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Samenvatting* * 

Federatieff Informatie Management voor Virtuele Bedrijven 

Eenn Virtueel Bedrijf (Virtual Enterprise - VE) is een tijdelijk verbond van bedri-
jvenn die met behulp van computernetwerken samenwerken om vaardigheden, kern 
competentiess en resources te delen waardoor er beter op zakelijke mogelijkheden 
gereageerdd kan worden. Het VE paradigma vertegenwoordigt een actief gebied van on-
derzoekk en technologische ontwikkelingen, waarin een extreem grote verscheidenheid 
vann bestaande ICT benaderingen, hulpmiddelen, componenten, modellen en stan-
daardenn kan worden toegepast. Gegeven de uitgebreidheid en complexiteit van het 
VEE toepassingsdomein zijn er echter nog steeds vele obstakels en open vragen die 
moetenn worden behandeld bij het ondersteunen van geavanceerde draaiboeken tussen 
bedrijvenn die zich bezig houden met VE's. Het juist verdelen en uitwisselen van 
informatiee onder reeds bestaande heterogene en zelfstandige ondernemingen en hun 
internee systemen introduceert veeleisende uitdagingen bij het ontwerpen van onders-
teuningsplatformenn voor virtuele ondernemingen. Het algemene doel van deze disser-
tatiee is de analyse, het ontwerp en de implementatie van een federatief Distributed 
Informationn Management System (DIMS), specifiek op maat gemaakt om de complexe 
voorwaardenn te ondersteunen die gesteld zijn door VE samenwerkende draaiboeken. 

Dee eerste stap om dit doel te bereiken was het maken van een gedetailleerde anal-
ysee van verscheidene gerelateerde informatie management technieken en actuele VE 
platformen.. Deze moeten geëvalueerd worden bij het ontwerpen en ontwikkelen van 
hett Informatie Management systeem voor een gegeven ondersteuningsplatform voor 
virtuelee ondernemingen. De gepresenteerde analyse omvat een overzicht van generieke 
gedistribueerdee informatie management technieken, gerelateerde representatie mod-
ellenn en standaarden, en verscheidene relevante informatie management technieken 
enn hulpmiddelen. Verder is er een representatieve verzameling van internationale 
VEE projecten geselecteerd, beschreven en geclassificeerd in termen van de hoofdken-
merkenn die zijn toegepast bij de integratie van VE gedistribueerde informatie. Die 
projectenn zijn ook getoetst aan een aantal criteria die specifiek zijn gedefinieerd om 
dee verschillende kenmerken te vergelijken en te evalueren. Op deze manier vertegen-
woordigenn deze analyse resultaten een overzicht van de state of the art betreffende de 
toepassingg van informatie management standaarden en technieken in bestaande VE 
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ondersteuningsplatt formen. 
Omm de informatie management voorwaarden voor de DIMS compleet vast te 

leggen,, wordt een systematische analyse van het VE toepassingsdomein uitgevoerd. 
Dezee analyse van de specifieke VE informatie management voorwaarden voor de DIMS 
iss uitgevoerd met nadruk op Industrial Manufacturing SMEs. Hierbij werd rekening 
gehoudenn met de levenscycli van VE's, die ondersteund worden door een referentie 
VEE Cooperation Layer (VCL). De geïdentificeerde voorwaarden bevatten zