των αλγορίθμων δομικής υπαγωγής, δείχνει ότι είναι 

τεκμηριωμένοι αλλά όχι ολοκληρωμένοι σε σχέση με τη σημειολογία: όταν επιστρέφουν ‘ναι’ η 

απάντηση είναι πάντα σωστή αλλά όταν επιστρέφουν ‘όχι’ η απάντηση μπορεί να είναι λάθος. 

Γενικότερα, η δομική υπαγωγή είναι πιο αδύναμη από τη λογική υπαγωγή.  

Για την αξιολόγηση της εγκυρότητας των αλγορίθμων συλλογιστικής γίνεται χρήση του 

χειρότερου σεναρίου πολυπλοκότητας. Αν και έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής [91], ως τεχνική 

παρείχε χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την κατανόηση που απαιτείται των προκλήσεων στη 

σχεδίαση εργαλείων συλλογιστικής.  

Άλλες ιδιότητες μεταξύ των εννοιών είναι η ισοδυναμία (equivalence) και η ασυναρτότητα 

(disjointness). Αν υποθέσουμε ότι το Τ είναι ένα TBox και C και D είναι δύο έννοιες, τότε λέμε 

ότι οι C και D είναι ισοδύναμες αν για κάθε μοντέλο Ι του Τ ισχύει  

CI=DT  ή C  D 

Οι έννοιες C και D είναι ασύνδετες (disjoint) αν ισχύει: 
 

        
 
δηλαδή η συνένωση των δύο εννοιών παράγει ένα μηδενικό σύνολο.  
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7.2.4 Υλοποίηση της περιγραφικής λογικής με RDF/OWL 

7.2.4.1 Από την περιγραφική λογική στην OWL 

Αν και η περιγραφική λογική είναι τουλάχιστον δύο δεκαετιών, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, 

δεν υπήρχε η κατάλληλη γλώσσα για να μπορέσει να μεταφερθεί στον υπολογιστή, ίσως με 

εξαίρεση της Prolog η οποία αν και υπάρχει από το 1972 δεν κατέστη ποτέ καθολικά αποδεκτή 

για την παράσταση εννοιών. Η εμφάνιση των μέτα-γλωσσών όπως η XML και στη συνέχεια η 

RDF έδωσε ώθηση στα semantics. Αυτό κατέστη δυνατό γιατί περιγράφουν πληροφορία και 

μετα-πληροφορίες με τρόπο ουδέτερο που μπορεί να γίνει αντιληπτός από τον υπολογιστή. H 

RDF (Resource Description Language), σύμφωνα με τον οργανισμό W3C σχεδιάστηκε για να 

υποστηρίξει το Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web) [92] με τον ίδιο τρόπο όπως η HTML τον 

Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web). Η RDF παρέχει το πλαίσιο για την περιγραφή πόρων για 

τον Ιστό και κοινές δομές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανταλλαγή XML 

δεδομένων. H βασική διάφορα της RDF από την XML είναι ότι η RDF μπορεί να συσχετίσει 

πόρους μέσω ιδιοτήτων. Αν και ένα έγγραφο XML μπορεί να διαβαστεί πιο εύκολα από τον 

άνθρωπο, αντίθετα από την RDF, η επεξεργασία πληροφορίας δομημένη με RDF από τον 

υπολογιστή είναι πολύ πιο εύκολη και επιτρέπει τη δημιουργία ερωτημάτων [93]. Οι διαφορές 

μεταξύ των δύο γλωσσών μπορούν να αναχθούν στις διαφορές σχεσιακών και ιεραρχικών 

βάσεων δεδομένων.  Η RDF είναι καθιερωμένο πρότυπο για την παράσταση γνώσης ειδικά αν 

συνδυαστεί με το RDF Schema (RDFS).  

Για να παραστήσει γνώση η RDF χρησιμοποιεί τριπλέτες οι οποίες εκφράζουν τη δομή της 

πληροφορίας. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τη σύνταξη της RDF ως τη λεκτική περιγραφή 

ενός γράφου. Έτσι, η τριπλέτα απαρτίζεται από ένα ζευγάρι κόμβων που ενώνονται με ένα 

διάνυσμα με άλλα λόγια δηλαδή δύο πόρους (resources) που συνδέονται με μια ιδιότητα. Οι 

δηλώσεις σε RDF έχουν στενή σχέση με τις δηλώσεις σε φυσική γλώσσα. Παρόλα αυτά, οι 

δηλώσεις δεν μπορούν να έχουν ελεύθερη μορφή αλλά συγκεκριμένη δομή, συγκεκριμένα μια 

δήλωση αποτελείται από το υποκείμενο, ακολουθείται από το κατηγόρημα (predicate) και 

τέλος το αντικείμενο. Η δήλωση αφορά το υποκείμενο. Μια τέτοια δήλωση είναι: 

‘Η ρομποτικός βραχίονας έχει interface τύπου RS232’  το οποίο ως τριπλέτα θα μπορούσε να 

παρασταθεί ως γράφος: 
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Robot arm RS232

Has_interface

 

Εικόνα 45: Παράδειγμα γράφου τριπλέτας 

Η XML σύνταξη της RDF θα είναι: 

<rdf:Description rdf:about="Robot arm"> 
<machine:has_interface>RS232</ machine:has_interface > 
</rdf:Description> 

To πάνω παράδειγμα, αν και από τον κώδικα XML λείπουν αρκετά στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

μια οντολογία, δείχνει πώς οι δηλώσεις λογικής μπορούν να παρασταθούν με τρόπο που να 

μπορούν να γίνουν κατανοητές από τον υπολογιστή. Καθώς όμως η RDF έχει ορισμένους 

περιορισμούς, για την ανάπτυξη πλήρων οντολογιών αναπτύχθηκε η Ontology Web Language 

(OWL) η οποία στο μεγαλύτερο βαθμό είναι ίδια με την RDF χωρίς όμως τους περιορισμούς 

της τελευταίας. Οι περιορισμοί της RDF είχαν εισαχθεί επίτηδες ώστε να διατηρηθεί η 

απλότητά της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις σημασιολογικές γλώσσες όπως η RDF και η 

OWL η εκφραστικότητα και η αποτελεσματική συλλογιστική (reasoning) λειτουργούν 

αντισταθμιστικά η μια ως προς την άλλη. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερη γνώση 

εκφράζουμε, τόσο πιο δύσκολη καθίσταται η σωστή συλλογιστική της.  

Στην πραγματικότητα όταν μιλάμε για την OWL αναφερόμαστε σε τρεις γλώσσες: την OWL-

Lite, OWL-DL και OWL-Full αυξανόμενης εκφραστικότητας αντίστοιχα. Η OWL έχει στενή σχέση 

με την RDF-Schema ωστόσο έχει κάποιες βασικές διαφορές. Κάθε κλάση που ορίζεται στην 

OWL έχει την κλάση Thing ως υπέρ-κλάση, ενώ η RDF έχει την κλάση Class ως υπερ-κλάση και 

έχει πιο γενική έννοια. Επίσης, οι ιδιότητες χωρίζονται στην OWL σε owl:ObjectProperty και 

owl:DatatypeProperty οι οποίες αναφέρονται σε ιδιότητες αντικειμένων και τιμών αντίστοιχα.  
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7.2.4.2 Γλώσσες ερωτημάτων (query languages) 

Έστω ότι έχουμε μια οντολογία η οποία περιγράφει το βιομηχανικό περιβάλλον και 

συγκεκριμένα τους πόρους παραγωγής. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μάθουμε από την 

οντολογία η οποία λειτουργεί και ως γνωσιακή βάση αφού περιέχει εκτός από την 

εννοιολογική δομή και τα στιγμιότυπα (instances) τα εξής: 

1. Ποιες μηχανές συγκόλλησης είναι διαθέσιμες ? 

2. Υπάρχουν μηχανές διάτρησης 12mm? 

Για να απαντήσουμε την πρώτη ερώτηση θα πρέπει να βρούμε τις μηχανές που έχουν 

κατηγοριοποιηθεί ως ‘συγκόλλησης’ και τη διασύνδεση (intersection) με τις μηχανές που 

έχουν την ιδιότητα ‘διαθέσιμες’. Αντίστοιχα, η δεύτερη ερώτηση για να απαντηθεί πρέπει να 

βρούμε ποιες μηχανές είναι τύπου ‘διάτρησης’ και έχουν ιδιότητα διαμετρήματος 12mm. Η 

λογική των ερωτήσεων προέρχεται από τα συστήματα διαχείρισης των σχεσιακών βάσεων 

δεδομένων. Μια γνωσιακή βάση μπορεί να θεωρηθεί ως μια βάση δεδομένων γνώσης ενώ μια 

οντολογία το ισοδύναμο του σχήματος μιας βάσης δεδομένων. Όπως για να ανακτήσουμε 

πληροφορίας από μια βάση δεδομένων χρησιμοποιούμε την SQL (Structure Query Language), 

αντίστοιχα για τις οντολογίες υπάρχουν γλώσσες ερωτημάτων. Εκ πρώτης όψεως θα 

μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τέτοιες γλώσσες είναι περιττές δεδομένου ότι υπάρχουν 

βάσεις δεδομένων που μπορούν να αποθηκεύσουν XML δεδομένα και να διαχειριστούν 

ερωτήματα πάνω σε αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιώντας π.χ. τις γλώσσες XPath και XQuery. 

Όμως αυτές οι γλώσσες δεν μπορούν να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες της RDF / OWL. Για 

παράδειγμα, η πληροφορία που αφορά μια μηχανή μπορεί να παρασταθεί με διάφορους 

τρόπος σε RDF και δεν υπάρχει τρόπος να δείξουμε αυτή την ισοδυναμία με XML. Για κάθε 

διαφορετική παράσταση της πληροφορίας, θα χρειαζόμαστε και διαφορετικό ερώτημα σε 

XQuery, παρά το ότι θα επρόκειτο στην ουσία για την ίδια πληροφορία.  

H μόνη πραγματική διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων (inference) που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με μια γλώσσα ερωτημάτων είναι ταύτιση προτύπων (pattern matching) στη 

γνωσιακή βάση. Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα, μια γνωσιακή βάση είναι 

ένα σύνολο δηλώσεων της μορφής p(S,O) όπου p είναι το κατηγόρημα, S το υποκείμενο και Ο 
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το αντικείμενο. Ένα ερώτημα q ορίζεται ως μιας πρόταση η οποία μπορεί να περιέχει 

ελεύθερες μεταβλητές π.χ. το αντικείμενο, το υποκείμενο ή το κατηγόρημα.  

Η κυρίαρχη γλώσσα ερωτημάτων είναι η Simple Protocol And RDF Query Language (SPARQL) 

[94]. To πρότυπο ορίζει και το πρωτόκολλο δικτύου και τη γλώσσα έκφρασης των 

ερωτημάτων. Η SPARQL υιοθετεί σύνταξη που μοιάζει περισσότερο στην SQL παρά στην XML 

ενώ φιλοδοξεί να αντικαταστήσει άλλες γλώσσες ερωτημάτων όπως η RQL, RDQL, κλπ. Π.χ. το 

ερώτημα διαθεσιμότητας μηχανών συγκόλλησης θα μπορούσε να γραφεί: 

Prefix machine: < http://www.isi.gr/industry/resource#> 

Select ?x 

Where {  ?x machine:isType machine:Welding . 

  ?x machine:isStatus machine:Available} 

To prefix machine ουσιαστικά δημιουργεί ένα ψευδώνυμο με το όνομα machine για να 

αντικαταστήσεις το URI έτσι ώστε να μη γράφεται ολόκληρο μέσα στην where δήλωση. Στην 

πραγματικότητα το ερώτημα πιο πάνω εξετάζει με AND πόσα άτομα ικανοποιούν τις συνθήκες 

και στις δύο τριπλέτες. Η τριπλέτα ακολουθεί το πρότυπο subject, property, object. To 

υποκείμενο είναι η μεταβλητή και στις 2 τριπλέτες. Ουσιαστικά η απάντηση στο ερώτημα θα 

είναι η συνένωση των απαντήσεων από τις 2 τριπλέτες.  Αντίστοιχα, η ερώτηση για το 2ο 

ερώτημα θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: 

Prefix machine: < http://www.isi.gr/industry/resource#> 

Select ?x 

Where {  ?x machine:isType machine:Drilling . 

  ?x machine:hasDrillDiam ?hasDrillDiam . 

  FILTER (?hasDrillDiam == 12) } 

  



Κεφάλαιο 7 – Σχεδίαση / υλοποίηση βιομηχανικής οντολογίας 

159 
 

7.3 Υλοποίηση της βιομηχανικής οντολογίας και ενσωμάτωση agent 

μοντέλου 

7.3.1 Η οντολογία ως μέρος του συστήματος 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου 7 η οντολογία του συστήματος θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ορίσει με τυποποιημένο τρόπο τους φυσικούς πόρους της παραγωγής, τα 

προϊόντα και τις διαδικασίες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την παραγωγή. Ο 

τυποποιημένος ορισμός αυτών των τριών εννοιών οδηγεί στη δημιουργία ενός σχήματος το 

οποίο αποτυπώνει όλη την πληροφορία η οποία βρίσκεται στο βιομηχανικό περιβάλλον έτσι 

ώστε να χρησιμοποιηθεί από τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής. Το πιο κάτω σχήμα αποτυπώνει 

το συνδυασμό των τριών αυτών εννοιών: 

ΠΡΟΙΟΝ

ΠΟΡΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

 

Εικόνα 46: Συσχέτιση εννοιών στο βιομηχανικό περιβάλλον 

7.3.2 Μεθοδολογία ανάπτυξης βιομηχανικής οντολογίας 

Το πρώτο βήμα είναι να βρεθεί ένα πρότυπο βάσει το οποίου θα μπορεί να γίνει η πιο πάνω 

μοντελοποίηση. Ένα τέτοια πρότυπο είναι το ANSI / ISA 62264, το οποίο τυγχάνει ευρύτερης 

αποδοχής από τη βιομηχανία, αποδοχή η οποία εκδηλώνεται και από τη ανάπτυξη εξοπλισμού 

παραγωγής συμβατού προς αυτό και περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3. Το πρότυπο αυτό, επειδή 

είναι αρκετά γενικό, προσαρμόζεται και εξειδικεύεται για να καταστεί λειτουργική η 

οντολογία. Η ανάπτυξη της οντολογίας γίνεται στην OWL που επιτρέπει τη σημασιολογική 

αποτύπωση με μεγάλη ακρίβεια των εννοιών που πρέπει να τυποποιηθούν.  

Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί μια γλώσσα επικοινωνίας των πρακτόρων μεταξύ τους. Η 

γλώσσα θα πρέπει να είναι βασισμένη στην οντολογία και θα πρέπει να είναι εύκολη στην 
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επεξεργασία, να βασίζεται στην OWL αλλά και να έχει την εκφραστική δύναμη να περιγράφει 

τις έννοιες της οντολογίας. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κεντρική ‘αποθήκη’ γνώσης 

με τη μορφή οντολογίας. Η οντολογία αυτή δε θα περιλαμβάνει απλά αφαιρετικά μοντέλα των 

εννοιών που αναφέρθηκαν πιο πάνω αλλά θα έχει και πραγματικά δεδομένα από το 

συγκεκριμένο χώρο παραγωγής για τον οποίο θα έχει αναπτυχθεί. Π.χ. θα περιλαμβάνει όχι 

μόνο τη γενική περιγραφή ενός τρυπανιού αλλά και το ότι έχει τη δυνατότητα διάτρησης 

πάχους 9 χιλιοστών.  

Το όφελος από μια τέτοια προσέγγιση είναι η υποστήριξη ερωτημάτων του τύπου ‘υπάρχει 

δυνατότητα διάτρησης πάχους 9 χιλιοστών από κάποιο εξάρτημα ?’. Τέτοιου είδους ερωτήσεις 

είναι δυνατό να υλοποιηθούν με μηχανισμούς βασισμένους σε γλώσσες όπως η SPARQL και η 

RDQL. 

7.3.3 Προκλήσεις -απαιτήσεις 

Η βιομηχανική οντολογία παρέχει τυποποιημένη και μονοσήμαντη πληροφορία σχετικά με 

όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το βιομηχανικό περιβάλλον και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

τους ώστε να υπάρχει μια κοινή γλώσσα για την ανταλλαγή δεδομένων σε όλα τα επίπεδα της 

βιομηχανίας. Η οντολογία έχει ως σκοπό να τυποποιήσει την εννοιολογική πληροφορία 

σχετικά με: 

- Κάθε πόρο η οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γραμμή παραγωγής: μηχανή, 

εξοπλισμός, συστήματα ελέγχου, πρώτες ύλες, προσωπικό 

- Κάθε προϊόν το οποίο μπορεί να παραχθεί, ακόμα και τα ενδιάμεσα προϊόντα που 

παράγονται μέχρι το τελικό προϊόν.  

- Κάθε λειτουργία που απαρτίζει κάθε διαδικασία. Η διαδικασία ορίζεται ως σύνολο 

σειριακών ή παράλληλων λειτουργιών, π.χ. τρύπημα, μετακίνηση, συγκόλληση, κλπ.  

Καθώς οι agents ελέγχουν τη συμπεριφορά πόρων και της ροής των διαδικασιών, το GAIA 

μοντέλο τους περιλαμβάνεται στη βιομηχανική οντολογία και συνδέεται με τις υπόλοιπες 

έννοιες. Αυτό δίνει στους agents πρόσβαση στη γνώση του βιομηχανικού περιβάλλοντος 

αποτελώντας ουσιαστικά τη λειτουργική σχεδίασή τους η οποία μάλιστα μπορεί να αλλάζει 

δυναμικά όπως αλλάζει η οντολογία καθώς η συμπεριφορά τους είναι δυναμικά συνδεδεμένη 
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με την οντολογία και όχι στατικά (hardcoded). Ο κάθε agent ωστόσο έχει πρόσβαση μόνο στο 

τμήμα της οντολογίας που τον αφορά. Η λειτουργική αλληλεπίδραση φαίνεται στο σχήμα 47: 

 

 

Εικόνα 47: Αλληλεπίδραση agents – οντολογίας 

Η οργάνωση αυτή των agents είναι υβριδική καθώς συνδυάζει το Blackboard system (BS) και 

το Message Passing system (MPS). Η BS οργάνωση σημαίνει ότι υπάρχει μια κεντρική οντότητα 

με την οποία επικοινωνούν όλοι οι agents προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες ενώ η 

MPS προβλέπει μια οργάνωση όπου οι agents μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ 

τους. Δεδομένου ότι η επικοινωνία με την οντολογία προϋποθέτει σημαντική υπολογιστική 

ισχύ, δε θα ήταν ρεαλιστική προσέγγιση η ένταξη σε κάθε agent ενός υποσυστήματος 

επικοινωνίας με την οντολογία. Για το σκοπό αυτό θα υπάρχει ένα module το οποίο θα δέχεται 

ερωτήματα [95] σε υψηλότερου επιπέδου γλώσσα, π.χ. FIPA ACL και θα τα μετατρέπει σε 

γλώσσα ερωτημάτων για οντολογία π.χ. SPARQL. To module αυτό μπορεί να έχει την 

απλουστευμένη δομή ενός agent για μέγιστη διαλειτουργικότητα ή μπορεί να είναι μια 

εφαρμογή που δέχεται π.χ. μέσω socket ερωτήματα και τα επιστρέφει πάλι μέσω TCP/IP.  

Agent1
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Ο όγκος της πληροφορίας σε ένα πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον είναι τεράστιος, τέτοιος 

που η αποθήκευση του σε ένα αρχείο οντολογίας ως slots θα προκαλούσε προβλήματα στη 

διαχείρισή του. Κατά συνέπεια, για τη φάση της υλοποίησης πρέπει να απαντηθούν τα εξής 

ερωτήματα: 

- Η οντολογία θα περιέχει και τα δεδομένα, δηλαδή θα είναι γνωσιακή βάση? 

- Αν ναι, πώς και που θα είναι μοιρασμένη? 

- Αν όχι, τα δεδομένα που θα φυλάσσονται? Σε σχεσιακή βάση δεδομένων? 

Για να διατηρηθεί η μέγιστη ευελιξία, θα υπάρχει ένα αρχείο με το σχήμα της οντολογίας το 

οποίο θα προκύψει από τη διαδικασία της σχεδίασης. Ο κάθε agent θα κρατάει σε δικό του 

αρχείο τα δεδομένα που τον αφορούν μαζί με το σχήμα της οντολογίας που αφορά αυτά τα 

δεδομένα (instances). Αυτό παρέχει μέγιστη αρχιτεκτονική ευελιξία καθώς στη θέση των 

δεδομένων μπορεί να υπάρχει URI με εναλλακτική τοποθεσία των δεδομένων π.χ. σε μια 

σχεσιακή βάση δεδομένων.  

Μια άλλη πρόκληση στη σχεδίαση της οντολογίας, είναι η περιγραφή με τρόπο επίσημο αλλά 

και αποδοτικό Η γλώσσα περιγραφής βιομηχανικών διαδικασιών η οποία χρησιμοποιείται από 

τη βιομηχανία είναι η STEP (ISO 10303/11) [96] η οποία περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια 

όλα τα δεδομένα που σχετίζονται στο κύκλο παραγωγής ενός προϊόντος. Η STEP περιλαμβάνει 

αρκετές εκατοντάδες μέρη και διαθέτει υποκατηγορίες ανάλογα με το είδος του προϊόντος 

υπό κατασκευή οπότε και δεν ενδείκνυται ως τρόπος περιγραφής διαδικασιών με οντολογικό 

τρόπο. Μια εναλλακτική γλώσσα είναι η Process Specification Language (PSL) H PSL είναι μια 

επίσημη γλώσσα η οποία περιγράφει διαδικασίες οι οποίες απαρτίζονται από διακριτά 

γεγονότα ή εργασίες [97]. Οι διαδικασίες που αναφερόμαστε είναι διαδικασίες παραγωγής, 

χρονικού προγραμματισμού, σχεδιασμού πόρων, ροών εργασίας, κλπ. Η PSL δεν είναι 

κατάλληλη για συνεχόμενες διαδικασίες καθώς αυτές περιγράφονται καλύτερα με διαφορικές 

εξισώσεις. Τα semantics της PSL ορίζονται σε λογική πρώτης τάξης (first-order logic) και 

παριστάνονται με χρήση του Knowledge Interchange Format (KIF) [98]. Η χρήση αυτών των 

semantics έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει τα μέσα για τον ορισμό και την υλοποίηση τεχνικών 

συλλογιστικής (inference) ενώ μπορούν να ενταχθούν σε μια οντολογία. Αυτό καθιστά την PSL 

καλή υποψήφια για το σύστημά μας.  
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Ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται έμμεσα με την οντολογία είναι η μεταφορά των δεδομένων 

της οντολογίας μεταξύ των agents. Δηλαδή ποια γλώσσα θα χρησιμοποιηθεί για την 

επικοινωνία μεταξύ των agents τόσο για τη μεταφορά μηνυμάτων και ερωτημάτων αλλά και 

δεδομένων της οντολογίας. Η βασική γλώσσα επικοινωνίας των agents μπορεί να είναι η FIPA 

ACL η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επικοινωνία agents. Η ACL ωστόσο είναι το γενικό 

πλαίσιο το οποίο δείχνει τη δομή του μηνύματος ως αλφαριθμητικό (string) ενώ φυσικά δεν 

καθορίζει το περιεχόμενο (content) το οποίο υπάρχει και ως διακριτό πεδίο στην ACL. Το 

περιεχόμενο μπορούν να είναι αυτούσια δεδομένα από την οντολογία τα οποία μεταφέρουν 

όλη την πληροφορία που χρειάζεται.  

Τι είδους πληροφορία θα πρέπει να περιέχει η οντολογία στην περιγραφή μιας διαδικασίας η 

οποία τελικά να μεταφραστεί σε ενέργεια από μια μηχανή π.χ. μεταφορά με ιμάντα ή 

τρύπημα. Αυτό είναι ουσιαστικό ερώτημα καθώς στην πράξη επιτρέπει την υλοποίηση της 

κάθετης ολοκλήρωσης του βιομηχανικού περιβάλλοντος. Για να απαντήσουμε σε αυτό πρέπει 

να λάβουμε υπόψη τα πρότυπα ISO 62264 και ISO 61499. To πρώτο δίνει τις γενικές 

κατευθύνσεις για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί η οντολογία – οι βασικές έννοιες που πρέπει να 

περιέχει – ενώ το δεύτερο περιέχει μια γενική αρχιτεκτονική για κατανεμημένες βιομηχανικές 

διεργασίες και συστήματα ελέγχου βασισμένα στην έννοια των function blocks. Το ISO 61499 

[99] ουσιαστικά αφορά τα χαμηλότερα επίπεδα της οργάνωσης του περιβάλλοντος 

παραγωγής (field control) όμως δεν προσδιορίζει κανόνες υλοποίησης ή γλώσσες 

προγραμματισμού για τους αλγόριθμους εκτέλεσης. Ο τρόπος ολοκλήρωσης στην περίπτωση 

που χρησιμοποιηθεί το ISO 61499 θα είναι με χρήση URL τα οποία θα παραπέμπουν στο 

σημείο από όπου θα μπορούν να ανακτηθούν από τον resource manager agent οι εκτελέσιμοι 

κώδικες που θα φορτώνονται στο τελικό μηχάνημα παραγωγής μέσω του resource agent.  

7.3.4 Διαδικασία σχεδίασης / υλοποίησης της βιομηχανικής οντολογίας  

Αν και η μεθοδολογία ανάπτυξης της οντολογίας έχει στοιχεία από την FCA η οποία 

αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η γενική μεθοδολογία ανάπτυξης βασίστηκε στη 

μέθοδο Uschold & King που αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα με top-down προσέγγιση 

δηλαδή από της γενικότερες έννοιες στις ειδικότερες. Ως πλαίσιο αναφοράς χρησιμοποιούνται 
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τα πρότυπα ISO που αναφέρθηκαν πιο πάνω όσον αφορά την καθαρή οντολογία ενώ όσο 

αφορά την απεικόνιση των agents ως μοντέλο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το αρχικό GAIA 

μοντέλο τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οντολογία η οποία παρουσιάζεται είναι κατά 

κύριο λόγο για να στηρίξει το σύστημα προσομοίωσης και λιγότερο για να απεικονίσει στην 

πλήρη έκταση ένα ολοκληρωμένο βιομηχανικό περιβάλλον. Ο λόγος είναι ότι η 

πολυπλοκότητα μιας πλήρους απεικόνισης θα ξέφευγε από τους σκοπούς της παρούσας 

εργασίας οπότε και το επίπεδο λεπτομέρειας αφορά ένα σχετικά απλουστευμένο περιβάλλον 

παραγωγής ενώ υποστηρίζει επαρκώς το σενάριο της προσομοίωσης. Η σχεδίαση και η 

υλοποίηση είναι ταυτόσημη στην προκειμένη περίπτωση γιατί η σχεδίαση με το εργαλείο 

Protégé έχει ως άμεση συνέπεια την ενημέρωση του OWL μοντέλου το οποίο αποτελεί και την 

ουσιαστική υλοποίηση της οντολογίας.  

H σχεδίαση έγινε γύρω από τρεις άξονες: 

- Το agent μοντέλο που αναπτύχθηκε με τη GAIA μεθοδολογία 

- Έννοιες της PSL για την παράσταση διαδικασιών με οντολογικό τρόπο 

- Την Β2MLL γλώσσα που αποτελεί αποτύπωση σε επίπεδο XML schema αρχείων (XSD) 

του ANSI/ISA 95.  

Αυτούς τους άξονες θα χρησιμοποιήσουμε για την παρουσίαση της υλοποιημένης οντολογίας. 

H υλοποίηση της οντολογίας έγινε με χρήση του εργαλείο Protégé ver. 3.4 

7.3.5 Γενικά για την οντολογία 

Η οντολογία απαρτίζεται – στην τρέχουσα έκδοσή της – από 134 κλάσεις, 42 ιδιότητες που 

ορίζουν σχέσεις μεταξύ των κλάσεων αυτών (object properties) και 22 ιδιότητες τύπου 

δεδομένων (datatype properties π.χ. has_id(integer). Η οντολογία ουσιαστικά έχει δύο μέρη, 

το βιομηχανικό μοντέλο το οποίο βασίζεται στο ANSI/ISA 95 και στην PSL γλώσσα, και το agent 

μοντέλο το οποίο βασίζεται στο GAIA μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε σε προηγούμενη 

ενότητα. Μια συνολική εικόνα της οντολογίας φαίνεται στο σχήμα 48: 
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Εικόνα 48: εποπτική άποψη της βιομηχανικής οντολογίας 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για λόγους ευκρίνειας, στην πιο πάνω εικόνα δεν απεικονίζονται 

όλες οι κλάσεις του agent μοντέλου και συγκεκριμένα οι υπο-κλάσεις των: 

- Activity 

- AEvent 

- Protocol 

- Message 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κλάση AEvent περιέχει 42 υπο-κλάσεις και ανάλογο πλήθος υπο-

κλάσεων έχει η και Message. Επίσης δεν απεικονίζονται οι ιδιότητες που συνδέουν τις κλάσεις 



Κεφάλαιο 7 – Σχεδίαση / υλοποίηση βιομηχανικής οντολογίας 

166 
 

μεταξύ τους πάλι για λόγους ευκρίνειας καθώς και οι ιδιότητες τύπων δεδομένων για τον ίδιο 

λόγο. Η βασική μητρική κλάση είναι η Thing όπως σε κάθε OWL οντολογία. Κάτω από αυτή 

υπάρχουν οι υποκλάσεις AgentModel που περιγράφει το agent μοντέλο κατά τη GAIA 

μεθοδολογία και οι κλάσεις Information και Object για το βιομηχανικό μοντέλο. Οι δύο 

τελευταίες κλάσεις έχουν περισσότερο συμβολική σημασία για λόγους συμβατότητας με το 

ANSI / ISA 95 αλλά και για διαχωρισμού του είδους των κλάσεων που περιέχουν παρά 

λειτουργικό καθώς δεν περιέχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες που να κληρονομούνται 

στις υπο-κλάσεις τους. Οι κλάσεις συνδέονται με τις υπο-κλάσεις με σχέση is-a εξ ορισμού. Η 

οντολογία παρουσιάζεται χωρίς τα instances δηλαδή πραγματικά δεδομένα παραγωγής τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση του πιλοτικού συστήματος. Στην περιγραφή 

που ακολουθεί, παραθέτεται η σημασία της κάθε κλάσης από λειτουργική και σημειολογική 

πλευρά καθώς και οι ιδιότητες που συνδέονται με αυτή.  

7.3.6 Γενική περιγραφή της βιομηχανικής οντολογίας 

Η βιομηχανική οντολογία περιέχει την πληροφορία σχετικά με τo βιομηχανικό περιβάλλον και 

πιο συγκεκριμένα με τους πόρους, τα προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής των 

τελευταίων. Η βιομηχανική οντολογία συνδέεται με το agent μοντέλο μέσω των ιδιοτήτων 

αντικειμένων. Ο σαφής διαχωρισμός των δύο μοντέλων (agent – βιομηχανικού) με χωριστές 

root κλάσεις επιτρέπει μέγιστη ευελιξία στη διαμόρφωσή τους αλλά και στη μελλοντική τους 

τροποποίηση καθώς δε μοιράζονται κοινές κλάσεις.  

Το πρότυπο ANSI/ISA 95 καθορίζει ότι η πληροφορία που περιγράφεται χωρίζεται σε δύο 

οντότητες, στην πληροφορία και στο αντικείμενο. Η κλάση πληροφορία περιέχει οντότητες 

όπως παραγγελία, τμήμα διαδικασίας, χρόνος εκτέλεσης, ικανότητα, κλπ. Η κλάση αντικείμενο 

περιέχει έννοιες με φυσική υπόσταση όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, προϊόν, προσωπικό, κλπ. 

Η εικόνα 49 δείχνει μόνο το τμήμα της βιομηχανικής οντολογίας, χωρίς τις ιδιότητες που 

συνδέουν τις κλάσεις μεταξύ τους και χωρίς ιδιότητες τύπου δεδομένων για λόγους 

ευκρίνειας. Στο τέλος της ενότητας παρουσιάζεται και ο χάρτης των ιδιοτήτων που συνδέουν 

τις κλάσεις μεταξύ τους.  
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Εικόνα 49: η βιομηχανική οντολογία – ιεραρχία 

Παρατηρούμε ότι οι δύο βασικές κλάσεις είναι η information και η object. H object η οποία 

είναι μια γενική κλάση περιέχει τις κλάσεις product και resource. Αυτές οι δύο κλάσεις 

περιέχουν τις γενικές ιδιότητες των προϊόντων και των πόρων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

λέγοντας προϊόν εννοούμε και τα ενδιάμεσα προϊόντα που παράγονται στη διαδικασία 

παραγωγής ενός τελικού προϊόντος. Η κλάση resource είναι γενικότερη οντότητα που περιέχει 

τις κοινές ιδιότητες των κλάσεων personnel, material και equipment. Η κλάση information 

διαθέτει περισσότερες υποκλάσεις και πιο συγκεκριμένα αυτές που εικονίζονται στην εικόνα 

50: 
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Εικόνα 50: κλάσεις τύπου information 

Για λόγους καλύτερου ορισμού, όλες οι κλάσεις που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (sibling 

classes) ορίζονται ως disjoint μεταξύ τους υπονοώντας ότι το στιγμιότυπο μιας κλάσης δεν 

μπορεί ταυτόχρονα να ανήκει σε δύο κλάσεις.  

Η κλάση ability αναφέρεται στην ικανότητα που είτε απαιτείται για την εκτέλεση μιας 

διαδικασίας είτε διατίθεται ως ικανότητα ενός πόρου. Διαθέτει τις datatype ιδιότητες 

ability_name(string) η οποία περιέχει το όνομα της ικανότητας, ability_value(variant) όπου 

παίρνει αντίστοιχη τιμή και ability_id(integer) η οποία συνδέει τις προηγούμενες δύο. Επίσης 

διαθέτει την ιδιότητα αντικειμένου implemented_by_FB η οποία συνδέει την κλάση αυτή με 

την κλάση των Control_FB όπου περιέχεται αναφορά στον FB κώδικα που υλοποιεί την 

ικανότητα αυτή. Ένα παράδειγμα τέτοιας κλάσης είναι το ‘drilling’ με ability_name ‘caliber’ και 

ability_value ’20 mm’.  

Η κλάση ProductAttribute περιέχει τις ιδιότητες του προϊόντος όπως π.χ. χρώμα, μήκος, κλπ. 

Περιέχει τις ίδιες datatype ιδιότητες όπως και η ability. H κλάση αυτή χρησιμοποιείται για την 
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παραμετροποίηση της παραγγελίας. H κλάση BillOfMaterials χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει το σύνολο των πρώτων υλών που απαιτούνται σε ένα βήμα παραγωγής. Η κλάση 

αυτή έχει την ιδιότητα consists_of_materials η οποία παίρνει τιμές από τις κλάσεις Material 

και Product καθώς ένα βήμα παραγωγής (process segment) μπορεί να απαιτεί το ενδιάμεσο 

προϊόν το οποίο παράχθηκε σε προηγούμενο βήμα. Αντίστοιχα, η κλάση BillOfOperations 

περιέχει όλα τα instances των βημάτων παραγωγής που απαιτούνται για την κατασκευή ενός 

προϊόντος. Η σύνδεση της κλάσης αυτής με την κλάση ProcessSegment γίνεται μέσω της 

ιδιότητας has_process_segment ενώ διαθέτει επίσης την ιδιότητα τύπου δεδομενων 

Description όπου περιέχεται μια μικρή λεκτική περιγραφή.  

Η κλάση Order περιέχει τα στοιχεία της παραγγελίας. Πιο συγκεκριμένα, περιέχει τα προϊόντα 

προς κατασκευή μέσω της ιδιότητας contains_products  όπου και συνδέεται με την κλάση των 

προϊόντων, μια λεκτική περιγραφή της παραγγελίας μέσω της datatype ιδιότητας description, 

το χρόνο που θα πρέπει να έχει περατωθεί η παραγγελία με την datatype ιδιότητα 

EndDateTime. Η ιδιότητα has_status συνδέει την παραγγελία με την κλάση OrderStatus η 

οποία περιέχει την κατάσταση της παραγγελίας. Η κάθε παραγγελία έχει ένα μοναδικό id για 

να μπορεί να αναγνωριστεί από το σύστημα ενώ ο προγραμματισμένος χρόνος εκτέλεσης 

προσδιορίζεται από την κλάση ScheduledExecutionTimePoint με την οποία συνδέεται με τη 

ιδιότητα scheduled_for. Η κλάση ControlFB περιέχει τη θέση (url) που βρίσκεται ο κώδικας που 

απαιτείται από μια μηχανή για την εκτέλεση ενός process segment. Η θέση αυτή περιέχεται 

στην αντίστοιχη datatype ιδιότητα fb_url. Επίσης συνδέεται με την κλάση Equipment μέσω της 

ιδιότητας loads_to ενώ περιέχει μια λεκτική περιγραφή του κώδικα στην datatype ιδιότητα 

description.  

Όσον αφορά τις κλάσεις που ανήκουν στην υπερ-κλάση Object, η κλάση Product έχει βασικό 

ρόλο στο σύστημα καθώς πολλές κλάσεις περιστρέφονται έμμεσα ή άμεσα γύρω της. Η κλάση 

αυτή περιέχει μια περιγραφή με την datatype ιδιότητα description, συνδέεται με την κλάση 

BillOfOperations μέσω της ιδιότητας is_produced_by_process και συνδέεται με την κλάση που 

περιγράφει τις ιδιότητές της μέσω της ιδιότητας has_attribute. Η κλάση Equipment περιγράφει 

ένα μηχάνημα παραγωγής. Το κάθε μηχάνημα μπορεί να ανήκει σε ένα cell όπως αυτό 
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ορίζεται στην datatype ιδιότητα belongs_to_cell, έχει ένα μοναδικό id στην ιδιότητα 

EquipmentID ενώ έχει και μια περιγραφή στην ιδιότητα Description. Συνδέεται με την κλάση 

Ability μέσω της ιδιότητας has_ability ενώ η ιδιότητα is_compatible_with τη συνδέει με την 

κλάση ControlFB.  

7.3.7 Περιγραφή διαδικασιών στην οντολογία 

Όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, για την περιγραφή των διαδικασιών 

χρησιμοποιήθηκε η PSL γλώσσα. Η κορυφαία κλάση είναι η BillOfOperations η οποία περιέχει 

τα βήματα παραγωγής (process segments) που είναι απαραίτητα για την κατασκευή ενός 

προϊόντος. Επόμενη κλάση είναι η ProcessSegment. Τα instances της κλάσης αυτής είναι οι 

διαδικασίες για συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. πώς φτιάχνεται ένας τύπος τροφοδοτικού, γενικά. 

Η κλάση αυτή περιέχει μια λεκτική περιγραφή με την ιδιότητα description, τη διάρκεια του 

βήματος  παραγωγής με την ιδιότητα HasDuration, ένα όνομα στην ιδιότητα Name και ένα 

μοναδικό id στην ProcessSegmentID. Οι ιδιότητες follows και precedes συνδέουν instances 

αυτής της κλάσης με άλλα instances της ίδιας κλάσης. To νόημα είναι ότι process segments 

ακολουθούν και έπονται άλλων process segments. Η ιδιότητα produces συνδέει την κλάση 

αυτή με την κλάση Product το οποίο υποδηλώνει ότι ένα βήμα παραγωγής παράγει έστω ένα 

ενδιάμεσο προϊόν – αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο καθώς βήμα παραγωγής θεωρείται και 

η τοποθέτηση και μεταφορά. Η σύνδεση με την κλάση ability γίνεται μέσω της ιδιότητας 

requires_ability ενώ οι πρώτες ύλες ή τα ενδιάμεσα προϊόντα που απαιτούνται υποδηλώνονται 

μέσω της ιδιότητας requires_materials. Η κλάση ControlledProcessSegment αναφέρεται σε 

συγκεκριμένα instances παραγωγής δηλαδή σε παραγγελίες που είναι σε εξέλιξη για αυτό και 

είναι υπό-κλάση της ProcessSegment. Τα instances της τελευταίας αφορούν τη διαδικασία 

παραγωγής ενός προϊόντος ενώ τα instances της κλάσης ControlledProcessSegment περιέχουν 

διαδικασίες παραγωγής που είναι σε εξέλιξη και θα διαγραφούν μόλις ολοκληρωθούν. Για 

αυτό και έχει επιπλέον δύο ιδιότητες, την ημερομηνία / ώρα έναρξης και λήξης με τη μορφή 

datatype ιδιοτήτων.  

Μια διαδικασία μπορεί να προηγείται ή να ακολουθεί δύο ή περισσότερες εργασίες οι οποίες 

εκτελούνται ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση συνδέεται μαζί τους με το λογικό τελεστή 
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AND αν οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν παράλληλα και ταυτόχρονα. Αυτό είναι και το 

νόημα των ιδιοτήτων follows_node_operator και precedes_node_operator. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση παίρνουν τιμή από την N_AND κλάση. Αν υποθέσουμε ότι μια διαδικασία μπορεί 

να περιέχει εναλλακτικά βήματα, τότε οι δύο προηγούμενες ιδιότητες παίρνουν τιμή από την 

κλάση N_OR. Αν το συγκεκριμένο βήμα είναι το πρώτο τότε η τιμή του follows_node_operator 

θα είναι από την κλάση N_START ενώ αντίστοιχα αν είναι το τελευταίο, η τιμή του 

precedes_node_operator θα είναι από την κλάση N_END.  

Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πιο εύκολα κατανοητά με ένα παράδειγμα. Έστω τα process 

segments ps1, ps2, ps3 και ps4. To ps1 είναι η πρώτη διαδικασία και ακολουθείται από το ps2 

το οποίο μπορεί να εκτελεστεί εναλλακτικά αντί του ps3 για να ακολουθήσει το ps4. Αυτή η 

διαδικασία αποτυπώνεται στο σχήμα 51.  

ps1start

ps2

ps3

OR ps4 end

 

Εικόνα 51: εναλλακτική ροη διαδικασίας 

Όπως φαίνεται και από το πιο πάνω σχήμα η κλάση που θα έχει ως instance την ps2 θα έχει ως 

τιμή του follows_node_operator το N_START ενώ ως τιμή για το precedes_node_operator θα 

έχει το N_OR. Η διαδικασία μπορεί να ακολουθήσει εναλλακτική ροή προς τo ps2 ή το ps3 αν 

π.χ. ένας πόρος ο οποίος απαιτείται στο ένα process segment δεν είναι διαθέσιμος ενώ δεν 

απαιτείται στον άλλο. Υπάρχει και η περίπτωση όπου τα process segments πρέπει να 

εκτελεστούν ταυτόχρονα όπως φαίνεται στο σχήμα 52.  
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ps1start

ps2

ps3

AND ps4 end

 

Εικόνα 52: ροη διαδικασιών όπου σε ένα βήμα εκτελούνται δυο ταυτοχρονα 

Επειδή τα ps2 και ps3 πρέπει να εκτελεστούν ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι η τιμή του node 

operator γίνεται N_AND.  

Στην εικόνα φαίνεται το βιομηχανικό μοντέλο με τις συσχετίσεις των ιδιοτήτων που 

αναφέρθηκαν στην ενότητα αυτή. 
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Εικόνα 53: άποψη της βιομηχανικής οντολογίας με τις ιδιότητες μεταξύ των κλάσεων 

Στην εικόνα 53 για λόγους ευκρίνειας δεν εμφανίζονται οι σχέσεις ιεραρχίας μεταξύ κλάσεων, 

οι datatype ιδιότητες καθώς και οι αντίστροφες ιδιότητες μεταξύ κλάσεων.  

7.3.8 Περιγραφή του agent μοντέλου 

To agent μοντέλο αποτελεί την οντολογική περιγραφή του μοντέλου που προέκυψε από την 

GAIA μεθοδολογία. Το μοντέλο αυτό απεικονίζεται στην εικόνα 54: 
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Εικόνα 54: Ιεραρχικη άποψη του agent μοντέλου 

Από την πιο πάνω εικόνα απουσιάζουν οι υποκλάσεις της AEVent, Message, Activity, 

ValuesPartition και Protocol για λόγους ευκρίνειας καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις. Η κλάση 

AID (Agent ID) είναι η υπερ-κλάση για τους agents και διαθέτει τις ιδιότητες AgentID (datatype) 

για να ξεχωρίζονται τα instances μεταξύ τους, has_host (datatype) όπου περιέχεται η IP 

διεύθυνση και η TCP θύρα όπου δέχεται request o agent και την ιδιότητα executes_activity 

που συνδέει τις κλάσεις των agents με αυτές της Activity. Προφανώς οι ιδιότητες αυτές 

κληρονομούνται και στους τέσσερις ρόλους agents που υπάρχουν ως υποκλάσης της AID.  

H κλάση AEvent περιέχει ως υποκλάσεις τα γεγονότα στα οποία αντιδρά ένας agent βάσει 

συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. Ένα παράδειγμα τέτοιου  συμβάντος είναι η λήψη νέου ability 

από τον ΑΒ που στέλνει ένας RM. H κλάση αυτή περιέχει τρεις ιδιότητες, την triggered_within 

η οποία συνδέει τα γεγονότα με τους agents μέσω της κλάσης AID, την κλάση triggers_event η 

οποία συνδέει τις υποκλάσεις της μεταξύ τους και την triggers_message η οποία συνδέει τις 
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υποκλάσεις της με τις υποκλάσεις της κλάσης Message. Η εφαρμογή κάθε ιδιότητας από την 

υπέρ-κλάση στην υποκλάση γίνεται με χρήση περιορισμών. Ο περιορισμός έγκειται στο ότι 

κάθε υποκλάση μπορεί να πάρει τιμή (range) μόνο από τα instances μιας άλλης υποκλάσης και 

όχι από όλη την υπερ-κλάση. Για παράδειγμα, η υποκλάση ReceiveNewAbilityFromRM-

OnAbilityRX προφανώς και έχει λόγω κληρονομικότητας την ιδιότητα triggered_within. Ωστόσο 

το πεδίο τιμών της δεν είναι όλα τα instances των agents αλλά μέσω περιορισμού τίθεται μόνο 

τα instances της κλάσης AbilityBroker. Αυτό έχει εφαρμοστεί σε ολόκληρη την οντολογία.  

Η κλάση message περιλαμβάνει ως υποκλάσεις τα μηνύματα που ανταλλάσουν μεταξύ τους οι 

agents, όπως αυτά έχουν περιγραφεί από την GAIA μεθοδολογία. Η κλάση αυτή περιλαμβάνει 

την ιδιότητα MessageID (datatype) που περιέχει μοναδικό ID του κάθε instance μηνύματος και 

την has_content. H τελευταία έχει κομβικό ρόλο στην οντολογία γιατί μέσω αυτής της 

ιδιότητας συνδέεται με το βιομηχανικό μοντέλο που περιγράφηκε στις προηγούμενες 

ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, η ιδιότητα αυτή αντλεί τιμές από instances της information. 

Οπότε ένα μήνυμα μπορεί να έχει ως content π.χ. instance της κλάσης Order.  

H κλάση Activity περιέχει ως υποκλάσεις τις ενέργειες που περιλαμβάνονται σε κάθε 

πρωτόκολλο. Η κλάση αυτή έχει την ιδιότητα causes_events η οποία υποδηλώνει τα events τα 

οποία προκαλεί η εκτέλεση του συγκεκριμένου instance της υποκλάσης οπότε και συνδέει τις 

υποκλάσεις της Activity με αυτές της AEvent. Το ίδιο κάνει και η ιδιότητα reacts2events η 

οποία υποδηλώνει τα γεγονότα τα οποία αναγκάζουν μια ενέργεια να τροποποιήσει την 

εκτέλεσή της (exception handling). Τις αντίστοιχες υποκλάσεις (Activity και AEvent) συνδέει και 

η ιδιότητα triggered_by η οποία υποδηλώνει το γεγονός το οποίο προκάλεσε την εκτέλεση του 

συγκεκριμένου activity. Τέλος, η ιδιότητα is_executed_by υποδηλώνει σε ποιο ρόλο agent 

ανήκει η ενέργεια οπότε και συνδέει τις υποκλάσεις της activity με αυτές της AID.  

Η κλάση protocol περιέχει τα πρωτόκολλα της GAIA μεθοδολογίας. Ένα πρωτόκολλο αφορά 

τον τρόπο αλληλεπίδρασης δύο agents. Ο agent o οποίος στέλνει το εναρκτήριο μήνυμα 

συνδέεται με τα instances των υποκλάσεων της protocol μέσω της ιδιότητας has_initiator_role 

ενώ ο agent ο οποίος αποτελεί το έτερο μέρος, συνδέεται μέσω της ιδιότητας 

has_partner_role. Η protocol συνδέεται και με την AEvent μέσω της ιδιότητας 
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has_initiator_event. Η ιδιότητα αυτή υποδηλώνει το γεγονός το οποίο προκαλεί την έναρξη 

του πρωτοκόλλου. Η ValuesPartition περιέχει τυποποιημένες απαντήσεις σε μηνύματα. Οι 

απαντήσεις αυτές είναι: CONFIRM, REFUSE, NOT_UNDERSTOOD, NONE, TERMINATE.  

Στην εικόνα 55, εικονίζεται το agent μοντέλο με τις ιδιότητες μεταξύ των κλάσεων.  

 

Εικόνα 55: οπτική του agent μοντέλου με ιδιότητες 

Από την πιο πάνω εικόνα έχουν απαλειφθεί ορισμένες αντίστροφες ιδιότητες για λόγους 

ευκρίνειας.  

Στις επόμενες σελίδες απεικονίζεται ολόκληρη η οντολογία.  
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Εικόνα 56: Συνολική οντολογία 



Κεφάλαιο 8  – Προσομοίωση / εξομοίωση και επιβεβαίωση συστήματος 

182 
 

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  / ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

8.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η διαδικασία προσομοίωσης τόσο του agent μοντέλου 

ξεχωριστά όσο και η ανάπτυξη ενός πρότυπου proof of concept συστήματος μαζί με τη 

προσομοίωση ολόκληρου του συστήματος. Η διαδικασία συνολικής επιβεβαίωσης του 

συστήματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1. Περιγραφή σεναρίου προσομοίωσης 

2. Εμπλουτισμός της οντολογίας με instances βάσει του σεναρίου 

3. Επιβεβαίωση της οντολογίας με χρήση reasoner 

4. Προσομοίωση MAS συστήματος (προαιρετικά) 

5. Ανάπτυξη MAS συστήματος βάσει της οντολογίας 

6. Δημιουργία layout και περιγραφή κατασκευαστικής διαδικασίας στον προσομοιωτή 3D 

Create™  

7. Σύνδεση MAS συστήματος με τον προσομοιωτή 3D Create™ 

8. Εκτέλεση σεναρίου παραγωγής με έλεγχο του προσομοιωτή από το agent σύστημα  

Η προσομοίωση του MAS συστήματος μπορεί να γίνει με χρήση της PROMELA γλώσσας καθώς 

είναι state- based ή με κάποια άλλη γλώσσα περιγραφής διαδικασιών όπως π.χ. BPEL. Στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας δεν εκτελέστηκε η προσομοίωση αυτόνομου του MAS 

συστήματος καθώς έτσι και αλλιώς εξομοιώνεται στο τέλος, για το λόγο αυτό αναφέρεται το 

βήμα 4 ως προαιρετικό. Τα βήματα 5-8 ουσιαστικά περιγράφουν τα βήματα εξομοίωσης. Ο 

εμπλουτισμός της οντολογίας με instances που προέκυψαν από την ανάπτυξη του σεναρίου 

ανέδειξε ελλείψεις στην οντολογία που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 7 και βοήθησε στη 

βελτίωσή της. Το κεφάλαιο αυτό επίσης δείχνει με ποιον τρόπο το agent μοντέλο μπορεί να 

αποτελέσει το σχέδιο για την υλοποίηση του MAS συστήματος.   
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8.2 Λάθη στη σχεδίαση κατανεμημένων συστημάτων 

Ένα MAS σύστημα έχει τα χαρακτηριστικά ενός κατανεμημένου συστήματος όπως 

αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 5 οπότε και θέματα σχεδίασης που εμπίπτουν στα 

κατανεμημένα συστήματα αφορούν και τα MAS συστήματα. Πιθανά σχεδιαστικά προβλήματα 

είναι: 

- Deadlock: όλες οι διεργασίες και τα components έχουν μπλοκάρει και το σύστημα δεν 

μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του 

- Livelock: όλες οι διεργασίες εκτελούν ‘άχρηστους’ υπολογισμούς 

- Underspecification: ανεπάρκεια διαχείρισης καταστάσεων / μηνυμάτων  

- Overspecification: άχρηστη λειτουργικότητα / κώδικας που δεν εκτελείται ποτέ 

Τα προβλήματα αυτά μπορούν να εντοπιστούν με την προσομοίωση του MAS συστήματος 

ή / και με την εξομοίωση του. Η επιβεβαίωση του συστήματος, πέρα από τον εντοπισμό 

πιθανών προβλημάτων, είναι χρήσιμη και για εντοπιστούν πιθανά προβλήματα απόδοσης 

δηλαδή αν το σύστημα έχει βέλτιστη λειτουργία ή αν κάποια διεργασία δημιουργεί 

bottleneck για τις υπόλοιπες.  

8.3 Σενάριο παραγωγής 

Ως σενάριο παραγωγής χρησιμοποιήθηκε ένα use case από τη FIAT για την κατασκευή 

πολλαπλής εξαγωγής εξάτμισης τύπου Α [101]. Το use case αυτό, από το επίπεδο του field 

control έχει ως εξής: 

-  ένα καρτεσιανό ρομπότ παίρνει ένα fixture από ένα χώρο αποθήκευσης και φορτώνει 

σε αυτό τέσσερα κομμάτια μετάλλου. Κάθε κομμάτι αδιαμόρφωτο μέταλλο θα 

μετατραπεί σε τελικό προϊόν.  

- Το φορτωμένο fixture τοποθετείται από το ίδιο ρομπότ σε ένα turn-table 

- To turn table μεταφορτώνει με τη σειρά του μια ζώνη μεταφοράς (conveyor belt) η 

οποία μεταφέρει το φορτωμένο fixture προς το ρομποτικό τρυπάνι 

- Το ρομποτικό τρυπάνι κάνει την πρώτη επεξεργασία στα 4 τεμάχια ενώ αυτά είναι 

πάντα φορτωμένα στο fixture. 
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- Το επεξεργασμένο fixture επιστρέφεται μέσω της αντίστροφης διαδικασίας στο turn-

table. 

- Όταν περιστρέφεται το turn-table, στον ιμάντα μεταφοράς φορτώνεται το επόμενο 

fixture ενώ το επεξεργασμένο fixture το παραλαμβάνει το καρτεσιανό ρομπότ το οποίο 

και το βάζει σε προσωρινό χώρο αποθήκευσης 

Από την πλευρά του MAS επιπέδου, το σενάριο αυτό είναι ως εξής: 

- Μια παραγγελία για 4 επεξεργασμένα τεμάχια φθάνει σε έναν order agent o οποίος 

χάριν σεναρίου υπάρχει ήδη.  

- Ο ΟΜ ανακτά το BOM (bill of materials) και BOP (bill of operations) και αποστέλλει την 

παραγγελία με το ΒΟΜ και BOP στον AB (Ability Broker) 

- O AB ελέγχει τη διαθεσιμότητα των πόρων τόσο για πρώτες ύλες όσο και του 

εξοπλισμού.  

- Αν ο ΑΒ δε διαπιστώσει πρόβλημα, επιστρέφει στον ΟΜ ένα schedule παραγωγής.  

- Αν ο ΟΜ δεχτεί, ο ΑΒ βάζει σε queue τα process segments για την παραγωγή του και 

την κατάλληλη στιγμή βάσει του schedule στέλνει τον αντίστοιχο κώδικα στους RM 

(resource managers).  

- Μέσω των αισθητήρων των συσκευών, δημιουργούνται τα κατάλληλα events στους RM 

οι οποίοι όταν τελειώνουν μια διαδικασία, ενημερώνουν τον ΑΒ για να αποσταλεί το 

επόμενο process segment. Στο σενάριο παραγωγής που περιγράφηκε πιο πάνω, κάθε 

βήμα παραγωγής ελέγχεται από τον AB. Όταν ολοκληρωθεί ένα βήμα, μέσω events 

ενημερώνεται ο AB και προχωράει στο επόμενο.  

8.4 Εμπλουτισμός της οντολογίας με instances / επιβεβαίωση της 

οντολογίας 

Μελετώντας το σενάριο παραγωγής, το επόμενο στάδιο είναι ο ορισμός instances στη 

βιομηχανική οντολογία που να ανταποκρίνονται στο υπό  κατασκευή προϊόν. Έτσι ορίζονται η 

εξάτμιση πολλαπλής τύπου Α ως προϊόν, οι πόροι που απαιτούνται και ο σχετικός εξοπλισμός 

και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και αποτελούν υλοποίηση του σεναρίου που 

περιγράφηκε στην 8.3.   
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Στην εικόνα 57 φαίνονται οι δηλώσεις των προϊόντων, ακόμα και αυτών που αποτελούν 

ενδιάμεσα προϊόντα. Τα προϊόντα μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένα instances άλλων 

κλάσεων μέσω των ιδιοτήτων αντικειμένων (object properties).  

 

Εικόνα 57: Δήλωση instances στις κλάσεις της βιομηχανικής οντολογίας 

Όταν δηλώνεται ένα instance μιας κλάσης, αυτόματα εμφανίζονται οι ιδιότητες αντικειμένου 

της κλάσης αυτής σε παράθυρα. Μέσα σε αυτά τα παράθυρα μπορούν είτε να επιλεγούν 

κάποια από τα υπάρχοντα instances της κλάσης που αποτελεί το range της ιδιότητας αυτής 

είτε να δημιουργηθούν νέα instances τα οποία θα ανήκουν στην κλάση με την οποία 

συνδέεται η υπό μελέτη κλάση. Για παράδειγμα στην εικόνα 57 φαίνεται το προϊόν 

drilled_piece_A το οποίο είναι instance της κλάσης product. H κλάση αυτή έχει δύο object 

properties, την has_attribute και την is_produced_by_process. H τελευταία, έχει ως range, 

δηλαδή παίρνει τιμές από τα instances της κλάσης Bill_of_Operations. Στην εικόνα 57 

παρατηρούμε ότι το instance drilled_piece_A έχει ως instance της ιδιότητας 

is_produced_by_process το instance της κλάσης Bill_of_Operations δηλαδή το 

BillOf_Manifold_A ενώ δεν έχει κάποιο instance για την ιδιότητα has_attribute. Στα πλαίσια 

των ιδιοτήτων αυτών, ο σχεδιαστής μπορεί είτε να δημιουργήσει ένα νέο instance οπότε και 

θα ανοίξει αυτόματα ένα νέο παράθυρο για να δηλωθούν οι ιδιότητες του νέου instance και οι 
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τυχόν συνδέσεις του με άλλα instances. Επίσης, για το κάθε instance μπορούν να δηλωθούν 

τυχόν datatype properties. Κατά αντίστοιχο τρόπο δηλώθηκαν τα απαραίτητα instances στη 

βιομηχανική οντολογία για να υποστηριχθεί το σενάριο. Όσον αφορά το agent μοντέλο, δε 

δηλώθηκε κάποιο instance καθώς σε αυτή την περίπτωση instance είναι το εκτελέσιμο 

στιγμιότυπο ενός agent οπότε ο ίδιο θα αναλάβει το instantiation των κλάσεων του agent 

μοντέλου – αν χρειάζεται. Το agent μοντέλο αποτελεί blueprint για την ανάπτυξη του MAS 

συστήματος αλλά και για την προσομοίωση του όπως θα δούμε και στη συνέχεια.  

Η επιβεβαίωση (verification) είναι το ισοδύναμο του συντακτικού ελέγχου που κάνει ο 

compiler σε source κώδικα. Περιλαμβάνει μια σειρά λογικών test τα οποία επιβεβαιώνουν τη 

συνοχή του λογικού μοντέλου της οντολογίας. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με χρήση reasoners 

όπως ο Pellet και ο Fact++. Τυχόν ανακολουθίες (inconsistencies) αναφέρονται και πρέπει να 

διορθωθούν για να είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία της οντολογίας. Μια ανακολουθία 

σημαίνει πρακτικά ότι μια κλάση δεν μπορεί να περιέχει instance, το οποίο δεν είναι 

απαραίτητα πρόβλημα όμως αν αυτό έχει προκύψει κατά λάθος λόγω λάθος σχέσεων των 

κλάσεων μεταξύ τους, είναι πρόβλημα.   

Οι σύγχρονοι reasoners χρησιμοποιούν τον tableau αλγόριθμο της περιγραφικής λογικής είτε 

τεχνικές επεξεργασίας των ABox και ΤΒox της περιγραφικής λογικής [102], [103]. Αν και όλες οι 

τεχνικές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επεξεργάζονται τo ABox και το TBox, διαφορά συνήθως 

έγκειται πέρα από την ακριβή τεχνική, στο είδος της περιγραφικής λογικής που 

χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα ο Pellet χρησιμοποιεί SHIN(D) και SHON(D) περιγραφική 

λογική ενώ ο Fact++ τον tableau αλγόριθμο για SHOIQ περιγραφική λογική [103]. Καθώς όλοι 

οι reasoners ελέγχουν το ABox το οποίο περιέχει τα instances της οντολογίας, μια οντολογία 

χωρίς instances έχει άδειο ABox μοντέλο οπότε και κατά συνέπεια πολλές κατηγορίες λαθών 

μπορεί να μην εντοπιστούν. Κατά συνέπεια για τη σωστή επιβεβαίωση της οντολογίας, έπρεπε 

πρώτα να καταρτιστεί ένα σενάριο χρήσης και να δημιουργηθούν τα ανάλογα instances στην 

οντολογία, κάτι που ήταν αδύνατο να γίνει στα πλαίσια της διαδικασίας που περιγράφηκε στο 

κεφάλαιο 7.  
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Συνοπτικά, ο tableau αλγόριθμος προσπαθεί να δημιουργήσει σταδιακά ένα δενδροειδές 

μοντέλο Ι μιας έννοιας C το οποίο δε θα είναι άδειο. Χρησιμοποιεί κανόνες επέκτασης 

(expansion rules) οι οποίοι αντιστοιχούν σε constructors της περιγραφικής λογικής. Για 

παράδειγμα η δήλωση     αναλύεται σε C και D , κάθε δήλωση και constructor και 

ελέγχεται αν α є (   ) ικανοποιεί: α є CI και α є DI.  

Με χρήση των δύο reasoners, εκτελέστηκε ο έλεγχος ορθότητας της οντολογίας ο οποίος 

αρχικά επέστρεψε λάθη ασυνέπειας (inconsistency) όπως φαίνεται και στην εικόνα 58.  

 

Εικόνα 58: Λάθη reasoner (Pellet) 

Υπάρχουν μια σειρά λογικών λαθών τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή μιας 

οντολογίας. Ένα από τα κλασσικότερα λάθη είναι η σύνδεση κλάσεων που έχουν 

χαρακτηριστεί ως disjoint μέσω ιδιοτήτων. Αφού διορθώθηκαν τα λάθη έγινε εκ νέου 

επιβεβαίωση: 
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Εικόνα 59: έλεγχος συνέπειας χωρίς λάθη 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά οι reasoners αν και εμφανίζουν τυχόν λάθη, ωστόσο 

αντίθετα με τους compilers δεν αναφέρουν το αίτιο οπότε ο σχεδιαστής θα πρέπει να διαθέτει 

σχετική εμπειρία για τον εντοπισμό των αιτίων και τη διόρθωση τους.  

8.5 Προσομοίωση MAS συστήματος 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 5, το MAS σύστημα υπό μελέτη είναι state – based το 

οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η προσέγγιση της προσομοίωσής του θα πρέπει να γίνει είτε με 

κάποια γλώσσα για state – based συστήματα είτε σε επίπεδο διαδικασιών. Ακολουθώντας την 

πρώτη προσέγγιση, το MAS μπορεί να μοντελοποιηθεί με χρήση της γλώσσας PROMELA ή 

ακολουθώντας τη δεύτερη προσέγγιση, να παρασταθεί σε επίπεδο διαδικασιών σε μια 

γλώσσα περιγραφής διαδικασιών όπως π.χ. η BPEL (Business Process Execution Language) 

[104]. Τα activities του MAS συστήματος όπως αυτό έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 5 θα πρέπει 

να περιγραφούν ως BPEL processes. Η BPEL ως μεταγλώσσα έχει μεγάλη εκφραστικότητα για 

την περιγραφή διαδικασιών αλλά και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης με χρήση μηνυμάτων 

γεγονός το οποίο ταιριάζει με τις απαιτήσεις προσομοίωσης ενός MAS συστήματος. Υπάρχει 

ένας σημαντικός αριθμός εργαλείων για τη μοντελοποίηση (BPEL Designers) και εκτέλεση 

(BPEL Execution Engines) BPEL processes, ορισμένα από τα οποία διατίθενται δωρεάν. Ένα από 

αυτά είναι το Intalio Designer και Intalio Server [105] αλλά και η Oracle BPEL Process Manager 
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[106]. Με χρήση αυτών των περιβαλλόντων μπορούν να εντοπιστούν λάθη στη σχεδίαση όπως 

deadlocks, infinite loops, κλπ.  

 

Εικόνα 60: Μοντελοποίηση και προσομοίωση διαδικασιών στο περιβάλλον Intalio 

Designer 

Ο πιο τυπικός τρόπος προσομοίωσης ενός ασύγχρονου κατανεμημένου συστήματος είναι με 

χρήση της PROMELA (PRocess MEeta LAnguage) όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 5. H 

PROMELA δεν είναι μια γλώσσα υλοποίησης αλλά μια γλώσσα περιγραφής συστήματος. Η 

έμφαση δίνεται στη μοντελοποίηση συγχρονισμού και συντονισμού διαδικασιών και όχι στον 

υπολογισμό [107]. Το περιβάλλον επαλήθευσης κατανεμημένων μοντέλων PROMELA 

ονομάζεται SPIN και αναπτύχθηκε από τα Bell Labs από τη δεκαετία του ’80. Τα βασικά δομικά 

στοιχεία των SPIN μοντέλων είναι ασύγχρονες διεργασίες, κανάλια για buffered και unbuffered 

μηνύματα, δηλώσεις συγχρονισμού και δομημένα δεδομένα. Εσκεμμένα, δεν υπάρχει η έννοια 
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του χρόνου ή ρολογιού, μεταβλητές κινητής υποδιαστολής ενώ υπάρχουν περιορισμένες 

συναρτήσεις υπολογισμού.  

Για να περιγράψουμε το MAS σύστημα όπως αυτό έχει παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 6 ως 

μοντέλο σε γλώσσα PROMELA, θα πρέπει να ορίσουμε τις αντιστοιχίες του GAIA μοντέλου και 

των δομικών στοιχείων της PROMELA. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, τα δομικά στοιχεία 

της GAIA μεθοδολογίας είναι οι ρόλοι, τα πρωτόκολλα, οι ενέργειες, τα δεδομένα, τα γεγονότα 

(events). Τα δομικά στοιχεία ενός μοντέλου PROMELA είναι οι διεργασίες (processes), 

αντικείμενα δεδομένων (data objects) και κανάλια δεδομένων. Καθώς τα δύο μοντέλα έχουν 

διαφορετική στόχευση και φιλοσοφία, η εύρεση απόλυτων αντιστοιχιών δεν είναι εφικτή 

ωστόσο είναι εφικτό να γίνουν κάποιες αναγωγές. Για αρχή, το μοντέλο PROMELA έχει οπτική 

στο επίπεδο των διαδικασιών και όχι των ρόλων της GAIA. Αρχικά, απομονώνονται και 

ορίζονται οι διαδικασίες (procedures -proctype) σε ευθεία αντιστοιχία με τις ενέργειες του 

κάθε ρόλου. Στη συνέχεια ορίζονται μηνύματα και κανάλια μηνυμάτων (mtype και chan 

αντίστοιχα) για την ανταλλαγή μηνυμάτων. Το κανάλι μπορεί να θεωρηθεί το αντίστοιχο του 

port στο IP πρωτόκολλο. Ντετερμινιστικές διαδικασίες μπορούν να δηλωθούν με τη λέξη 

d_step. Τα γεγονότα (events) και η διαχείριση τους μπορούν να υλοποιηθούν έμμεσα με 

στοιχεία if-then-else.  

Κάθε PROMELA proctype ορίζει ένα state automaton (S, s0, L, T, F) όπου: S είναι πεπερασμένα 

σύνολο καταστάσεων s0 είναι η αρχική κατάσταση L είναι πεπερασμένο πλήθος ετικετών T 

είναι το σύνολο μεταβάσεων T⊆(S x L x S), και  F είναι το σύνολο των τελικών καταστάσεων  

F⊆S. Το σύνολο των καταστάσεων S αντιστοιχεί στα πιθανά σημεία ελέγχου μέσα στην 

proctype. Οι σχέσεις μετάβασης Τ ορίζει τη ροή ελέγχου ενώ τα σύνολα ετικετών L συνδέουν 

κάθε μετάβαση Τα με μια συγκεκριμένη δήλωση που ορίζει την εκτελεσιμότητα και το 

αποτέλεσμα της μετάβασης. Το σύνολο των τελικών καταστάσεων, ορίζεται με τη βοήθεια της 

PROMELA  ως end state, accept state και progress state. Οι βασικές δηλώσεις της PROMELA 

είναι μόνο έξι: αναθέσεις (assignments), ισχυρισμός (assertions), εκτύπωση δηλώσεων (print 

statements), δηλώσεις αποστολής ή υποδοχής (send / receive statements) και οι δηλώσεις 

έκφρασης της PROMELA.  
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Ως παράδειγμα ως προς τον τρόπο που μια δομή automata μεταφράζεται σε κώδικα 

PROMELA, μπορούμε να θεωρήσουμε το μοντέλο που εικονίζεται στην εικόνα 61: 

s0

s2s1 s3

s4

x==y x>y x<y

assert

y=y-xx=x-y

print

s5

 

Εικόνα 61: Δομή automata 

H υλοποίηση σε PROMELA του ανωτέρου μοντέλου είναι η ακόλουθη: 

active proctype not_euclid(int x, y) 

{ 

        if 

        :: (x >  y) -> L: x = x - y 

        :: (x <  y) -> y = y - x 

        :: (x == y) -> assert(x!=y); goto L 

        fi; 

        printf(";%d\n", x) 

} 

Η παρουσία της goto επιτυγχάνει ότι η εκτέλεση του ισχυρισμού οδηγεί στην κατάσταση 

ελέγχου s2 αντί για την s4 οπότε αλλάζει την κατάσταση – στόχο της μετάβασης αλλά δεν 

προσθέτει από μόνη της καμία μετάβαση. Με άλλα λόγια, η goto επηρεάζει την σχέση 

μετάβασης T αλλά δεν εμφανίζεται στο σύνολο ετικετών L.  
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8.6 Ανάπτυξη MAS συστήματος  

8.6.1 Η οντολογία ως blueprint 

Για την ανάπτυξη του MAS συστήματος χρησιμοποιείται η οντολογία ως blueprint καθώς 

περιγράφει τη βασική τους δομή αλλά και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Πιο αναλυτικά, το 

agent μοντέλο όπως είδαμε περιλαμβάνει τις βασικές κλάσεις Activity, Event, AID, Message, 

Protocol κατά αντιστοιχία του GAIA μοντέλου και τη κλάση τύπου δεδομένων ValuesPartition. 

Κάθε agent ουσιαστικά είναι μια αυτόνομη οντότητα λογισμικού με συμπεριφορά που 

περιγράφεται από την οντολογία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την 

ανάπτυξή του αλλά και να υποβοηθήσει τη λειτουργία του MAS π.χ. εύρεση ενός agent. Τα 

instances των κλάσεων αλλά και των datatype ιδιοτήτων π.χ. AgentID δημιουργούνται κατά 

την εκτέλεση κάθε agent.  

Ως βάση για την τεκμηρίωση, θα χρησιμοποιήσουμε τον ResourceManager. Κατά την εκτέλεση 

του, δίνει τιμές στις ιδιότητες AgentID και has_host. Η πρώτη είναι ένα ID μοναδικό όχι μόνο 

για κάθε είδους agent αλλά και για κάθε instance. H ιδιότητα host περιλαμβάνει την IP του 

agent και το IP port για την επικοινωνία του με άλλους agents. Η object ιδιότητα 

executes_activity συνδέει τον agent με την κλάση Activity έμμεσα καθώς έχει δηλωθεί ως η 

αντίθετη (inverse) της is_executed_by. Αυτό επιτρέπει καλύτερο και πιο ισχυρό reasoning 

αφού υπάρχουν περισσότερες σχέσεις. Οι υποκλάσεις της Activity είναι ουσιαστικά τα 

processes που θα εκτελούν οι agents. Τα activities αυτά μπορεί να είναι είτε: 

- Processes τα οποία τρέχουν παράλληλα σε διαφορετικά threads 

- Processes τα οποία εκτελούνται υπό συνθήκες π.χ. με τη λήψη ενός συγκεκριμένου 

μηνύματος. 

Οι ιδιότητες των activities παρέχουν την απαραίτητη πληροφορία για να διαπιστωθεί αυτό. Για 

παράδειγμα, BindResource, έχει ως τιμή της ιδιότητας triggered_by τα instances της κλάσης 

GenericInitialize το οποίο σημαίνει ότι το activity αυτό θα είναι μια διεργασία η οποία θα 

εκτελείται με την εκκίνηση του agent.   
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Εικόνα 62 ιδιότητες του activity BindResource 

Στην εικόνα 62 παρουσιάζονται οι ιδιότητες και οι τιμές τους, του activity BindResource. To 

συγκεκριμένο activity προκαλεί δύο events τα οποία ουσιαστικά είναι κλήσεις συναρτήσεων 

που περιγράφονται ως υποκλάσεις της κλάσης AEvent. Στα πλαίσια των event, αποστέλλονται 

τα κατάλληλα μηνύματα προς τον αντίστοιχο agent. H ιδιότητα reacts2events περιγράφει 

τυχόν event sinks που πρέπει να υπάρχουν για τη διαχείριση εξωτερικών events δηλαδή 

events που προκαλούνται από τη λήψη μηνυμάτων από άλλους agents οπότε και παίρνει τιμές 

από instances των υποκλάσεων της κλάσης AEvent 

Οι υποκλάσεις της AEvent ουσιαστικά είναι συναρτήσεις οι οποίες στέλνουν μηνύματα προς 

άλλους agents ή διαχειρίζονται μηνύματα από άλλους agents. Τα events έχουν τη δυνατότητα 

να ενεργοποιήσουν άλλα events μέσω της ιδιότητας triggers_event. Τα μηνύματα που 

περιλαμβάνονται στη διαχείριση ενός event, περιγράφονται στην κλάση Message και 

συνδέονται με τα events μέσω της ιδιότητας  triggers_message. Στην εικόνα 63 απεικονίζονται 

οι ιδιότητες της κλάσεις Event SendNewAbility όπου διακρίνονται και οι τιμές των ιδιοτήτων.  
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Εικόνα 63: ιδιότητες της κλάσης SendNewAbility (Event) 

Οι υποκλάσεις της κλάσης Message, περιγράφουν τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ 

των agents στα πλαίσια των events. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 64.  

 

Εικόνα 64: ιδιότητες της κλάσης AbilityRequestResp_Mes (Message)  

Κάθε μήνυμα έχει ένα μοναδικό ID για ταυτοποίηση στο σύστημα και για λόγους 

acknowledgment από τον agent – αποδέκτη. Η ιδιότητα has_content μπορεί να έχει 

προκαθορισμένες τιμές όπως αυτή φαίνεται στην εικόνα 64 αλλά μπορεί να πάρει τιμές από 

instances των κλάσεων της βιομηχανικού μοντέλου. Για παράδειγμα, το μήνυμα 

CancelOrder_Mes περιέχει τα στοιχεία της κλάσης Order η οποία ανήκει στη βιομηχανική 

οντολογία. Η κλάση Protocol υπάρχει περισσότερο για λόγους συνέπειας με τη GAIA 

μεθοδολογία και όχι τόσο για υλοποίηση, αν και βοηθά τη λογική συνοχή του μοντέλου.  
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8.6.2 Θέματα υλοποίησης – η λειτουργία της οντολογίας στο MAS σύστημα 

Για την υλοποίηση του MAS συστήματος, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση 

είναι να γίνει πλήρης υλοποίηση σε Java καθώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός API, SDK και 

βιβλιοθηκών τόσο για την ανάπτυξη του MAS συστήματος όσο και για τη διαχείριση της 

οντολογίας. Πιο αναλυτικά υπάρχει: 

- JADE framework [108]: μια σειρά βιβλιοθηκών σε Java που περιέχει όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία για την ανάπτυξη ενός MAS συστήματος ενώ διαθέτει ακόμα και καλά 

ορισμένο πρωτόκολλο για την επικοινωνία των agents μεταξύ τους  

- JENA framework [109]: RDF και OWL API για τη διαχείριση οντολογιών 

προγραμματιστικά σε Java ενώ περιέχει και SPARQL engine για διαχείριση ερωτημάτων 

- Protégé API [110]: παρέχει API για σύνδεση μέσω Java στο πρόγραμμα δημιουργίας και 

διαχείρισης οντολογιών Protégé. Μπορεί να λειτουργήσει εναλλακτικά στο JENA.  

- RacerPro OWL reasoner [111]: reasoner και inference engine σε Java.  

Υπάρχουν  και άλλα SDK, παραθέσαμε μόνο τα πιο γνωστά και ευρέως  χρησιμοποιούμενα. 

Είναι προφανές ότι μια υλοποίηση σε Java εξοικονομεί πολύ χρόνο καθώς αξιοποιεί σημαντική 

υπάρχουσα εργασία. Το πρόβλημα είναι η σύνδεση με πιθανούς προσομοιωτές όπως το Ms 

Robotics Studio [112] και το 3DCreate τα οποία έχουν C# και COM interfaces αντίστοιχα οπότε 

και η σύνδεση με Java είναι από δύσκολη ως προβληματική. Μια υλοποίηση π.χ. σε C++ ή .NET 

δε θα αντιμετώπιζε το πιο πάνω πρόβλημα αλλά καθίσταται προφανές ότι ο κύκλος ανάπτυξης 

θα ήταν πολύ μεγαλύτερος.  

Ανεξάρτητα από την πλατφόρμα υλοποίησης, η τεχνική ανάπτυξης του MAS η οποία θα ήταν η 

εξής: 

- Ανάπτυξη του κάθε agent ως ανεξάρτητη οντότητα λογισμικού. Οι συναρτήσεις και τα 

interfaces θα αναπτυχθούν βάσει των αντιστοιχιών που περιγράφηκαν στην 8.6.1.  

- Η επικοινωνία μεταξύ των agents θα είναι πάνω από TCP/IP γεγονός το οποίο επιτρέπει 

απόλυτη κατανομή.  
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- Το format των πακέτων που ανταλλάσσονται ως μηνύματα μπορούν να έχουν μια ad 

hoc δομή ή να είναι σύμφωνα με το FIPA ACL format. Σε κάθε περίπτωση, η 

επικοινωνία μεταξύ των agents γίνεται μέσω strings.  

- Η υποστήριξη OWL semantics από κάθε agent θα επιβάρυνε πολύ κάθε agent κυρίως 

οπότε χρησιμοποιείται μια ενδιάμεση οντότητα λογισμικού η οποία κάνει parse τα 

μηνύματα από FIPA ACL σε OWL SPARQL.  

- Ο κάθε agent αποθηκεύει τοπικά τα δεδομένα που τον αφορούν τα οποία μπορεί να 

είναι instances κλάσεων. Το consistency δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί αν δικαίωμα 

εγγραφής σε μια κλάση έχει μόνο ένας agent ενώ οι υπόλοιποι έχει μόνο δικαίωμα 

ανάγνωσης. Τα πρωτόκολλα που έχουν περιγραφεί με GAIA μεθοδολογία 

εξασφαλίζουν ότι όλοι οι agents οι οποίοι σχετίζονται με την πληροφορία θα λάβουν 

την επικαιροποίηση της μεταβλητής (π.χ. αλλαγή scheduling).  

H εικόνα 65 απεικονίζει σχηματικά την υλοποίηση τους MΑS βάσει όσον περιγράφηκαν στην 

παρούσα ενότητα.  

Ability Broker

Resource 

Manager

Order Manager

Order 

Supervisor

FIPA ACL 

– OWL 

parser

OWL 

Οντολογία

Local 

storage

Local 

storage

Local 

storage

Local 

storage

FIPA ACL

messaging

FIPA ACL

messaging

FIPA ACL

messaging

TCP port

socket

TCP port

socket

TCP port

socket

TCP port

socket

TCP port

socket

 

Εικόνα 65: Αρχιτεκτονική υλοποίησης 
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Δεν είναι απαραίτητο όλες οι επικοινωνίες να απαιτούν τη χρήση του parser. Π.χ. μηνύματα 

επιβεβαίωσης ή μηνύματα απόκρισης που περιέχουν μια τιμή δεν είναι απαραίτητο να 

περάσουν ‘μέσα’ από την οντολογία. Για αυτό και στο σχήμα 65 παριστάνεται αφενός η 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των agents αλλά και μέσω του parser. Επειδή προφανώς μια 

τέτοια προσέγγιση δημιουργεί αφενός bottleneck αφετέρου στην ουσία καταργεί την έννοια 

της αποκεντρωμένης δομής έστω και εν μέρει, στην πράξη μπορούν να υπάρχουν περισσότερα 

του ενός instances αυτού του parser. Ένα σενάριο επικοινωνίας εικονίζεται στην εικόνα 66.  

OM

OWL

Repository 

1

OWL Parser

AB

OWL

Repository 2

1. Ερώτηση προς AB

6. Εγγραφή στην οντολογία

2.Προώθηση προς 

μετάφραση

3. ανάκτηση δεδομένων 

από οντολογία

4. αποστολή 

απάντησης

προς ΟΜ

5. προώθηση προς

μετάφραση

 

Εικόνα 66: Σενάριο επικοινωνίας agents με χρήση OWL parser 

Για να γίνει αντιληπτό το πώς χρησιμοποιείται η οντολογία όχι μόνο για τη σχεδίαση αλλά και 

για τη λειτουργία του MAS συστήματος μπορούμε να δούμε το σενάριο που περιγράφεται 

στην εικόνα 66: 

- Ο Order Manager (OM) θέλει να μάθει αν υπάρχουν πόροι με συγκεκριμένα abilities 

για την εκτέλεση μιας παραγγελίας οπότε και αποστέλλει σχετικό ερώτημα προς τον 

Ability Broker (AB) σε μορφή FIPA ACL.   
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- O AB λαμβάνει το μήνυμα και το προωθεί στον parser ώστε να καταστεί δυνατή η 

ανάκτηση της πληροφορίας από την τοπική οντολογία του ΑΒ. 

- Ο parser κατασκευάζει ένα ερώτημα σε SPARQL και επιστρέφει την απάντηση σε FIPA 

ACL με τις τιμές των μεταβλητών 

- Ο ΑΒ επιστρέφει την απάντηση στον ΟΜ σε FIPA ACL. 

- Για να μπορέσει να γίνει τυχόν εγγραφή στην τοπική οντολογία, ο ΑΒ προωθεί την 

απάντηση στον parser ο οποίος αναλαμβάνει να γράψει την τοπική οντολογία του OM.  

O τρόπος επικοινωνίας αυτός μπορεί εκ πρώτης όψεως να μη φαίνεται ιδιαίτερα 

αποτελεσματικός, καθώς όμως ο parser δεν μπορεί να είναι ενσωματωμένος σε κάποιον agent 

οι οποία ανάγνωση και εγγραφή σε τοπικό τμήμα οντολογίας πρέπει να περνάει από αυτόν. Η 

τεχνική αυτή επίσης εξαλείφει την ανάγκη για δημιουργία ενός πρωτοκόλλου επικοινωνίας 

μεταξύ των agents στο επίπεδο της υλοποίησης καθώς χρησιμοποιούνται τμήματα OWL ως 

περιεχόμενο των μηνυμάτων. Για την περιγραφή των μηνυμάτων σε επίπεδο υλοποίησης 

χρησιμοποιείται το agent μοντέλο ώστε να καθοριστεί το είδος του μηνύματος (ερώτηση, 

απάντηση), οι μεταβλητές (παραγγελία, schedule, abilities, κλπ), οι συνθήκες αποστολής και ο 

τρόπος αντίδρασης σε αυτό.  

Εναλλακτικά, αν υποθέσουμε ότι ο parser προωθήσει την απάντηση κατευθείαν στον agent – 

αποδέκτη (relay), ο ΑΒ δε θα ενεργοποιήσει τυχόν events που προηγούνται της αποστολής του 

μηνύματος όπως ενδεχομένως ένα επιπλέον ερώτημα προς άλλον agent. Σε κάθε περίπτωση, ο 

parser θα πρέπει να θεωρείται ως ένα ‘παθητικό’ στοιχείο του MAS συστήματος το οποίο 

θεωρητικά θα μπορούσε να είναι μέρος κάθε agent.  
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8.7 Προσομοίωση παραγωγικής διαδικασίας / εξομοίωση MAS 

8.7.1 Γενικά 

Η συνολική επιβεβαίωση του συστήματος μπορεί να γίνει με τη σύνδεση ενός προσομοιωτή με 

το MAS σύστημα. Ο ρόλος του προσομοιωτή είναι να υποκαταστήσει το field control δηλαδή 

το επίπεδο μηχανών. Η σύνδεση του προσομοιωτή με το MAS σύστημα μπορεί να γίνει μόνο 

μέσω του Resource Manager (RM) ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο φυσικών πόρων. Η 

χρήση του προσομοιωτή σε συνδυασμό με το MAS σύστημα επιτρέπει τη δοκιμή του MAS σε 

πραγματικές συνθήκες καθώς το MAS δεν μπορεί να ξεχωρίσει την προσομοίωση των 

συστημάτων παραγωγής από τα πραγματικά συστήματα. Η συνολική επιβεβαίωση του 

συστήματος επιτρέπει: 

- Τον έλεγχο της ορθότητας της σχεδίασης του MAS συστήματος δηλαδή μπορεί να 

εντοπίσει τα προβλήματα που θα εντόπιζε και η προσομοίωση με PROMELA/SPIN.  

- Τον έλεγχο της δυνατότητας του συστήματος να αντεπεξέλθει σε απρόβλεπτες 

συνθήκες όπως π.χ. μια βλάβη στη διάρκεια διαδικασίας σε ένα cell. 

- Την παρατήρηση των χρόνων εκτέλεσης κάθε διαδικασίας καθώς και το ποσοστό 

χρήσης (utilization) των μηχανών. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί 

επιτρέπει να εντοπιστούν πιθανά bottleneck στη διαδικασία και μπορούν να 

αξιολογηθούν άμεσα αλγόριθμοι scheduling επιτρέποντας βελτιστοποίηση των 

παραγωγικών διαδικασιών. 

Υπάρχουν διάφοροι προσομοιωτές που θα μπορούσαν να προσομοιώσουν το περιβάλλον 

παραγωγής ωστόσο η αναζήτηση του περιορίστηκε σε αυτούς που θα μπορούσαν όχι μόνο να 

προσομοιώσουν τη συμπεριφορά ρομποτικών συστημάτων αλλά θα παρείχαν και τις 

κατάλληλες διεπαφές για τη σύνδεση τους με άλλα συστήματα ώστε ο έλεγχος των 

προσομοιωμένων συστημάτων να μπορεί να γίνει από το MAS σύστημα. Με αυτά τα κριτήρια, 

η σύγκριση περιορίστηκε στο Robotics Studio της Microsoft και το 3D Create της Visual 

Components. Αν και τα δύο περιβάλλοντα έχουν παρόμοιες δυνατότητες, χαρακτηρίζονται από 

σημαντικές διαφορές. Πίσω από το Robotics Studio υπάρχει μια φιλοσοφία διάθεσης των 

δυνατοτήτων των ρομπότ με μορφή ανάλογη με αυτή των web services καθώς κατασκευάζεται 
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ένα WSDL αρχείο και υπάρχει κατάλογος με τα διαθέσιμα services που υλοποιεί το ρομπότ. 

Επίσης, διαθέτει physics engine για να προσομοιώσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την 

κινηματική συμπεριφορά λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η βαρύτητα, η αδράνεια, 

κλπ. Η σύνδεση με εξωτερικό σύστημα μπορεί να γίνει μέσω web interface ενώ το λογισμικό 

αναπτύσσεται σε C#. To βασικότερο μειονέκτημά του είναι ότι δεν περιέχει βιβλιοθήκη με 

έτοιμα μοντέλα ρομπότ παραγωγής οπότε πρέπει να σχεδιαστεί σε CAD η γεωμετρία τους και 

να περιγραφεί από την αρχή η κινηματική συμπεριφορά τους.  

8.7.2 To περιβάλλον προσομοίωσης 3D Create 

Το 3D Create έχει διαφορετική φιλοσοφία. Περιέχει πλήθος έτοιμων μοντέλων μηχανημάτων 

παραγωγής, ρομπότ και μη τα οποία μπορούν να διασυνδεθούν, να οργανωθούν σε cells και 

να εκτελέσουν παραγωγικές διαδικασίες.  

 

Εικόνα 67: To περιβάλλον προσομοίωσης του 3D Create 
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H βασική οντότητα στο 3D Create είναι το component. Με τον όρο ‘component’ εννοούμε ένα 

μοντέλο μιας μηχανής η οποία περιέχει χαρακτηριστικά γεωμετρίας, ελέγχου, συμπεριφοράς, 

κλπ.  

 

Εικόνα 68: Μοντέλο component στο 3D Create 

To 3D Create μπορεί να εισάγει σύνθετα μοντέλα (assemblies) από ένα CAD πρόγραμμα και 

στη συνέχεια να περιγραφεί η κινηματική του συμπεριφορά αλλά και οι διεπαφές για τη 

διασύνδεση με άλλα συστήματα. Για την προσομοίωση χρησιμοποιεί μια προσέγγιση 

διακριτών γεγονότων, προσέγγιση η οποία ταιριάζει με το event-based MAS σύστημα. Σε αυτή 

την προσέγγιση η μετάβαση στο χρόνο προσομοίωσης γίνεται με διακριτά βήματα από 

‘φυσικά’ γεγονότα τα οποία προκαλούνται από την συμπεριφορά των components. Αυτό 

διαφέρει από το κλασσικό animation όπου κάθε frame είναι η σειριακή μετατόπιση μιας 

γεωμετρίας. Μια ακριβής ανάλυση μπορεί να απαιτήσει την επιβράδυνση του animation η 

οποία επιτυγχάνεται με τη μείωση του ρυθμού ανανέωσης κάτω από τον πραγματικό χρόνο 

για να παρατηρηθεί καλύτερα το προσομοιωμένο σύστημα. Ο ρυθμός ανανέωσης μπορεί να 

οριστεί ακόμα και σε μέρες, εβδομάδες ή μήνες προκειμένου να συλλεχθούν τα απαραίτητα 

δεδομένα.  
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Για να υλοποιηθεί ένα simulation, πρέπει να δημιουργηθεί ένα layout. To layout είναι ένα 

μοντέλο είτε μια πραγματική γραμμής αυτοματισμού ή ένα ρομποτικό cell. Για τη δημιουργία 

ενός layout χρησιμοποιούνται διασυνδεδεμένα components. Το σήμα που παράγεται από τον 

ερεθισμό ενός αισθητήρα ενός component προκαλεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στο ίδιο 

το component. Είναι επίσης δυνατό το ίδιο σήμα να χρησιμοποιηθεί ως είσοδος μέσω abstract 

interfaces σε άλλο component και να προκαλέσει ένα άλλο event. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται ο ορισμός μια διαδικασίας σε φυσικό επίπεδο.  

8.7.3 Υλοποίηση προσομοίωσης με το 3D Create 

To πρώτο βήμα για την υλοποίηση της προσομοίωσης του σεναρίου παραγωγής είναι η 

δημιουργία του layout που θα προσομοιώνει τη γραμμή παραγωγής στο 3D Create. Έτσι 

επιλέγονται τα κατάλληλα components τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και ορίζεται η 

συμπεριφορά τους, όπως π.χ. πως θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, ποια events αλλάζουν την 

κατάστασή τους. Επίσης ορίζονται τα cell τα οποία τα περιέχουν και πλήθος άλλων ρυθμίσεων.  

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται ο COM client ο οποίος θα ελέγχει το layout μέσω του COM 

interface του 3D Create. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο COM client είναι μέρος της 

υλοποίησης του Resource Manager ο οποίος όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα 

αποτελεί και το interface του MAS προς το field control. Ο COM client οφείλει να υλοποιήσει 

και ένα event interface, το client, το οποίο χρησιμοποιείται για να μπορεί να λαμβάνει events 

ο COM client από το προσομοιωμένο περιβάλλον παραγωγής. Κάθε βήμα παραγωγής μπορεί 

να ελεγχθεί από τον αντίστοιχο RM o οποίος αποστέλλει την κατάλληλη εντολή η οποία σε 

πραγματικές συνθήκες θα ήταν FB κώδικας. Κάθε event που σηματοδοτεί το τέλος μιας 

διεργασίας, ειδοποιεί τον RM για την πρόοδο της εκτέλεσης έτσι ώστε να ενημερώσει τον 

Ability Broker και αυτός με τη σειρά του τον ΟΜ.  

Η προσομοίωση στο 3D Create παράγει ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών, χρήσιμο για το 

σχεδιαστή παραγωγής. Οι πιο κάτω εικόνες είναι παρμένες από το animation της 

προσομοίωσης. 
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Εικόνα 69: Εποπτική εικόνα του layout όπου εικονίζονται οι γραμμές παραγωγής 

 

Εικόνα 70: Φόρτωση τεμαχίων πάνω σε fixtures 
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Εικόνα 71: Επεξεργασία (τρύπημα) των κομματιών ενώ βρίσκονται φορτωμένα πάνω σε 

fixture 

Στο περιβάλλον προσομοίωσης, είτε κατά το χρόνο εκτέλεσης (runtime) είτε με την 

ολοκλήρωσή της, είναι διαθέσιμα στατιστικά και συγκεντρωτικά δεδομένα όπως φαίνεται και 

στις εικόνες που ακολουθούν.  
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Εικόνα 72: Περιβάλλον προσομοίωσης μαζί με στατιστικά δεδομένα 

Οι καταστάσεις στις οποίες είναι δυνατό να βρίσκεται μια μηχανή, ορίζονται από το χρήστη 

όπως ορίζονται και τα events τα οποία προκαλούν τη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια 

άλλη. Οι καταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι: idle, busy, blocked, broken, repaired, 

warmup. Στην εικόνα 72 φαίνεται ο χρόνος που παρέμεινε ο ρομποτικός βραχίονας σε κάθε 

κατάσταση σε σχέση με το σύνολο του χρόνου προσομοίωσης.  

Εικόνα 73: Κατανομή καταστάσεων 
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Στη δική μας προσομοίωση παρατηρούμε ότι το καρτεσιανό ρομπότ το οποίο φορτώνει τα 

τεμάχια στα fixtures είναι απασχολημένο στο 82.7% του συνολικού χρόνου προσομοίωσης. Το 

3D Create επίσης μπορεί να παράγει συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 74.  

 

Εικόνα 74: Συγκεντρωτικά στοιχεία παράγωγής 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της εικόνας 74 αναφέρονται στον αριθμό των fixtures που πέρασαν 

από το ρομποτικό τρυπάνι. 

Σε ποιο υψηλό επίπεδο μπορούμε να δούμε τους χρόνους εκτέλεσης των προσομοιωμένων 

παραγγελιών, σχετικών και απόλυτων. Για κάθε παραγγελία ορίστηκε συγκεκριμένος χρόνος 

περάτωσης που στο σενάριο μας ήταν τα 90 λεπτά.  
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Εικόνα 75: χρόνος περάτωσης της κάθε παραγγελίας 

Η μπλε γραμμή η οποία επεκτείνεται και πέρα από τα όρια του παραθύρου, υποδηλώνει το 

deadline για την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η προσομοίωση περιλαμβάνει 7 παραγγελίες 

εξατμίσεως πολλαπλής τύπου Α. Η μπάρα θα γινόταν κόκκινη αν έβγαινε εκτός του χρόνου 

περάτωσης. Οι τελευταίες 4 παραγγελίες διεκόπηκαν από εμάς. Η εικόνα 76  δείχνει 

αναλυτικά το χρόνο / διεργασία / fixture 
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Εικόνα 76: Κατανομή χρόνου παραγωγής / καλάθι 

Με κόκκινο σημειώνεται ο χρόνος σε λεπτά που το κάθε καλάθι παραμένει σε αναμονή / 

αποθήκευση, με πράσινο η χρονική περίοδος επεξεργασίας του και με μπλε ο χρόνος 

μεταφοράς του.  

Μπορούμε επίσης να δούμε τα πιο πάνω αποτελέσματα σε σχέση με τον καθολικό χρόνο και 

όχι το σχετικό, όπως φαίνεται στην εικόνα 77 και 78.  
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Εικόνα 77: Επεξεργασία / καλάθι σε απόλυτο χρόνο 

 

Εικόνα 78: Επεξεργασία / παραγγελία σε απόλυτο χρόνο 
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9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 

9.1 Συνοπτικά 

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκαν μεθοδολογίες και τεχνολογίες για την ολοκλήρωση του 

βιομηχανικού περιβάλλοντος από το ERP επίπεδο μέχρι το field control με τρόπο τέτοιο ώστε 

να αντιμετωπίζεται αφενός η σημαντική ετερογένεια του περιβάλλοντος παραγωγής αφετέρου 

να διαμορφωθεί ένα ευφυές και ευέλικτο περιβάλλον παραγωγής ικανό να αντεπεξέρχεται σε 

συχνές βραχυπρόθεσμες αλλαγές. Βάσει της μελέτης αυτής προτάθηκαν ολοκληρωμένες 

μεθοδολογίες για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός πολύ-πρακτορικού συστήματος (MAS) με 

χρήση μιας σημασιολογικής οντολογίας η οποία έχει διπλό ρόλο, τόσο στη σχεδίαση / 

υλοποίηση (design-time) όσο και στη λειτουργία (run-time).  

9.2 Αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας 

Τα κυριότερα αποτελέσματα της εργασίας μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

 Προτάθηκε η κάθετη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος παραγωγής από το 

επιχειρησιακό επίπεδο (σύστημα ERP) μέχρι το επίπεδο ελέγχου πεδίου 

χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένα ώριμα αλλά και αναδυόμενα πρότυπα και 

τεχνολογίες όπως η IEC ISO 62264 και RDF/OWL για την μοντελοποίηση πόρων και 

διαδικασιών και multi-agent συστήματος.  

 Προτάθηκε η αναδιοργάνωση του MES επιπέδου με χρήση πολύ-πρακτορικού 

συστήματος. Η υποστήριξη της διαφανούς ολοκλήρωσης εντός του βιομηχανικού 

περιβάλλοντος μέσω ενός πολυπρακτορικού συστήματος - MAS (multi-agent system) 

εις αντικατάσταση μονολιθικών μοντέλων σύνδεσης, δημιουργεί μια αποκεντρωμένη 

δομή ικανή να αντιμετωπίζει δυναμικά τις ανάγκες ενός μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντος παραγωγής το οποίο χαρακτηρίζεται από συχνές βραχυπρόθεσμες 

αλλαγές. 

 Υλοποιήθηκε το πολυπρακτορικό σύστημα με διαχωρισμό της ανάπτυξης των ρόλων 

των πρακτόρων από το σχετικό σημασιολογικό μοντέλο αναπαράστασής τους. Κατ’ 
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αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη των ρόλων των πρακτόρων μπορεί να αλλάξει χωρίς να 

υπάρχει αλλαγή του επιπέδου ολοκλήρωσης που έχει επιτευχθεί εφ΄ όσον δεν 

αλλάξουν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 

υποδομή η οποία αποτελεί το MAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα ελέγχου για 

διάφορους αλγόριθμους οργάνωσης παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα είναι δυνατό στη 

συμπεριφορά των επί μέρους ρόλων πρακτόρων να υιοθετηθούν αλγόριθμοι 

scheduling ή άλλοι αλγόριθμοι αλληλεπίδρασης μεταξύ των πρακτόρων. Η προσαρμογή 

του MAS συστήματος σε κάθε νέο αλγόριθμο, μπορεί να γίνει με πολύ μικρή 

διαταραχή, αλλάζοντας μόνο τμήματα κώδικα του σχετικού agent.  

 Ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας για την ενοποιημένη μοντελοποίηση και 

προσομοίωση ολόκληρου του βιομηχανικού περιβάλλοντος παραγωγής από το ERP 

μέχρι το field control. Σε συνάρτηση με το 3ο αποτέλεσμα, οι διαφορές μεταξύ 

διαφορετικών αλγορίθμων στην πραγματική παραγωγή μπορούν να γίνουν άμεσα 

ορατές με μικρή προσαρμογή του MAS συστήματος ως συνέπεια της αρχιτεκτονικής 

χαλαρών συνδέσεων που προτείνεται.  

 Ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας για τη σχεδίαση MAS συστήματος με βάση τη 

GAIA μεθοδολογία και την προσαρμογή της με βάση συγκεκριμένα βιομηχανικά 

σενάρια και η αποτύπωση της σχεδίασης χρήσει σημασιολογικής οντολογίας RDF/OWL 

 Ανάπτυξη πρωτότυπης σημασιολογικής οντολογίας σε RDF/OWL του περιβάλλοντος 

παραγωγής χρησιμοποιώντας πρότυπα όπως το IEC ISO 62264 και η PSL η οποία 

μοντελοποιεί κατά πρότυπο τρόπο τους πόρους και τις διαδικασίες παραγωγής 

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας συσχεδίασης του MAS συστήματος και της βιομηχανικής 

οντολογίας καθώς και σύνδεσης μεταξύ των δύο μοντέλων μέσω σημασιολογικών 

ιδιοτήτων 

 Μεθοδολογία για την υλοποίηση του MAS συστήματος χρησιμοποιώντας την οντολογία 

ως σχέδιο λογισμικού (blueprint) καθώς αποτυπώνει σημαντικό μέρος της λογικής και 

της αλληλεπίδρασης των agents.  
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 Προτάθηκε τεχνική αξιοποίησης της σημασιολογικής οντολογίας κατά τη λειτουργία 

του συστήματος (run-time) ως μέρος του πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ των 

agents.  

Συμπερασματικά, η διατριβή κατέδειξε τη μεθοδολογία με την οποία μια σημασιολογική 

οντολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα στη σχεδίαση (design-time) και στην 

λειτουργία (run-time) ενός middleware ολοκλήρωσης των επιπέδων παραγωγής. Η 

ενσωμάτωση σε μία οντολογία της σημασιολογικής αναπαράστασης του βιομηχανικού 

περιβάλλοντος και της συγκεκριμένης σημασιολογικής αναπαράστασης που συνδέεται με το 

ανεπτυγμένο middleware προσδίδουν στην όλη ανάπτυξη εξαιρετική δυναμική, διαχωρίζοντας 

το επίπεδο περιεχομένου (context) από την όποια ανάπτυξη του πολυπρακτορικού 

συστήματος. Η ανάπτυξη ενός πολυπρακτορικού συστήματος που αποσκοπεί στη διαφανή 

ολοκλήρωση των επιπέδων του βιομηχανικού περιβάλλοντος με συγκεκριμένους ρόλους 

πρακτόρων να λειτουργούν ως διεπαφές με το σύστημα ERP και το επίπεδο Ελέγχου Πεδίου, 

προσδίδει σημαντική προσαρμοστικότητα στο βιομηχανικό περιβάλλον επιτρέποντας την 

υποστήριξη προηγμένων μοντέλων επιχειρησιακής οργάνωσης όπως της μαζικής 

εξατομικευμένης παραγωγής προϊόντων. Η επιβεβαίωση και η προσομοίωση του συστήματος 

μπορεί να γίνει σε δύο επίπεδα, είτε στο επίπεδο του MES μόνο είτε σε ολόκληρο το σύστημα. 

9.3 Μελλοντικές προεκτάσεις 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην 9.2 υποδεικνύουν ένα πλήθος κατευθύνσεων 

που μπορεί να ακολουθηθούν στην έρευνα για τελειοποίηση των μεθοδολογιών που 

παρουσιάστηκαν. Οι προεκτάσεις αυτές επικεντρώνονται αλλά δεν περιορίζονται απαραίτητα 

στα ακόλουθα σημεία: 

 Πληρέστερη μοντελοποίηση του MAS συστήματος στη σημασιολογική οντολογία: Αν και 

με τη βοήθεια της GAIA μεθοδολογίας μπορεί να γίνει μια αρκετά λεπτομερής 

αποτύπωση της λογικής του MAS συστήματος σε RDF / OWL, υπάρχουν περιθώρια για 

καλύτερη αποτύπωση της συμπεριφοράς και των αλληλεπιδράσεων του MAS 

συστήματος. Αυτό θα απαιτήσει την υπέρβαση της GAIA μεθοδολογίας ή τον 

εμπλουτισμό της. 
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 Ανάπτυξη μεθοδολογίας / εργαλείου για την αυτόματη παραγωγή κώδικα για το MAS 

σύστημα βάσει του agent μοντέλου. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον 

οποίο η οντολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως abstraction layer του MAS 

συστήματος και ως blueprint για την ανάπτυξή του. Σε συνέχεια της προηγούμενης 

παραγράφου, αν υπάρχει μια λεπτομερέστερη καταγραφή του MAS συστήματος, είναι 

ευκολότερο να δημιουργηθεί μια αναλυτικότερη μεθοδολογία και κατά συνέπεια ένα 

εργαλείο το οποίο θα εξάγει αυτόματα τη λειτουργική λογική του MAS μοντέλου και θα 

τη μετατρέπει σε πραγματικό κώδικα π.χ. C++ ή Java.  

 Βελτιστοποίηση της χρήσης OWL ως γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των agents. Όπως 

αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 8, η χρήση της OWL ως μέρος του πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας μεταξύ των agents σε μεγάλο βαθμό εξαλείφει την ανάγκη για ορισμό 

από μηδενική βάση ενός ad hoc πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Ωστόσο, υπάρχουν 

περιθώρια περαιτέρω έρευνας ως προς τον τρόπο που ανταλλάσσονται δεδομένα 

μεταξύ των agent έτσι ώστε η επικοινωνία μεταξύ τους να γίνει πιο αποτελεσματική.  

 Αυτοματοποίηση της δημιουργίας instances της βιομηχανικής οντολογίας. Τα instances 

της βιομηχανικής οντολογίας δηλώνονται με το χέρι. Αυτό ενδεχομένως σε μια 

πραγματική χρήση να είναι ασύμφορο έως μη ρεαλιστικό δεδομένου του όγκου των 

στοιχείων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα πραγματικό περιβάλλον 

παραγωγής. Κατά συνέπεια, θα είχε ενδιαφέρον η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας η 

οποία θα μπορεί να αντλεί δεδομένα από το ERP και να τα μετατρέπει σε instances των 

αντίστοιχων κλάσεων, ουσιαστικά μια αντιστοίχιση βάσης δεδομένων και οντολογίας 

 Ενσωμάτωση αλγόριθμων βελτιστοποίησης στο MAS σύστημα. Το MAS σύστημα έχει 

σχεδιασθεί ώστε η συμπεριφορά των agent να μπορεί να καθοριστεί από αλγόριθμους 

βελτιστοποίησης οι οποίοι θα είναι ενσωματωμένοι στον βασικό (core) κώδικα των 

εμπλεκόμενων agents. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο 

testbed για τη δοκιμή διαφόρων αλγορίθμων βελτιστοποίησης είτε με αιχμή το 

scheduling της παραγωγής είτε της αποτελεσματικότερης διαχείρισης αλλαγών στο 

περιβάλλον παραγωγής ώστε να διαμορφωθεί ένα πραγματικά ευφυές σύστημα 

παραγωγής.  



Κεφάλαιο 9  – Συμπεράσματα και προεκτάσεις 

214 
 

9.4 Δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές 

Κατά την ερευνητική εργασία, εκπονήθηκαν οι ακόλουθες ερευνητικές εργασίες: 

Διεθνή Περιοδικά  

1. AP. Kalogeras, JV. Gialelis, CE. Alexakos, MJ. Georgoudakis, and S.A. Koubias, “Vertical 

Integration of Enterprise Industrial Systems Utilizing Web Services” IEEE Transactions on 

Industrial Informatics, vol. 2, No. 5, pp. 120-128, May 2006.  

  



Κεφάλαιο 9  – Συμπεράσματα και προεκτάσεις 

215 
 

Διεθνή Συνέδρια 

2. Kalogeras, J. Gialelis, C. Alexakos, M. Georgoudakis, S. Koubias “Vertical Integration of 

Enterprise Industrial Systems Utilizing Web Services” IEEE International Workshop on 

Factory Communication Systems 22 Σεπτεμβρίου 2004, Vienna, Austria  

3. J.V. Gialelis, A.P. Kalogeras, C.E. Alexakos, M.J. Georgoudakis and G. Papadopoulos, 

Manufacturing Collaborative Process Integration Utilizing State of the Art Technologies, 

2005 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE'05), Dubrovnik, 

Croatia, June 20-23, 2005 

4. K. Charatsis, A.P. Kalogeras, M. Georgoudakis, J. Gialelis , and G. Papadopoulos, Home / 

Building Automation Environment Architecture Enabling Interoperability, Flexibility and 

Reusability, 2005 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE'05), 

Dubrovnik, Croatia, June 20-23, 2005 

5. M. Georgoudakis, A. Kalogeras, C. Alexakos, K. Charatsis, and S. Koubias, A Holonic 

Ontology-Based Multi-Agent System for the Distributed Scheduling and Monitoring of 

Industrial Processes, 10th IEEE International Conference on Emerging Technologies and 

Factory Automation, 9-22 September 2005.  

6. John Gialelis, Athanasios Kalogeras, Christos Alexakos, Manos Georgoudakis, Stavros 

Koubias, Advanced Enterprise Process Modelling Utilizing Ontology Semantics, 10th IEEE 

International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, 9-22 

September 2005 

7. M. Georgoudakis, C. Alexakos, A. Kalogeras, J. Gialelis, and S. Koubias, Decentralized 

Production control through ANSI / ISA-95 – based ontology and agents, 6th IEEE 

International Workshop on Factory Communication Systems, June 28-30, 2006, Torino, 

Italy 

8. C. Alexakos, M. Georgoudakis, A. Kalogeras, K. Charatsis, J. Gialelis, and S. Koubias, A 

Model for the Extension of ANSI – ISA 95 down to Field control Layer, 6th IEEE 

International Workshop on Factory Communication Systems, June 28-30, 2006, Torino, 

Italy 



Κεφάλαιο 9  – Συμπεράσματα και προεκτάσεις 

216 
 

9. Konstantinos J. Charatsis*, Athanasios P. Kalogeras†, Manos Georgoudakis* and 

Professor George Papadopoulos, ‘Integration of Semantic Web Services and Ontologies 

into the Industrial and Building Automation Layer’,IEEE Eurocon 2007, September 9-12, 

2007, Warsaw, Poland 

10. Manos Georgoudakis, Christos Alexakos, Athanasios Kalogeras, John Gialelis, Stavros 

Koubias,’ Methodology for the efficient distribution a manufacturing ontology to a 

multi-agent system utilizing a relevant Meta-Ontology’, ETFA'2007 - 12-th IEEE 

Conference on Emerging Technologies and Factory Automation - September 25-28, 2007 

11. Manos Georgoudakis, Christos Alexakos, Athanasios Kalogeras, John Gialelis, Stavros 

Koubias, ‘Ontology-based agent modeling – a formal methodology to incorporate a 

domain ontology in a multi-agent system’,WFCS 2008 – 7th IEEE International Workshop 

on Factory Communication Systems, May 20-23 2008, Dresden, Germany 

12. J. Gialelis, P. Foundas, A. Kalogeras, M. Georgoudakis, A. Kinalis and S.Koubias, ‘Wireless 

Wearable Body Area Network Supporting Person Centric Health Monitoring’, WFCS 

2008 – 7th IEEE International Workshop on Factory Communication Systems, May 20-23 

2008, Dresden, Germany 

Αναφορές Τρίτων 

1. Δ[2] T. Sauter, "Integration Aspects in Automation -- a Technology Survey." 10th IEEE 

International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 19-22 Sep. 

2005, Catania, vol. 2, pp. 255-263, 2005 

2. Δ[2] K. Pfadenhauer, S. Dustdar, B. Kittl, “Comparison of Two Distinctive Model Driven 

Web Service Orchestration Proposals”, 7th International IEEE Conference on E-Commerce 

Technology 2005, IEEE CEC 2005, 19 - 22 July, 2005, Technische Universität München, Germany 

3. Δ[2] K. Pfadenhauer, S. Dustdar, B. Kittl, "Challenges and Solutions for Model Driven 

Web Service Composition", 3rd International Workshop on Distributed and Mobile 

collaboration (DMC), IEEE WETICE, 13 - 15 June 2005, Linköping, Sweden, IEEE Computer 

Society Press 



Κεφάλαιο 9  – Συμπεράσματα και προεκτάσεις 

217 
 

4. Δ[2] M. Venzke, C. Weyer, V. Turau, "Application specific vs. standard Web service 

interfaces for the vertical integration of fieldbus systems",  3rd International Workshop on 

Intelligent Solutions in Embedded Systems - WISES 2005, Hamburg, Germany, 20 May, 2005 

5. Δ[2] Liu Zhuang, Guo Heqing, “Towards Workflow-based Web Services Integration”, in 

the Computer Engineering and Applications, Volume 42, No. 17, Pages 208-211, 2006, China 

Online Journals (Wanfang) 

6. Δ[2]V. Gilart-Iglesias, F. Maciá-Pérez, F. J. Mora-Gimeno, J. V. Berná-Martínez, 

“Normalization of Industrial Machinery with Embedded Devices and SOA”, 11th IEEE 

International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation ETFA’06, pp. 173-

180, Prague, Czech Rep., September 2006 

7. Δ[1] Therani, M., "Ontology Development for Designing and Managing Dynamic 

Business Process Networks", Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol.3, Iss.2, May 2007, 

p.p. 173-185 

8. Δ[1] Stephan Eberle, “Adaptive Internet Integration of Field Bus Systems”, Industrial 

Informatics, IEEE Transactions on, Vol.3, Iss.1, Feb. 2007, p.p. 12-20 

9. Δ[2] Μαρίνα Βασιλείου, Όλγα Γιαννούτσου, Νίκος Ιωάννου, Στέλλα Μαρκαντωνάτου, 

“Διαχείριση ορολογίας για την ανάπτυξη οντολογιών επιχειρησιακών διαδικασιών”, 5ο 

Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ, 13-15 Οκτωβρίου 2005 

10. Δ[2] Qing Wang, “ Artificial neural networks as cost engineering methods in a 

collaborative manufacturing environment”, International Journal of Production Economics, Vol. 

109, Issues 1-2, September 2007, pp. 53–64 

11. Δ[1] Teppo Pirttioja, Ilkka Seilonen, Antti Pakonen, Aarne Halme and Kari Koskinen, 

“Information Agents Handling Semantic Data as an Extension to Process Monitoring Systems”, 

Holonic and Multi-Agent Systems for Manufacturing, Lecture Notes in Computer Science, 2007, 

Springer Berlin / Heidelberg, pp. 411-420 



Κεφάλαιο 9  – Συμπεράσματα και προεκτάσεις 

218 
 

12. Δ[4] Otto, P.; Lindner, B.; Wollschlaeger, M., "Message-oriented middleware for 

automated piezomotor manufacturing," Emerging Technologies and Factory Automation, 2007. 

ETFA. IEEE Conference on , vol., no., pp.736-739, 25-28 Sept. 2007 

13. Δ[6] Otto, P.; Lindner, B.; Wollschlaeger, M., "Message-oriented middleware for 

automated piezomotor manufacturing," Emerging Technologies and Factory Automation, 2007. 

ETFA. IEEE Conference on , vol., no., pp.736-739, 25-28 Sept. 2007 

14. Δ[6] Macia-Perez, F.; Marcos-Jorquera, D.; Gilart-Iglesias, V., "Embedded web services 

for industrial TCP/IP services monitoring," Emerging Technologies and Factory Automation, 

2007. ETFA. IEEE Conference on , vol., no., pp.1115-1122, 25-28 Sept. 2007 

15. Δ[3] Macia-Perez, F.; Marcos-Jorquera, D.; Gilart-Iglesias, V., "Embedded web services 

for industrial TCP/IP services monitoring," Emerging Technologies and Factory Automation, 

2007. ETFA. IEEE Conference on , vol., no., pp.1115-1122, 25-28 Sept. 2007 

16. Δ[4] Control Network Performance Engineering, Qualit¨atsorientierter Entwurf von 

CSMA-Netzwerken der Automation, του Jorn Plonnigs, PhD Thesis 

17. Δ[1] R. Wirz, R. Marin, Jose M. Claver, J. Fernandez, E. Cervera, "Transport Protocols for 

Remote Programming of Network Robots within the context of Telelaboratories for Education: 

A Comparative Analysis", in Proceedings of 16th International Conference on Computer 

Communications and Networks (ICCCN 2007), IEEE, August 2007, Honolulu, Hawaii, pp.1315-

1320. 

18. Δ[1] Francisco Macia-Perez, Diego Marcos-Jorquera, and Virgilio Gilart-Iglesias, 

"Industrial TCP/IP Services Monitoring through Embedded Web Services", EURASIP Journal of 

Embedded Systems, Volume 2008, Article ID 219807, 10 pages, doi:10.1155/2008/219807 

19. Δ[2] Virgilio Gilart-Iglesias, Francisco Maciá-Pérez, Diego Marcos-Jorquera, Francisco 

Jose Mora-Gimeno, "Industrial Machines as a Service: Modelling industrial machinery 

processes", in Proc. Of 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN'07), 

Volume 2, July 23-27, Vienna, Austria, 2007, pp. 737-742 



Κεφάλαιο 9  – Συμπεράσματα και προεκτάσεις 

219 
 

20. Δ[2] Diego Marcos-Jorquera, Francisco Maciá-Pérez, Virgilio Gilart-Iglesias, Juan Antonio 

Gil-Martínez-Abarca, "Service model for the management of industrial environments. Dynamic 

reconfiguration of production elements", in Proc. Of 5th IEEE International Conference on 

Industrial Informatics (INDIN'07), Volume 1, July 23-27, Vienna, Austria, 2007, pp. 249-254 

21. Δ[2] Diego Marcos-Jorquera, Virgilio Gilart-Iglesias, Francisco Maciá-Pérez, "Modelo de 

reconfiguración dinámica de los elementos de producción orientado a la fabricación flexible", in 

Proc. Of IV Jornadas para el Desarrollo de Grandes Aplicaciones de Red (JDARE 2007), Alicante, 

España, February 21-22, 2007 

22. Δ[2] Virgilio Gilart-Iglesias, Francisco Maciá-Pérez, José Vicente Berná Martínez, " 

Integración de los elementos de producción dentro del modelo de negocio electrónico como 

servicios de fabricación", in Proc. Of IV Jornadas para el Desarrollo de Grandes Aplicaciones de 

Gestion de Red (JDARE 2006), Alicante, España, May 22-23, 2006, pp. 11-22. 

23. Δ[2] Virgilio Gilart-Iglesias, Héctor Ramos Morillo, Francisco Maciá-Pérez, " Del 

eBusiness al Smartscrew", in Proc. Of II Jornadas para el Desarrollo de Grandes Aplicaciones de 

Gestion de Red (JDARE 2005), Alicante, España, May 15-17, 2005, pp. 21-39 

24. Δ[6] Zhenning Shangguan, Zhipeng Gao and Kai Zhu, "Ontology-Based Process Modeling 

Using eTOM and ITIL", Research and Practical Issues of  Enterprise Information Systems II,     

IFIP International Federation for  Information Processing, Volume 255, Springer Boston, 2008, 

1001-1010 

25. Δ[1] AlbertoLeva and FilippoDonida, :Multifunctional Remote Laboratory for Education 

in Automatic Control: The CrAutoLab Experience", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL 

ELECTRONICS, VOL.55, NO.6, JUNE2008 

26. Δ[3] Francisco Macia-Perez, Diego Marcos-Jorquera, and Virgilio Gilart-Iglesias, 

"Industrial TCP/IP Services Monitoring through Embedded Web Services", EURASIP Journal of 

Embedded Systems, Volume 2008, Article ID 219807, 10 pages, doi:10.1155/2008/219807 



Κεφάλαιο 9  – Συμπεράσματα και προεκτάσεις 

220 
 

27. Δ[2] Markus Mathes, Steffen Heinzl, Bernd Freisleben, "Towards a Time-

ConstrainedWeb Service Infrastructure for Industrial Automation", Proc. of 13th IEEE 

Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, WIP, September 15-18, 2008, 

Hamburg, Germany, pp. 846-853 

28. Δ[11] W. Y. Zhang, M. Cai, J. Qiu, J. W. Yin, “Managing distributed manufacturing 

knowledge through multi-perspective modelling for semantic web applications”, International 

Journal of Production Research, DOI: 10.1080/00207540802311114, 17/09/2008 

29. Δ[1] Mieczyslaw Metzger, Grzegorz Polaków, Holonic Multiagent-Based System for 

Distributed Control of Semi-industrial Pilot Plants, Springer Berlin / Heidelberg, pages 338-347, 

Volume 4659/2007, ISBN 978-3-540-74478-8 

30. Δ[9] Christian Reinisch, Wolfgang Granzer, Fritz Praus, Wolfgang Kastner, „Integration of 

Heterogeneous Building Automation Systems using Ontologies“, in Proceedings of the 34th 

Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON '08), pages 2736-2741, 

November 2008 

31. Δ[1] Tsung-Han Yang, ” Utilizing the Interactive Techniques to Achieve Automated 

Service Composition in Web Services Environment”, Master’s thesis, Graduate Institute of 

Information Management, National Chung Cheng University, June 2008 

32. Δ[2] Dominik Roblek, “Decentralized Discovery and Execution for Composite Semantic 

Web Services”, Master’s Dissertation, University of Dublin, 2006 

33. Δ[2] Ana Sasa, Member, IEEE, Matja˘z B. Juric, and Marjan Krisper, “Service-Oriented 

Framework for Human Task Support and Automation”, IEEE  TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL 

INFORMATICS, VOL. 4, NO. 4, NOVEMBER 2008 

 

 



Βιβλιογραφία 

221 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

[1] Carl Anderson and John J. Bartholdi, III (2000). ‘Centralized versus decentralized control 
in manufacturing: lessons from social insects’, Pages 92–105 in “Complexity and 
Complex Systems in Industry,” Proceedings, University of Warwick, 19th–20th 
September 2000, (McCarthy, I. P. and Rakotobe-Joel, T.,Eds.). The University of 
Warwick, U.K. 652 pp. [ISBN 0 902683 50 0] 

[2] Deneubourg, J.L., Goss, S., Beckers, R. and Sandini, G. (1991). Collectively self-solving 
problems. Pages 267–278 in: Self-organization, Emerging Properties, and Learning (A. 
Babloyantz, Ed.). Plenum Press, New York 

[3] Lewin, R. (1995). Complexity: Life on the Edge of Chaos. Phoenix Paperbacks, London 
[4] Bonabeau, E., Théraulaz, G., Deneubourg J.L., Aron, S. and Camazine, S. (1997). 

Selforganization in social insects. Trends Ecol. Evol. 12: 188–193. 
[5] Μ. West, Some Industrial Experiences in the Development and Use of Ontologies, Proc. 

of the EKAW*04 Workshop on Core Ontologies in Ontology Engineering and 
Northamptonshire (UK), October 8, 2004 

[6] Bartholdi, J. J., III. (1993) Interactive program to balance assembly lines. Int. J. Prod. Res. 
31: 2447–2461 

[7] Bartholdi, J. J., III, Bunimovich, L.A. and Eisenstein, D.D. (1999). Dynamics of two- and 
threeworker "bucket brigade" production lines. Oper. Res. 47: 488–491. 

[8] Pires, J, Robotics for small and medium enterprises: control and programming 
challenges. Industrial Robot: An International Journal, 33(6), 2006 

[9] Craig, J, Introduction to robotics: mechanics and control. Addison Wesley, 3rd edition, 
2005. 

[10] James Odell, “Agent-Based Manufacturing: A Case Study”, Journal Of Object Technology, 
Vol. 1, no. 5, November-December 2002 

[11] Greenstein, David, and Kelly Thomas, “Intelligent Agents for an Emergent Industrial 
Ecology,” Intelligent Manufacturing Systems, Proceedings of IJCAI, 1995. 

[12] Wooldridge M. J., “An Introduction to MultiAgent Systems”, John Wiley & Sons, 2002 
[13] Kraus S., “Automated Negotiation and Decision Making in Multiagent Environments”, 

Artificial Intelligence Journal, Vol. 104 (1-2), pp. 1-69, 1998 
[14] Wellman M. P., Market-Oriented Programming, http://ai.eecs.umich.edu 

/people/wellman /MOP.html, Δεκέμβριος 2007 
[15] West, Matthew Some Industrial Experiences in the Development and Use of Ontologies  

EKAW04 Workshop on Core Ontologies, 2004 
[16] ISO 15926-2:2003 Integration of lifecycle data for process plant including oil and gas 

production facilities: Part 2 – Data model 
[17] Athanasios P. Kalogeras, John V. Gialelis, Christos E. Alexakos, Manos J. Georgoudakis, 

and Stavros A. Koubias, Vertical Integration of Enterprise Industrial Systems Utilizing 
Web Services, ΙΕΕΕ Transactions on Industrial Informatics, Vol. 2, No. 2, May 2006 

[18] V. Jaakkola, ‘An Intelligent Web Service for Maintenance and Operation’, MSc. Thesis, 
Department of Automation, Tampere University of Technology, Finland, August 2004 



Βιβλιογραφία 

222 
 

[19]  P. Warren, R. Studer, J. Davies, ‘Semantic Web Technologies Trends and Research in 
Ontology-based Systems’, John Wiley & Sons, ISBN-13: 978-0-470-02596-3, 2006 

[20] CLIO – EB53, General Secretariat of Research and Technology – funded project, uri: 
http://research.unisoft.gr/clio 

[21] Asunción Gómez-Pérez, Rafael González-Cabero, Manuel Lama: Development of 
Semantic Web Services at the Knowledge Level. ECOWS 2004: 72-86 

[22] Asunción Gómez-Pérez, Mariano Fernández-López, Oscar Corcho, Ontological 
Engineering: With Examples from the Areas of Knowledge Management, E-commerce 
and the Semantic Web, Springer, 2004, ISBN 1852335513 

[23] Uschold, M and King, M, 1995, "Towards a methodology for building ontologies" In 
Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing: International Joint 
Conference on Artificial Intelligence. (Also available as AIAI-TR-183 from AIAI, The 
University of Edinburgh 

[24] Gruninger, M., Fox, M. (1995), "Methodology for the design and evaluation of 
ontologies", Montreal., Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, 

[25] Bernaras, A, Laresgoiti, I and Corera, J, 1996, "Building and reusing ontologies for 
electrical network applications" Proceedings of the European Conference on Artificial 
Intelligence (ECAI'96) 298-302 

[26] Lopez, M.F.   Gomez-Perez, A.   Sierra, J.P.   Sierra, A.P, Building a chemical ontology 
using Methontology and the OntologyDesign Environment, Intelligent Systems and their 
Applications, IEEE, vol. 14 – issue 1, p.37-46, Jan/Feb 1999 

[27] York Sure, Steffen Staab, Rudi Studer, Handbook on Ontologies, International 
Handbooks on Information Systems, p. 117—132, Springer, 2004  

[28] D. Georgakopoulos, M. Hornick, A. Sheth, ‘An Overview of Workflow Management: 
From Process Modeling to Workflow Automation Infrastructure’, Distributed and 
Parallel Databases, 3, 119-153, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1995 

[29] R. Medina-Mora, T. Winograd, R. Flores, ‘ActionWorkflow as the Enterprise Integration 
Technology,’ Bulletin of the Technical Committee on Data Engineering, IEEE Computer 
Society, Vol. 16, No.2, June  1993 

[30] M. Muehlen, Workflow-based process controlling, Logos Verlag Berlin, 2002, ISBN 3-
8325-0388-9 

[31] M. Wooldridge and N.R. Jennings, “Intelligent Agents: Theory and Practice,” The 
Knowledge Engineering Review, Vol. 10, No. 2,1995, pp. 115-152. 

[32] Budenske, J.R.; Ahamad, A.; Chartier, E.R., Budenske, J.R.; Ahamad, A.; Chartier, E.R., 
Agent-based architecture for exchanging data between legacy applications, IEEE 
International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, Volume 3, Issue , 11-14 Oct 
1998 Page(s):2907 – 2912 

[33] Y. Peng, T. Finin, Y. Labrou, B. Chu, J. Long, W.J. Tolone, A. Boughannam, A multi-agent 
system for enterprise integration, in: Proc. of PAAM’98, London, UK, 1998, pp. 155–169 

[34] M.T. Malkoun, E.A. Kendall, CLAIMS: Cooperative layered agents for integrating 
manufacturing systems, in: Proc. of PAAM’97, London, UK, 1997 

[35] J. Budenske, A. Ahamad, E. Chartier, Agent-based architecture for exchanging modeling 
data between applications, in: Working Notes of the ABM Workshop, Minneapolis, MN, 
1998, pp. 18–27 

http://research.unisoft.gr/clio


Βιβλιογραφία 

223 
 

[36] Park, H., Tenenbaum, J. and Dove, R. (1993) Agile infrastructure for manufacturing 
systems (AIMS): A vision for transforming the us manufacturing base, Defense 
Manufacturing Conference 

[37] A. Mehra, M. Nissen, Intelligent supply chain agents using ADE, in: Proc. of AI & 
Manufacturing Research Planning Workshop, Albuquerque, NM, 1998, pp. 112–119 

[38] M.S. Fox, J.F. Chionglo, M. Barbuceanu, The integrated supply chain management 
system, Internal Report, Dept. of Industrial Engineering, Univ. of Toronto, 1993 

[39] Swaminathan, J., Smith, S. F., and Sadeh, N. M. 1998. Modeling supply chain dynamics: A 
multiagent approach. Decision Sciences 

[40] Davide Brugali, Katia Sycara, Towards agent oriented application frameworks, ACM 
Computing Surveys, Volume 32 ,  Issue 1es  (March 2000) 

[41] H.V.D. Parunak, A. Baker, S. Clark, The AARIA agent architecture: From manufacturing 
requirements to agent-based system design, in: Working Notes of the ABM Workshop, 
Minneapolis, MN, 1998, pp. 136–145 

[42] B. McEleney, G.M.P. O’Hare, J. Sampson, An agent-based system for reducing 
changeover delays in a job-shop factory environment, in: Proc. of PAAM’98, London, UK, 
1998, pp. 591–613 

[43] J. Butler, H. Ohtsubo, ADDYMS: Architecture for distributed dynamic manufacturing 
scheduling, in: A. Famili, D.S. Nau, S.H. Kim (Eds.), Artificial Intelligence Applications in 
Manufacturing, The AAAI Press, 1992, pp. 199–214 

[44] D. Frey, T. Stockheim, P.-O. Woelk, R. Zimmermann, Integrated multi-agent-based 
supply chain management, in: Proc. of 2003 WET ICE, Linz, Austria, 2003, pp. 24–29 

[45] K. Miyashita, CAMPS: A constraint-based architecture for multiagent planning and 
scheduling, Journal of Intelligent Manufacturing 9 (2) (1998) 147–154. 

[46] N. Sadeh, M.S. Fox, CORTES: An exploration into micro-opportunistic job-shop 
scheduling, in: Proc. of Workshop on Manufacturing Production Scheduling at IJCAI-89, 
Detroit, MI, 1989. 

[47] P. Burke, P. Prosser, The distributed asynchronous scheduler, in: M. Zweben, M.S. Fox 
(Eds.), Intelligent Scheduling, Morgan Kaufman Publishers, San Francisco, CA, 1994, pp. 
309–339. 

[48] S. Barber, E. White, A. Goel, D. Han, J. Kim, H. Li, T.H. Liu, C.E. Martin, R. McKay, Sensible 
agent problem-solving simulation for manufacturing environments, in: Proc. of AI & 
Manufacturing Research Planning Workshop, Albuquerque, NM, 1998, pp. 1–9 

[49] R. Brennan, S. Balasubramanian, D.H. Norrie, Dynamic control architecture for advanced 
manufacturing systems, in: Proc. Of International Conference on Intelligent Systems for 
Advanced Manufacturing, Pittsburgh, PA, 1997, pp. 213–223 

[50] G.Y.-J. Lin, J.J. Solberg, Integrated field control control using autonomous agents, IIE 
Transactions: Design and Manufacturing 24 (3) (1992) 57–71 

[51] S. Bruckner, J. Wyns, P. Peeters, M. Kollingbaum, Designing agents for the 
manufacturing process control, in: Proc. of AI and Manufacturing Research Planning 
Workshop, Albuquerque, NM, 1998, pp. 40–46 

[52] H.V.D. Parunak, MASCOT: A virtual factory for research and development in 
manufacturing scheduling and control, Technical Memo 93-02, Industrial Technology 
Institute, 1993. 



Βιβλιογραφία 

224 
 

[53] N.M. Berry, S. Kumura, Evaluating the design and development of Reagere, in: Working 
Notes of the ABM (Agent-Based Manufacturing) Workshop, Minneapolis, MN, 1998, pp. 
5–13. 

[54] PABADIS based Product Oriented Manufacturing Systems for Re-Configurable 
Enterprises, http://www.pabadis-promise.org, FP6-IST-016649 

[55] A. Lüder, A. Klostermeyer, J. Peschke, A. Bratoukhine, and T. Sauter,’ Distributed 
Automation: PABADIS versus HMS’, IEEE Transactions On Industrial Informatics, Vol. 1, 
No. 1, February 2005 31 

[56] H. VanBrussel, J. Wyns, P. Valckenaers, L. Bongaerts, and P. Peeters, “Reference 
architecture for holonic manufacturing systems: PROSA,” Comput. Ind., no. 37, pp. 255–
274, 1998 

[57] F. Maturana and D. Norrie, “Multi-agent mediator architecture for distributed 
manufacturing,” J. Intell. Manuf., no. 7, pp. 257–270, 1996. 

[58] FIPA – Foundation for Intelligent Physical Agents. http://www.fipa.org/ 
[59] ANSI. ISA-95. http://www.isa.org 

[60] Anneke Kleppe, Jos Warmer, Wim Bast, ‘MDA Explained: The Model Driven 
Architecture™: Practice and Promise’, Addison Wesley, April 21, 2003, ISBN: 0-321-
19442-X 

[61] Dirk Krafzig, Karl Banke, Dirk Slama, ‘Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best 
Practices’, Prentice Hall PTR, November 09, 2004, ISBN: 0-13-146575-9 

[62] Thomas Erl, ‘Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design’, Prentice 
Hall PTR, August 04, 2005, ISBN: 0-13-185858-0 

[63] Agent – based approaches, Pabadis Promise Consortium, Pabadis – Promise Deliverable 
1.2, Pabadis Promise Project, NMP-2004-IST-NMP-1 016649 

[64] M. Wooldridge, N. Jennings, D. Kinny: The gaia methodology for agent-oriented analysis 
and design, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, No.3, Vol. 3 (2000), S. 285-
312 

[65] Object Management Group, Unified Modeling Language: Superstructure, Version 2.0, 
available at: http://www.omg.org/technology/documents/ formal/ uml.htm, June, 2006 

[66] MESA International. White Paper Number 2: MES Functionalities & MRP to MES Data 
Flow Possibilities, 1997, διαθέσιμο στο: http://erplab.ie.nthu. edu.tw 
/CourseForm/MEB92P/MES2.pdf 

[67] Nicholas Santoro, ‘Design and Analysis of Distributed Algorithms’, John Wiley & Sons, 
2007, ISBN-13: 978-0-471-71997-7 

[68] Hideaki Ishii, Roberto Tempo, ‘Las Vegas randomized algorithms in distributed 
consensus problems’, American Control Conference, 11-13 June 2008 Page(s):2579 – 
2584 

[69] Christopher D. Walton, Agency and the Semantic Web, Oxford University Press, 2007, 
ISBN: 0-19-929248-5 

[70] Robert A. Riemenschneider, Hassen Saidi, Bruno Dutertre, "Using Model Checking to 
Assess the Dependability of Agent-Based Systems," IEEE Intelligent Systems, vol. 19, no. 
5, pp. 62-70, Sep./Oct. 2004 



Βιβλιογραφία 

225 
 

[71] Uta Priss, Formal Concept Analysis in Information Science, In: Cronin, Blaise (ed.), 

Annual Review of Information Science and Technology. Vol 40, 2006, p. 521-543 

[72] Ganter, B., & Wille, R. (1999a). Formal Concept Analysis. Mathematical Foundations. 

Berlin: Springer, ISBN: 3-540-62771-5 

[73] Bernhard Ganter, Rudolf Wille, Applied Lattice Theory: Formal Concept Analysis, In 

General Lattice Theory, Birkhäuser, 1997 

[74] Marek Obitko, Václav Snásel, Jan Smid, Ontology Design with Formal Concept Analysis, 

Proceedings of the International Workshop on Concept Lattices and their Applications, 

Ostrava, Czech Republic, September 23-24, 2004, pp. 111–119, ISBN 80-248-0597-9. 

[75] Franz Baader Diego Calvanese Deborah L. Mcguinness Daniele Nardi Peter F. Patel-

Schneider, The Description Logic Handbook, Cambridge University Press 2003, ISBN: 0-

521-78176-0 

[76] Manfred Schmidt-Schauß, Gert Smolka: Attributive Concept Descriptions with 

Complements, Journal of Artificial Intelligence, Vol. 48, No. 1. pages: 1-26, 1991 

[77] Francesco M. Donini, Maurizio Lenzerini, Daniele Nardi, Andrea Schaerf, Deduction in 

concept languages: From subsumption to instance checking, Journal of Logic and 

Computation, Vol. 4, pages 423 – 452, 1994 

[78] Α.Μ. Frisch, J.F. Allen, Knowledge retrieval as limited inference, 6th Conference on 

Automated Deduction, vol. 138 of Lecture Notes in Computer Science, p.274-291, 

Springer Verlag, Berlin 1982. 

[79] H.J. Levesque, Knowledge representation and reasoning, Annual Review of Computer 

Science, vol 1, p255 – 287, 1986 

[80] H.J. Levesque, Making believers out of computers, Artificial Intelligence, vol.30, p. 81-

108, October 1986 

[81] Τ. Lipkis, A KL-ONE classifier, Proceedings 1981 KL-ONE Workshop, pages 128 – 125, 

Cambridge (Massachusetts, USA).  

[82] R. J. Brachman, J.G. Schmolze, An overview of the KL-ONE knowledge representation 

system, Cognitive Science, 9:171-216, 1985 

[83] J.G. Schmolze, T.A. Lipkis, Classification in the KL-ONE knowledge representation system, 

In proceedings of the 8th International Joint Conference on Artificial Intelligence, p.330-

332, 1983 

[84] T.S. Kaczmarek, R. Bates, G. Robins, Recent development in NIKL, in Proceedings of the 

National Conference on Artificial Intelligence, p. 978 – 985, American Association for 

Artificial Intelligence, 1986 

[85] M.G. Moser, An overview of NIKL, Technical Report 5421, Bolt, Beranek and Newman, 

Inc., 1983 

[86] P.F. Patel Schneider, Small can be beautiful in knowledge representation, in Proceedings 

of the IEEE Workshop on Principles of Knowledge Based Systems, p. 11-16, 1984 



Βιβλιογραφία 

226 
 

[87] R.J. Brachman, R.E. Fikes, H.J. Levesque, KRYPTON: A functional approach to knowledge 

representation, Computer, 16(10):67-73, 1983 

[88] B. Nebel, Computational complexity of terminological reasoning in BACK, Artificial 

Intelligence, 34:371-383, 1988 

[89] K. Luck, B. Nebel, C. Peltason, A. Schmiedel, The anatomy of the BACK system. Technical 

report, Technische Universitat Berlin, 1987 

[90] H.J. Levesque, R.J. Brachman, Expressiveness and tractability in knowledge 

representation and reasoning, Computational Intelligence, 3:78-93, 1987 

[91] Jon Doyle, Ramesh S. Patil, Two theses of knowledge representation: Language 

restrictions, taxonomic classification, and the utility of representation services, Journal 

of Artificial Intelligence, Vol. 48, No. 3, pages 261-297, 1991 

[92] RDF Primer, online: http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ 

[93] Shelley Powers, Practical RDF, O'Reilly Publications, 2003, ISBN 0-596-00263-7 

[94] Christopher D. Walton, Agency and the Semantic Web, Oxford University Press, 2007, 

ISBN: 0-19-929248-5 

[95] Manos Georgoudakis, Christos Alexakos, Athanasios Kalogeras, John Gialelis, Stavros 

Koubias,’ Methodology for the efficient distribution a manufacturing ontology to a 

multi-agent system utilizing a relevant Meta-Ontology’, ETFA'2007 - 12-th IEEE 

Conference on Emerging Technologies and Factory Automation - September 25-28, 2007 

[96] ISO 10303-1:1994 Industrial automation systems and integration Product data 

representation and exchange - Overview and Fundamental Principles, International 

Standard, ISO TC184/SC4, 1994, available online at: http://www.steptools.com/library 

/standard/step_1.html 

[97] Munindar P. Singh and Michael N. Huhns, Service-Oriented Computing Semantics, 

Processes, Agents, John Wiley & Sons, Ltd., ISBN 0470091487, 2005 

[98] Knowledge Interchange Format (KIF), draft proposed American National Standard 
(dpANS), http://logic.stanford.edu/kif/dpans.html,  

[99] Valeriy Vyatkin, IEC 61499 for Embedded and Distributed Control Systems Design, 
Instrumentation Society of America (ISA), 2007, ISBN/ID:    978-0-9792343-0-9 

[100] FIPA ACL Message Structure Specification, FIPA TC Communication, 
http://www.fipa.org/, 2002  

[101] PABADIS consortium, Definition of Overall PABADIS’ PROMISE Control System 
Architecture, Deliverable 1.2, PABADIS – PROMISE IST, FP6-IST-016649, 2006 

[102] Peter Plessers, OlgaDe Troyer, Resolving Inconsistencies in Evolving Ontologies, The 
Semantic Web: Research and Applications, p. 200-214, Volume 4011/2006, Springer 
Berlin / Heidelberg, 2006, ISBN978-3-540-34544-2 

[103] Muhammad Fahad, Muhammad Abdul Qadir, Syed Adnan Hussain Shah, Evaluation of 
Ontologies and DL Reasoners, Intelligent Information Processing IV, p.17-27, Springer 
Boston, Volume 288/2008, ISBN 978-0-387-87684-9.  

[104] BPEL, http://www.bpelsource.com/index.html, online source.   



Βιβλιογραφία 

227 
 

[105] Intalio Designer, http://www.intalio.com/products/designer/#overview, online source 
[106] Oracle BPEL Process Manager, http://www.oracle.com/technology/products/ias/ 

bpel/index.html, online source 
[107] Holzmann Gerard J., The Spin model checker: primer and reference manual, Addison 

Wesley, September 2003, ISBN: 0-321-22862-6 
[108] Java Agent Development Framework, http://jade.tilab.com , online source 
[109] Jena – A Semantic Web Framework for Java, http://jena.sourceforge.net , online source 
[110] Protégé-OWL API, http://protege.stanford.edu/plugins/owl/api , online source 
[111] RacerPro reasoner, http://www.racer-systems.com/, online source 
[112] Microsoft Robotics Studio, http://msdn.microsoft.com/en-us/robotics/default.aspx , 

online source 
[113] Visual Components, 3D Create User Manual, http://www.visualcomponents.com 

 
 



Παράρτημα Α - Γλωσσάριο 

228 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ / ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ 

Συντόμευση / 
Ακρωνύμιο 

Επεξήγηση 

  AB ABILITY BROKER 

ACL AGENT COMMUNICATION LANGUAGE 

AJAX ASYNCHRONOUS JAVASCRIPT & XML 

ANSI  AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE 

API APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE 

BDI BELIEVE-DESIRE-INTENTION 

BPEL BUSINESS PROCESS EXECUTION LANGUAGE 

CIM COMPUTER INTEGRATED ARCHITECTURE 

COM COMMON OBJECT MODELING 

CORBA COMMON OBJECT REQUESTING BROKER ARCHITECTURE 

CTL COMPUTER TREE LOGIC 

DCOM DISTRIBUTED COMMON OBJECT MODELING 

DL DESCRIPTION LOGICS 

EJB ENTERPRISE JAVA BEANS 

ERP ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

FB FUNCTION BLOCK 

FCA FORMAL CONCEPT ANALYSIS 

FIPA FOUNDATION for INTELLIGENT PHYSICAL AGENTS 

JSP JAVASCRIPT PROGRAMMING 

LTL LINEAR TEMPORAL LANGUAGE 

MAS MULTI-AGENT SYSTEM 

MDA MODEL DRIVEN ARCHITECTURE 

MES MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM 

MESA MANUGACTURING EXECUTION SYSTEMS ASSOCIATION 

MOF META OBJECT FACILITY 

MPS MESSAGE PASSING SYSTEM 

OCL OBJECT CONSTRAINT LANGUAGE 
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OM ORDER MANAGER 

OMG OBJECT MANAGEMENT GROUP 

OSA ORDER SUPERVISOR AGENT 

OWL ONTOLOGY WEB LANGUAGE 

PIM PLATFORM INDEPENDENT MODEL 

PROMELA PROCESS META LANGUAGE 

PROSA PRODUCT RESOURCE ORDER STAFF ARCHITECTURE 

PSL PROCESS SPECIFICATION LANGUAGE 

PSM PLATFORM SPECIFIC MODEL 

RDF RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK 

RDFS RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK SCHEMA 

RM RESOURCE MANAGER 

SCADA SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION 

SDK SOFTWARE DEVELOPMENT KIT 

SOA SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE 

SOAP SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL 

SPARQL SPARQL RDF QUERY LANGUAGE 

SQL STRUCTURED QUERY LANGUAGE 

STEP STANDARD for THE EXCHANGE of PRODUCT  model data 

UDDI UNIVERSAL DESCRIPTION DISCOVERY & INTEGRATION 

UML UNIFIED MODELING LANGUAGE 

URI UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER 

WAPI WORKFLOW API 

WFMC WORKFLOW MANAGEMENT COALITION 

WSD WEB SERVICE DESCRIPTION 

WSDL WEB SERVICE DESCRIPTION LANGUAGE 

XDDML EXTENSIBLE DEVICE DESCRIPTION MARKUP LANGUAGE 

XML EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE 

XP EXTEREME PROGRAMMING 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – 

GAIA ΜΟΝΤΕΛΑ 

Στο παρών παρουσιάζεται η σχεδίαση του πρακτορικού συστήματος με τη μορφή GAIA 

πινάκων.  

9.4.1 GAIA μοντέλο ρόλων agents 

9.4.1.1 GAIA μοντέλο Order Supervisor Agent 

Όνομα agent Order Supervisor Agent (OSA) 

Περιγραφή O OSA λειτουργεί ως interface ανάμεσα στο ERP και στο επίπεδο 

των agents. Δέχεται παραγγελίες από το ERP και για την κάθε 

μια από αυτές δημιουργεί ένα instance ενός Order Manager για 

την εκτέλεσή της. Επιβλέπει τη λειτουργία των ΟΜ και 

επιστρέφει τα αποτελέσματα σχετικά με την κατάσταση της 

παραγγελίας 

Συμπεριφορά  

Πρωτόκολλα Π1.1: Νέα παραγγελία 

Π1.2: Τροποποίηση δεδομένων παραγγελίας 

Π1.3: Ενημέρωση αποτελεσμάτων 

Π1.4: Ερώτηση κατάστασης παραγγελίας 

Π1.5: Ακύρωση παραγγελίας 

Π3.7 Πρόβλημα εκτέλεσης παραγγελίας 

Ενέργειες Ε1.1: Επίβλεψη διαδικασίας εκτέλεσης όλων των παραγγελιών 

Σχόλια Υπάρχει τουλάχιστον ένας OSA σε ένα σύστημα ο οποίος 

δημιουργείται κατά την εκκίνηση του συστήματος  

Διεπαφές Διεπαφή με το ERP 

Δικαιώματα Επίβλεψη της συμπεριφοράς του Order Manager 

Ευθύνες  

Διατήρησης Δημιουργία και αρχικοποίηση Order Manager 

Αλλαγή δεδομένων παραγγελίας 

Ασφάλειας Διασφάλιση λειτουργίας Order Manager 
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9.4.1.2 GAIA μοντέλο Order Manager 

Όνομα agent Order Manager (OΜ) 

Περιγραφή Ο OM είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση μιας παραγγελίας που 

λαμβάνει από τον OSA. Δημιουργείται για την συγκεκριμένη 

παραγγελία και μόνο ενώ μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία, 

τερματίζεται το instance του ΟΜ. Αν η εκτέλεση της 

παραγγελίας περιλαμβάνει και τη δημιουργία υπο-προϊόντων, και 

αυτά τα αναλαμβάνει ο ίδιος ΟΜ ως μέρος της παραγωγικής 

διαδικασίας. Επίσης, αιτείται τη χρήση πόρων από τον ΑΒ στον 

οποίο και στέλνει περιγραφές των διαδικασιών που πρέπει να 

εκτελεστούν ενώ πάντα βρίσκεται σε συνεχή σύνδεση με την 

βιομηχανική οντολογία 

Συμπεριφορά  

Πρωτόκολλα Π1.1: Νέα παραγγελία 

Π1.2: Τροποποίηση δεδομένων παραγγελίας 

Π1.4: Ερώτηση κατάστασης παραγγελίας 

Π1.5: Ακύρωση παραγγελίας 

Π2.1: Αίτηση εκτέλεσης εργασίας 

Π2.2: Ενημέρωση re-allocation εργασίας 

 

Ενέργειες Ε2.1: Εκτέλεση παραγγελίας 

Ε2.2.:Διαχείριση κατασκευαστικής διαδικασίας 

 

Σχόλια Για κάθε παραγγελία, θα δημιουργείται και ένας OM. Κατά 

συνέπεια θα υπάρχει μηδέν ή περισσότεροι ΟΜ που θα 

λειτουργούν ανεξάρτητα μια δεδομένη στιγμή στο σύστημα. Με 

την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο ΟΜ τερματίζεται. 

Διεπαφές - 

Δικαιώματα Έλεγχος στον εκτέλεση της παραγγελίας οπότε: 

- Έλεγχος δεδομένων παραγγελίας 

- Αναζήτηση χρησιμοποιήσιμων πόρων 

- Ενημέρωση αποτελεσμάτων παραγωγής 

Ευθύνες  

Διατήρησης Έλεγχος στην εκτέλεση παραγωγής 

Ασφάλειας Επιβεβαίωση ανάθεσης εργασίας σε πόρους 

  

 

  



Παράρτημα B – Σχεδίαση Πολυπρακτορικού Συστήματος – GAIA μοντέλα 

232 
 

9.4.1.3 GAIA μοντέλο Ability Broker 

Όνομα agent Ability Broker (AB) 

Περιγραφή O AB έχει ρόλο να μεταβιβάζει αιτήσεις για εκτέλεση 

παραγωγικών διαδικασιών από τους ΟΜ προς τους RM. 

Επιβλέπει τη λειτουργία των RM είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή 

να αντιστοιχήσει τις ικανότητες που ζητούνται για την εκτέλεση 

μιας διαδικασίας με τον αντίστοιχο πόρο. Οι RM με τη σειρά τους 

ενημερώνουν τον ΑΒ για νέες δυνατότητες, για ενδεχόμενη 

τροποποίηση των δυνατοτήτων τους, αδυναμία περάτωσης της 

εκτέλεσης, κατάσταση διαθεσιμότητας. Επίσης, ο ΆΒ 

διαπραγματεύεται τον προγραμματισμό της χρήσης των πόρων με 

τους RM.  

Συμπεριφορά  

Πρωτόκολλα Π2.1: Αίτηση εκτέλεσης εργασίας 

Π2.2: Ενημέρωση re-allocation εργασίας 

Π3.1 Νέο ability 

Π3.2 Τροποποίηση ability 

Π3.3 Αναζήτηση ability 

Π3.4 Διαπραγμάτευση σειράς εκτέλεσης εργασιών 

Π3.5 Κατάσταση εκτέλεσης διαδικασίας 

Π3.6 Πρόβλημα εκτέλεσης διαδικασίας 

Π3.7 Πρόβλημα εκτέλεσης παραγγελίας 

Ενέργειες Ε3.1 Διαχείριση RM 

E3.2 Ανάθεση εκτέλεσης διαδικασίας σε RM 

E3.3 Διαχείριση εκτέλεσης παραγγελίας 

 

Σχόλια Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από έναν ΑΒ, θα 

πρέπει μέσω της οντολογίας να υπάρχει σαφής διαχωρισμός 

σχετικά με τους RM που θα ελέγχει ο καθένας. Σε αυτή την 

περίπτωση, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές διαχείρισης. Είναι 

δυνατό ο ΟΜ να ρωτάει και τους δύο ΑΒ και να επιλέγει την 

πλέον συμφέρουσα απάντηση – αν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη 

abilities, ή να ρωτάει ο ένας ΑΒ τον άλλο αν δεν μπορεί να δώσει 

αποδεκτή λύση, κλπ. 

Διεπαφές  

Δικαιώματα - Συλλογή και διαχείριση δυνατοτήτων συστήματος 

- Επίβλεψη λειτουργίας RM 

Ευθύνες  

Διατήρησης - Εκτέλεσης παραγγελίας 

- Διαχείριση πόρων και ικανοτήτων  

Ασφάλειας - Βέλτιστη κατανομή πόρων 

- Επαναπρογραμματισμός πόρων σε περίπτωση αδυναμίας 

ενός RM να περατώσει την παραγγελία 
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9.4.1.4 GAIA μοντέλο του Resource Manager 

Όνομα agent Resource Manager (RM) 

Περιγραφή O RM είναι υπεύθυνος για την αποκλειστική διαχείριση ενός 

φυσικού πόρου σε σχέση με τη λειτουργία του. Στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, ο RM σχετίζεται με συγκεκριμένου τύπους 

πόρων, τους κατασκευαστικούς και τις πρώτες ύλες. Στην ουσία 

αποτελεί ένα ευφυές interface ανάμεσα στη μηχανή και το MES 

επίπεδο. Διαθέτει τις δυνατότητες του πόρου στον ΑΒ ενώ 

δέχεται εντολές για την εκτέλεση μιας εργασίας – μέρος μιας 

διαδικασίας.  

Συμπεριφορά  

Πρωτόκολλα Π3.1 Νέο ability 

Π3.2 Τροποποίηση ability 

Π3.4 Διαπραγμάτευση σειράς εκτέλεσης εργασιών 

Π3.5 Κατάσταση εκτέλεσης διαδικασίας 

Π3.6 Πρόβλημα εκτέλεσης διαδικασίας 

 

Ενέργειες Ε4.1 Εκτέλεση process segment 

Ε4.2 Δέσμευση resource 

Σχόλια Κατά κανόνα ένας RM υπάρχει για κάθε ένα resource. 

θεωρητικά, στην περίπτωση όπου δύο πόροι έχουν ίδιο interface 

ή διαθέτουν παρόμοια λειτουργικότητα μπορεί ένας RM να 

ελέγχει > 1 πόρους. Ωστόσο, για λόγους αξιοπιστίας καθώς είναι 

mission critical οντότητες, είναι καλύτερο να έχουν διακριτή 

υλοποίηση.  

Διεπαφές Γενικού τύπου interface για τη διασύνδεση με μηχανήματα 

παραγωγής η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται με: 

- RS232, RS485, TCP, ProfiBUS, κλπ.  

Δικαιώματα - Έλεγχος ανάθεσης πόρων και προγραμματισμός 

- Έλεγχος φυσικής συμπεριφοράς 

- Παροχή πληροφοριών σχετικά με το resource 

Ευθύνες  

 Διατήρησης - Παροχή πληροφορίας σχετικά με τα abilities και τυχόν 

αλλαγές σε αυτά 

- Παροχή πληροφορίας προγραμματισμού 

- Προγραμματισμός εργασίας για τον πόρο 

- Ανάθεση εργασίας στον πόρο 

- Εκτέλεση εργασίας 

Ασφάλειας - Εξασφάλιση ότι ο πόρος δε θα κλειδωθεί από λάθος 

ανάθεση (deadlock allocation) 

- Εξασφάλιση συνολικής λειτουργικότητας του πόρου 
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9.4.2 GAIA μοντέλο αλληλεπίδρασης ρόλων – περιγραφή πρωτοκόλλων 

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάσαμε το μοντέλο των ρόλων των agents οι οποίοι και 

απαρτίζουν το MES επίπεδο του συστήματός μας. Το επόμενο βήμα είναι να αναλύσουμε τα 

πρωτόκολλα τα οποία και καθορίζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των agents. Εδώ θα πρέπει 

να επισημάνουμε μια διάκριση η οποία ορίζεται στη GAIA μεθοδολογία: Η Ενέργεια (activity) 

δεν περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση με έναν άλλο agent π.χ. η επικοινωνία με την οντολογία, 

ενώ το πρωτόκολλο υπάρχει για να περιγράψει την αλληλεπίδραση μεταξύ δύο agents. Αυτό 

το βήμα αποτελεί συνέχεια στη μεθοδολογία top down που ακολουθούμε και είναι σύμφωνη 

και με την MDA όπου συνεχώς αναλύουμε (refine) τα μοντέλα σε κάθε επόμενο βήμα. Αφού 

αναλύσουμε τα πρωτόκολλα, το επόμενο βήμα θα είναι η ανάλυση και των ενεργειών που 

χρησιμοποιούνται στα πρωτόκολλα αυτά με σκοπό να φτάσουμε στο επίπεδο των 

πραγματικών δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των agents. Η ανάλυση των 

πρωτοκόλλων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μελέτη της συμπεριφοράς των agents καθώς 

περιγράφει τα γεγονότα (events) στα πλαίσια των οποίων χρησιμοποιούνται τα εκάστοτε 

πρωτόκολλα, τα μηνύματα και άρα τα δεδομένα που ανταλλάσσονται ενώ παρέχουν και μια 

εποπτική εικόνα της συμπεριφοράς του agent με τη χρήση των διαγραμμάτων αλληλουχίας 

(sequence diagrams).  

9.4.2.1 Π1.1: Νέα Παραγγελία 

Όνομα πρωτοκόλλου Π1.1 Νέα Παραγγελία 

Περιγραφή Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται για την επικοινωνία 

μεταξύ των OSA και του ΟΜ. Αφού δημιουργηθεί το instance του 

ΟΜ, ο OSA αποστέλλει με τη χρήση αυτού του πρωτοκόλλου τα 

δεδομένα της παραγγελίας στο νέο instance του ΟΜ. Αν και θα 

ήταν δυνατό το νέο instance του OM να περιέχει ως αρχικά 

δεδομένα την παραγγελία τη στιγμή της δημιουργίας του, επειδή 

διαθέτει μηχανισμό για την τροποποίηση παραγγελίας βάσει 

αντίστοιχου πρωτοκόλλου, για λόγους συνέπειας η αρχικοποίησή 

του γίνεται πάλι από παρόμοιο μηχανισμό 

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator OSA 

Partner OM 

Initiator event Λήψη παραγγελίας από το ERP (OnERPOrderRX) 
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Σχετιζόμενο partner 

event 

Λήψη παραγγελίας από το OSA (OnOSAOrderRX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα Είδος προϊόντος και χαρακτηριστικά του (attributes) 

Τροποποιημένα N/A 

Ακολουθιακό διάγραμμα 

OSA OM

Αποστολή δεδομένων 

παραγγελίας
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9.4.2.2 Π1.2 Τροποποίηση δεδομένων παραγγελίας 

Όνομα πρωτοκόλλου Π1.2 Τροποποίηση δεδομένων παραγγελίας 

Περιγραφή Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται για την επικοινωνία 

μεταξύ των OSA και του ΟΜ. Ουσιαστικά είναι η επανάληψη της 

παραγγελίας αλλά με τροποποιημένα attributes. Ωστόσο, σε αυτή 

την περίπτωση, ο ΟΜ αποκρίνεται θετικά ή αρνητικά στην 

αίτηση τροποποίησης ανάλογα με το σε πιο στάδιο είναι η 

παραγωγή του και άρα αν μπορεί να γίνει η αλλαγή.  

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator OSA 

Partner OM 

Initiator event Λήψη τροποποίησης παραγγελίας από το ERP 

(OnERPChOrderRX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

Λήψη τροποποίησης παραγγελίας από τον ΟΜ 

(OnOSAChOrderRX) 

Αποστολή απόκρισης για τροποποίηση παραγγελίας από ΟΜ 

(OnChOrderResp) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα ID παραγγελίας 

Τροποποιημένα Attributes προϊόντων 

Ακολουθιακό διάγραμμα 

OSA OM

Τροποποίηση δεδομένων 

παραγγελίας

Απόκριση στο αίτημα 

τροποποίησης
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9.4.2.3 Π1.4 Ερώτηση κατάστασης παραγγελίας 

Όνομα πρωτοκόλλου Π1.4 Ερώτηση κατάστασης παραγγελίας 

Περιγραφή Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμεύει για την ενημέρωση του OSA από 

τον OM για την κατάσταση εξέλιξης της παραγγελίας. Ο ΟΜ με 

τη λήψη του αιτήματος, κοιτάει στην οντολογία όπου βρίσκεται 

αποθηκευμένη η τελευταία ενημέρωση της κατάστασης της 

παραγγελίας 

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator OSA 

Partner OM 

Initiator event Αίτηση ενημέρωσης του OSA για την κατάσταση της παραγγελίας 

(OnStatusReq) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

Λήψη αίτησης ενημέρωσης κατάστασης παραγγελίας από OSA 

(OnStatusReqRX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - Order_id (που είναι ουσιαστικά το id του ΟΜ) 

- Process status ως το process segment στο οποίο βρίσκεται 

Τροποποιημένα -Ν/Α 

Ακολουθιακό διάγραμμα 

OSA OM

Ερώτηση για την κατάσταση 

της παραγγελίας

Απόκριση με κατάσταση

παραγγελίας
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9.4.2.4 Π1.5 Ακύρωση παραγγελίας 

Όνομα πρωτοκόλλου Π1.5 Ακύρωση παραγγελίας 

Περιγραφή Ο OSA μπορεί να στείλει μήνυμα ακύρωσης προς τον 

αντίστοιχο ΟΜ o οποίος αφού προχωρήσεις στις κατάλληλες 

ενέργειες, θα τερματίσει τον εαυτό του. Το μήνυμα ακύρωσης 

έχει προέλθει από το ERP. Αφού ενημερώσει τον AB και 

στείλει απόκριση ο ΟΜ, θα τερματίσει. 

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator OSA 

Partner OM 

Initiator event Αίτηση ακύρωσης παραγγελίας (OnCancelOrder) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

Λήψη αίτησης ακύρωσης (OnCancelOrderRX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - Order_id 

- Αποτέλεσμα 

Τροποποιημένα  

Ακολουθιακό διάγραμμα 

OSA OM

Ακύρωση  Παραγγελίας

Απόκριση ακύρωσης

παραγγελίας
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9.4.2.5 Π1.6 Ακύρωση παραγγελίας -2 

Όνομα πρωτοκόλλου Π1.6  Ακύρωση παραγγελίας – 2 

Περιγραφή Το πρωτόκολλο αυτό ουσιαστικά είναι συνέχεια του Π 1.5. Μόλις 

ο ΟΜ λάβει μήνυμα τερματισμού, ζητά από τον ΑΒ να τερματίσει 

την παραγγελία.Ο ΑΒ βγάζει από την ουρά την παραγγελία 

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator OM 

Partner AB 

Initiator event Λήψη αίτησης ακύρωσης (OnCancelOrderRX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

Απόκριση τερματισμού παραγγελίας από ΑΒ 

(OnABCancelOrderResponse) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - Order id 

Τροποποιημένα - n/a 

Ακολουθιακό διάγραμμα 

OM AB

Ακύρωση παραγγελίας

Απόκριση ακύρωσης 

παραγγελίας
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9.4.2.6 Π2.1 Αίτηση εκτέλεσης εργασίας 

Όνομα πρωτοκόλλου Π2.1 Αίτηση εκτέλεσης εργασίας 

Περιγραφή Η λήψη νέας παραγγελίας από τον OSA προκαλεί την αποστολή 

των λεπτομερειών της παραγγελίας από τον ΟΜ στον ΑΒ, 

ουσιαστικά το ένα event (OnOSAOrderRX) προκαλεί ένα άλλο, 

αυτό της αποστολής της αίτησης εκτέλεσης εργασίας. Ο ΟΜ 

αρχικά στέλνει στον AB αίτημα με τα απαιτούμενα abilities. Στη 

συνέχεια, ο ΑΒ ελέγχει τη λίστα με τα αιτούμενα abilities σε 

αντιπαραβολή με τα abilities που μπορεί να διαθέσει και 

απαντάει θετικά αν όλα τα abilities είναι διαθέσιμα ή αλλιώς 

επισημαίνει ποια abilities δεν είναι διαθέσιμα.  

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator OM 

Partner AB 

Initiator event Αποστολή abilities request (OnAbReqTX) 

Λήψη απάντησης από ΑΒ για abilities request 

(OnAbReqRespRX) 

Αποστολή process segment (OnPrSegTX) 

Λήψη schedule από τον AB (OnScheduleRX) 

Αποστολή αποδοχής ή μη του schedule στον ΑΒ (OnSchRespTX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

Λήψη ability request (OnAbReqRX) 

Αποστολή απόκρισης για abilities req. (OnAbReqRespTX) 

Λήψη process segment (OnPrSegTX) 

Αποστολή schedule (OnScheduleTX)  

Λήψη απόκρισης για schedule (OnSchRespRX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - Process – specific abilities 

- Process segment 

- Process scheduling 

Τροποποιημένα - Resource allocation information 

Ακολουθιακό διάγραμμα 
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OM AB

Αίτηση abilities

Απόκριση διαθεσιμότητας

abilities

Αποστολή Schedule Εκτέλεσης 

process
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9.4.2.7 Π2.2 Re-allocation εργασίας 

Όνομα πρωτοκόλλου Re –allocation εργασίας 

Περιγραφή Λόγω μιας απρόβλεπτης κατάστασης, υπάρχει η περίπτωση να 

μην είναι δυνατή η περάτωση ενός process segment βάσει του 

αρχικού schedule. Σε αυτή την περίπτωση o AB προσπαθεί να 

βρει resource manager με παρόμοια abilities και να του αναθέσει 

την εργασία. Πριν όμως το κάνει αυτό, ζητάει έγκριση για το νέο 

schedule από τον ΟΜ που έστειλε την αρχική παραγγελία.  

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator ΑΒ 

Partner ΟΜ 

Initiator event - Αποστολή νέου schedule (OnReschTX) 

- Λήψη απάντησης αποδοχής προτεινόμενου schedule 

(OnRescRespRX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

- Λήψη του νέου schedule (OnReschRX) 

- Αποστολή απάντησης αποδοχής νέου schedule 

(OnRescRespTX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - Order_id 

- Ability affected 

Τροποποιημένα - Schedule information 

Ακολουθιακό διάγραμμα 

OM AB

Ενημέρωση για το νέο 

schedule και για το ability που 

επηρεάστηκε

Απάντηση για αποδοχή του 

νέου schedule
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9.4.2.8  Π3.1 Νέο ability 

Όνομα πρωτοκόλλου Νέο ability 

Περιγραφή To πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται από τον RM για να δηλώσει 

στον ΑΒ ένα νέο ability που προκύπτει είτε από την εισαγωγή 

ενός device που ελέγχει ο πρώτος είτε από το νέο FB που 

καθίσταται διαθέσιμο. Η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη 

καθώς ο ΑΒ πρέπει να έχει γνώση όλων των διαθέσιμων abilities 

και των σχετιζόμενων RM.  

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator RM 

Partner AB 

Initiator event - Αποστολή νέου ability (OnAbilityTX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

- Λήψη νέου ability (OnAbilityRX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - RM_id 

- Περιγραφή ability 

Τροποποιημένα -  

Ακολουθιακό διάγραμμα 

RM AB

Αίτημα για καταχώρηση νέου 

ability
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9.4.2.9 Π3.2 Τροποποίηση ability 

Όνομα πρωτοκόλλου Τροποποίηση ability 

Περιγραφή To πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται από τον RM για να δηλώσει 

στον ΑΒ την τροποποίηση των χαρακτηριστικών ενός ability. 

Π.χ. το drilling ability θα μπορούσε να τροποποιηθεί το Φ από 

4.5 σε 6 mm. Είναι αρκετά όμοιο με το Π3.1 

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator RM 

Partner AB 

Initiator event - Αποστολή τροποποιημένου ability (OnModAbilityTX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

- Λήψη τροποποιημένου ability (OnModAbilityRX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - RM_id 

- Περιγραφή ability 

Τροποποιημένα - Υπάρχουν ability 

Ακολουθιακό διάγραμμα 

RM AB

Αίτημα για καταχώρηση 

τροποποιημένου  ability
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9.4.2.10 Π3.3 Αναζήτηση ability 

Όνομα πρωτοκόλλου Αναζήτηση ability 

Περιγραφή To πρωτόκολλο αυτό το χρησιμοποιεί o AB για να ρωτήσει τους 

RM αν διαθέτουν ένα ability. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά 

καθώς κατά κανόνα ο κάθε RM καταχωρεί ασύγχρονα τα abilities 

του 

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator RM 

Partner AB 

Initiator event - Αποστολή ερώτησης abilities (OnAbLstReqTX) 

- Λήψη abilities (OnAbLstRespRX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

- Λήψη ερώτησης abilities (OnAbLstReqRX) 

- Αποστολή λίστας (OnAbLstRespTX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - RM_id 

Τροποποιημένα - RM abilities list 

Ακολουθιακό διάγραμμα 

RM AB

Απάντηση με λίστα abilities

Ερώτηση abilities
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9.4.2.11 Π3.4 Διαπραγμάτευση σειράς εκτέλεσης εργασιών – Αίτηση εκτέλεσης 

Όνομα πρωτοκόλλου Διαπραγμάτευση σειράς εκτέλεσης εργασιών 

Περιγραφή Όταν ο ΑΒ στείλει μια εργασία προς εκτέλεση στον RM, η σειρά 

εκτέλεσης των εργασιών μπορεί να είναι είτε first in first out ή 

κάποια άλλη με βάση κάποιο αλγόριθμο βελτιστοποίησης 

scheduling. Υπάρχει η πιθανότητα όμως μια εργασία η οποία 

υποβάλλεται τελευταία να πρέπει να ολοκληρωθεί πριν μια άλλη 

εργασία η οποία έχει υποβληθεί νωρίτερα. Ο RM θα ελέγξει αν 

μπορεί να κάνει re-schedule προηγούμενες εργασίες βάσει των 

deadlines που έχει για κάθε μια έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις 

προθεσμίες όλων των εργασιών. Στη συνέχεια θα ενημερώσει για 

το αποτέλεσμα. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται και για την 

υποβολή της εργασίας στον RM. Αν ο RM δεν μπορεί να 

ικανοποιήσει την παραγγελία, και ο ΑΒ δεν μπορεί να βρει άλλο 

RM, ενημερώνει τον ΟΜ με το πρωτόκολλο Π3.6 (Πρόβλημα 

εκτέλεσης) 

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator AB 

Partner RM 

Initiator event - Αποστολή process segment (OnProcessSegTX) 

- Λήψη απόκρισης ανταπόκρισης (OnProSegResRX) 

- Αποστολή απάντησης αποδοχής (OnPrSegTX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

- Λήψη process segment (OnProcessSegRX) 

- Αποστολή απόκρισης ανταπόκρισης (OnProSegResTX) 

- Λήψη απάντησης αποδοχής (OnPrSegRX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - Process segment 

- Deadline 

Τροποποιημένα - Order schedule 

Ακολουθιακό διάγραμμα 
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RM AB

Απάντηση για τη δυνατότητα 

ικανοποίησης της παραγγελίας

Αποστολή Process segment με 

deadline.

Απόκριση αποδοχής ή μη 

προτεινόμενου schedule
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9.4.2.12 Π3.5 Κατάσταση εκτέλεσης διαδικασίας 

Όνομα πρωτοκόλλου Κατάσταση εκτέλεσης διαδικασίας 

Περιγραφή Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιείται για την ασύγχρονη 

ενημέρωση του AB από τον RM για την κατάσταση της εκτέλεσης 

ενός process με την ολοκλήρωση ενός βήματος. Ο ΑΒ ενημερώνει 

το τμήμα της οντολογίας που αφορά την παραγγελία και έχει 

πρόσβαση σε αυτό και ο αντίστοιχος ΟΜ. Έτσι δε χρειάζεται να 

ενημερωθεί και ο ΟΜ.   

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator RM 

Partner AB 

Initiator event - Αποστολή κατάστασης διεργασίας (OnStatUpTX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

- Λήψη κατάστασης διεργασίας (OnStatUpTX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - Process segment status update 

Τροποποιημένα  

Ακολουθιακό διάγραμμα 

RM AB

Ενημέρωση για την κατάσταση 

διεργασίας
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9.4.2.13  Π3.6 Πρόβλημα εκτέλεσης διαδικασίας 

Όνομα πρωτοκόλλου Πρόβλημα εκτέλεσης διαδικασίας 

Περιγραφή Η αδυναμία εκτέλεσης ενός process segment μπορεί να οφείλεται 

σε διαφορετικούς λόγους: 

- Ο RM αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορεί να 

λειτουργήσει / συνεχίσει τη λειτουργία του 

- Το schedule της παραγγελίας είναι τέτοιο που δεν μπορεί 

να γίνει αποδεκτό από τον RM 

Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται ο ΑΒ ο οποίος είτε θα 

προσπαθήσει να βρει άλλο RM είτε θα αναφέρει στον OSA το 

πρόβλημα για να αποφευχθεί το dead-lock. Ο OSA σε συνεργασία 

με το ERP έχει δύο επιλογές: να τροποποιήσει την παραγγελία ή 

να την ακυρώσει 

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator - RM 

Partner - ΑΒ 

Initiator event - Αποστολή αδυναμίας εκτέλεσης (OnFailExTX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

- Λήψη αδυναμίας εκτέλεσης (OnFailExRX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - Process segment id 

Τροποποιημένα  

Ακολουθιακό διάγραμμα 

RM AB

Αδυναμία εκτέλεσης Process 

segment
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9.4.2.14 Π3.7 Πρόβλημα εκτέλεσης παραγγελίας 

Όνομα πρωτοκόλλου Πρόβλημα εκτέλεσης παραγγελίας 

Περιγραφή Ο ΑΒ έχει ήδη ειδοποιηθεί από τον RM για πρόβλημα στην 

εκτέλεση μιας διεργασίας. Αναλαμβάνει να στείλει το id της 

παραγγελίας στον OSA για να ενημερωθεί το ERP. Ο OSA σε 

συνεργασία με το ERP έχει δύο επιλογές: να τροποποιήσει την 

παραγγελία ή να την ακυρώσει 

Συμμετέχοντες Ρόλοι  

Initiator - ΑΒ 

Partner - OSA 

Initiator event - Αποστολή αδυναμίας εκτέλεσης (OnFailOrExTX) 

Σχετιζόμενο partner 

event 

- Λήψη αδυναμίας εκτέλεσης (OnFailOrExRX) 

Δεδομένα πρωτοκόλλου  

Απαιτούμενα - Order id 

Τροποποιημένα  

Ακολουθιακό διάγραμμα 

AB OSA

Αδυναμία εκτέλεσης 

παραγγελίας
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9.4.3 GAIA μοντέλο ενεργειών 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της προηγούμενη ενότητας, οι ενέργειες (activities) είναι οι 

διεργασίες που εκτελεί ο κάθε agents εσωτερικά, π.χ. η αλληλεπίδραση με τη βιομηχανική 

οντολογία. Τα activities είναι αλληλένδετα με τα πρωτόκολλα καθώς η εκτέλεση ενός activity 

μπορεί να γίνει στα πλαίσια ενός πρωτόκολλου αλλά και αντίστροφα. Σε αυτή την ενότητα 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα activities τα οποία εκτελούν οι agents. Η ανάλυση των activities 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μοντελοποίηση των agents καθώς καθιστά πιο εύκολη την 

κατάρτιση της αρχιτεκτονικής του κάθε agent σε επίπεδο κώδικα ενώ παρέχει μια πιο καθαρή 

και λεπτομερειακή εικόνα της συμπεριφοράς του. Στο επίπεδο που αφορά την υλοποίηση, τα 

activities αντιστοιχούν σε ξεχωριστά threads στο process στο οποίο υλοποιείται ένας agent.  

9.4.3.1 Ε1.1 Επίβλεψη διαδικασίας εκτέλεσης όλων των παραγγελιών 

Όνομα ενέργειας Επίβλεψη διαδικασίας εκτέλεσης όλων των παραγγελιών 

Περιγραφή Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ο OSA επιβλέπει από τη 

μεριά του ERP την εκτέλεση των παραγγελιών από τους OM. 

Κατά συνέπεια, αρχικοποιεί, επιβλέπει τερματίζει τη λειτουργία 

του κάθε ΟΜ που αντιστοιχεί στην κάθε παραγγελία ενώ 

χειρίζεται τα δεδομένα της κάθε παραγγελίας  

Συμμετέχοντες Ρόλοι OSA 

Initiator event OnInitialize 

Consumed events - Λήψη νέας παραγγελίας από το ERP (OnERPOrderRX) 

- Λήψη τροποποίησης παραγγελίας από το ERP 

(OnERPChOrderRX) 

- Λήψη ερώτησης για την κατάσταση μιας παραγγελίας από 

το ERP (OnERPOrderStatReq) 

- Λήψη εντολής ακύρωσης παραγγελίας από το ERP 

(OnOrderCancelRX) 

Triggered event - Αποστολή δεδομένων παραγγελίας στον ΟΜ 

(OnOSAOrderRX) 

- Αποστολή τροποποίησης παραγγελίας στον ΟΜ 

(OnERPChOrderRX) 

- Αποστολή ερώτησης για την κατάσταση της παραγγελίας 

(OnStatusReqRX) στον ΟΜ 

- Αποστολή εντολής για ακύρωσης παραγγελίας 

(OnCanceOrder) 

Δεδομένα ενέργειας - Order_id 

- Order attributes data 
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9.4.3.2 Ε.2.1 Εκτέλεση παραγγελίας 

Όνομα ενέργειας Εκτέλεση παραγγελίας 

Περιγραφή Η ενέργεια αυτή περιγράφει τη διαδικασία όπου ο ΟΜ 

δημιουργείται για την περαίωση μιας νέας παραγγελία 

μέχρι και την έναρξη της εκτέλεσής της  

Συμμετέχοντες Ρόλοι ΟΜ 

Initiator event Λήψη νέας παραγγελίας από τον OSA (OnOSAOrderRX) 

Consumed events Events που αφορούν την αίτηση για εκτέλεση νέας 

παραγγελίας: 

- Λήψη απάντησης από ΑΒ για abilities request 

(OnAbReqRespRX) 

- Λήψη schedule από τον AB (OnScheduleRX) 

-  

Triggered event - Αποστολή abilities request (OnAbReqTX)΄ 

- Αποστολή process segment (OnPrSegTX) 

- Αποστολή αποδοχής ή μη του schedule στον ΑΒ 

(OnSchRespTX) 

Δεδομένα ενέργειας - Order_id 

- Process segment 

Activity diagram 

Instantiation

Αναζήτηση process segment στην οντολογία

Λήψη νέας 

παραγγελίας

από OSA

Αναζήτηση abilities στον ΑΒ

Αίτηση για εκτέλεση process seg. από ΑΒ

Λήψη 

απόκρισης 

για τα 

abilities

Αποστολή θετικής απάντησης

Αποστολή 

schedule 

εκτέλεσης από ΑΒ

Δεν 

υπάρχουν οι 

πόροι

Αναφορά προβλήματος στον OSA

Υπάρχουν οι 

πόροι

Αποδοχή

schedule

Μη αποδοχή 

απάντησης

Αποστολή αρνητικής  απάντησης

Τέλος

Έναρξη
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9.4.3.3 Ε2.2:Διαχείριση κατασκευαστικής διαδικασίας 

Όνομα ενέργειας Διαχείριση κατασκευαστικής διαδικασίας 

Περιγραφή H ενέργεια αυτή ξεκινάει από τη στιγμή που μια 

παραγγελία αρχίζει να εκτελείται, δηλαδή ουσιαστικά με 

την περάτωση της ενέργειας Ε.2.1 (Εκτέλεση παραγγελίας). 

Η ενέργεια αυτή ως υλοποίηση είναι ένα ξεχωριστό thread 

το οποίο παρακολουθεί την εκτέλεση της παραγγελίας και 

διαχειρίζεται μηνύματα που την αφορούν τόσο από τον ΑΒ 

όσο και από τον OSA.  

Συμμετέχοντες Ρόλοι ΟΜ 

Initiator event Έναρξη εκτέλεσης παραγγελίας 

Consumed events - Λήψη τροποποίησης παραγγελίας από τον ΟΜ 

(OnOSAChOrderRX) 

- Λήψη αίτησης ενημέρωσης κατάστασης παραγγελίας 

από OSA 

(OnStatusReqRX) 

- Λήψη αίτησης ακύρωσης (OnCancelOrderRX) 

- Λήψη του νέου schedule (OnReschRX) 

Triggered events - Απάντηση με την κατάσταση εκτέλεσης παραγγελίας 

(OnStatusReqRX) 

- Αποστολή απάντησης αποδοχής νέου schedule 

(OnRescRespTX) 

- Αποστολή τροποποίησης παραγγελίας στον ΑΒ 

- Αποστολή απάντησης για τροποποίηση παραγγελίας 

στον OSA (OnChOrderResp) 

Δεδομένα ενέργειας - Order id 

- Τροποποιημένο process segment  

Activity diagram 

Λήψη αλλαγής 
παραγγελίας

από OSA

Ελεγχος οντολογίας απο ΟΜ

Μη αποδεκτή 

αλλαγή

schedule

Ενημέρωση OSA

Αποδεκτή 

αλλαγή
Ερώτηση ΑΒ για abilities Απάντηση αποδοχής νέου schedule
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9.4.3.4 Ε3.1 Διαχείριση RM 

Όνομα ενέργειας Διαχείριση RM 

Περιγραφή H ενέργεια αυτή σχετίζεται με τη διαχείριση των abilities 

των RM και κατ’ επέκταση με τη διαχείριση των ίδιων των 

RM. Πιο αναλυτικά στα πλαίσια αυτής της ενέργειας, ο ΑΒ 

καταχωρεί νέα abilities, τροποποιήσεις υπαρχόντων ΑΒ, και 

παίρνει τη λίστα των υπαρχόντων abilities 

Συμμετέχοντες Ρόλοι AB 

Initiator event Εκκίνηση του AB 

Consumed events - Λήψη νέου ability (OnAbilityRX) 

- Λήψη τροποποιημένου ability (OnModAbilityRX) 

- Λήψη abilities (OnAbLstRespRX) (από ερώτηση) 

 

Triggered events - Ενημέρωση OSA για αστοχία RM 

 

Δεδομένα ενέργειας - RM id 

- Λίστα abilities 

Activity diagram 

Αποστολή ερωτήματος abilities

Επικαιροποίηση abilities οντολογίας

Αίτηση 

καταχώρησης 

νέου abilitiy

Αναμονή

Ελεγχος οντολογίας για RMs

Instantiation

Ενημέρωση οντολογίας
Αίτηση 

καταχώρη

σης 

τροποποι

ημένου  

abilitiy

Μήνυμα 

τερματισμού

ΑΒ
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9.4.3.5 E3.2 Ανάθεση εκτέλεσης διαδικασίας σε RM 

Όνομα ενέργειας Ανάθεση εκτέλεσης διαδικασίας σε RM 

Περιγραφή H ενέργεια αυτή περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθεί ο 

ΑΒ από τη στιγμή που θα λάβει αίτηση για συγκεκριμένα 

abilities για την εκτέλεση ενός process segment μέχρι είτε 

την εκκίνηση της παραγγελίας είτε μέχρι την απόρριψή της.   

Συμμετέχοντες Ρόλοι AB 

Initiator event Λήψη ability request (OnAbReqRX) 

Consumed events - Λήψη process segment (OnPrSegRX) 

- Λήψη απόκρισης για schedule (OnSchRespRX) από 

ΟΜ 

- Λήψη απόκρισης ανταπόκρισης (OnProSegResRX) 

από RM 

 

 

Triggered events - Αποστολή απόκρισης για abilities req. 

(OnAbReqRespRX) 

- Αποστολή schedule (OnScheduleTX) 

- Αποστολή process segment (OnProcessSegTX) στον 

RM 

 

Δεδομένα ενέργειας - Process segment 

- Process schedule 

Activity diagram 
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Ανάθεση process segments σε RMs

Ελεγχος οντολογίας για RMs

Έναρξη

Απάντηση από RMs

Λήψη αιτήματος για 

abilities

Δεν διαθέτει τα 

abilities

Ενημέρωση OM
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α
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Ερώτηση κατάστασης RMs

Ενημέρωση OM

Αποδοχή 
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αποστολή Process 

segment από ΟΜ

Μη δυνατή 

εκτέλεση
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9.4.3.6 E.3.3 Διαχείριση εκτέλεσης παραγγελίας 

Όνομα ενέργειας Διαχείριση εκτέλεσης παραγγελίας 

Περιγραφή Η διαδικασία διαχείρισης παραγγελίας ουσιαστικά ξεκινά 

με την έναρξη εκτέλεσης ενός process segment. Ο ΑΒ σε 

αυτή τη διαδικασία διαχειρίζεται events από τους RM αλλά 

και μηνύματα από τον ΟΜ. Τέτοια events μπορεί να είναι η 

αστοχία ενός RM να εκτελέσει το process segment, η 

ολοκλήρωση ενός τμήματος του process segment, κ.α.  

Συμμετέχοντες Ρόλοι AB 

Initiator event Έναρξη εκτέλεσης παραγγελίας RMs 

Consumed events - Λήψη αδυναμίας εκτέλεσης (OnFailExRX) 

- Λήψη απάντησης αποδοχής προτεινόμενου schedule 

(OnRescRespRX) 

- Λήψη κατάστασης διεργασίας (OnStatUpTX) 

 

Triggered events - Αποστολή νέου schedule (OnReschTX) 

- Αποστολή αδυναμίας εκτέλεσης (OnFailOrExTX) 

Δεδομένα ενέργειας - RM_id 

- Process segment 

- Process segment deadline 

- Response data 

Activity diagram 

Ενημέρωση OSA

Έναρξη εκτέλεσης 

παραγγελίας

Μη δυνατή 

εκτέλεση

Αναμονή

Έλεγχος στην οντολογία για εναλλακτικούς RM

Αναφορά βλάβης RM

Υπάρχουν 

εναλλακτικοί RM

Δεν υπάρχουν 

εναλλακτικοί RM

Προώθηση ανεκτέλεστου process segment σε RM

Έλεγχος κατάστασης εκτέλεσης

Απόκριση 

από RM

Απόκριση αποδοχής schedule

Ακύρωση 

από ΟΜ

Έλεγχος κατάστασης εκτέλεσης Εντολή τερματισμού στους RM

Δυνατή εκτέλεση
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9.4.3.7 Ε4.1 Εκτέλεση process segment 

Όνομα ενέργειας Εκτέλεση Process segment 

Περιγραφή H ενέργεια αυτή περιγράφει τη διαδικασία η οποία ξεκινά 

από τη στιγμή που θα υποβληθεί ένα αίτημα για εκτέλεση 

ενός process segment μέχρι τη στιγμή που είτε ο RM θα 

απαντήσει αρνητικά στον AB είτε θα ξεκινήσει η εκτέλεσή 

του.  

Συμμετέχοντες Ρόλοι RM 

Initiator event Αποστολή process segment (OnProcessSegTX) από ΑΒ 

Consumed events - Λήψη αίτησης ακύρωσης παραγγελίας 

(OnCancelOrderRX) 

Triggered events - Έναρξη εκτέλεσης process segment 

Δεδομένα ενέργειας - Process segment 

- Process segment schedule 

Activity diagram 
Έναρξη - Λήψη 

αίτησης για εκτέλεση 

Process segment

Έλεγχος οντολογίας για schedules και έλεγχος διαθεσιμότητας

Αποστολή απόκρισης στον ΑΒ

Εύρεση control code για resource

Ενημέρωση έναρξης εκτέλεσης

Αδυναμία 

εκτέλεσης

Αποστολή schedule στον ΑΒ

Απόκριση 

από ΑΒ

Θετική 

(αποδοχή)

Αρνητική
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9.4.3.8 E4.2 Δέσμευση resource 

Όνομα ενέργειας Δέσμευση resource  

Περιγραφή Η ενέργεια αυτή περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ο 

RM δηλώνει τα abilities του resource είτε την πρώτη φορά 

της ενεργοποίησής του είτε κατά τη διαδικασία τροποποίησης 

των abilities του. Ο RM με την εκκίνησή του και αφού κάνει 

διαγνωστικά test στο resource, διαβάζει τα abilities του από 

την οντολογία και τα στέλνει μαζί με τα στοιχεία 

επικοινωνίας του RM (πχ. IP και TCP port) στον AB. Επίσης, 

η τροποποίηση των δυνατοτήτων του RM έχουν ως συνέπεια 

να αποσταλεί μήνυμα στον AB σχετικά με τα τροποποιημένα 

abilities.  

Συμμετέχοντες Ρόλοι RM 

Initiator event RM initialization 

Consumed events N/A 

Triggered events - Δήλωση νέου ability (OnAbilityTX) 

- Δήλωση τροποποιημένου ability (OnModAbilityTX) 

Δεδομένα ενέργειας -  

Activity diagram 

Ανάκτηση κατάστασης resource

Ενημέρωση ΑΒ για ability και κατάσταση

Έναρξη

 
 

 

 


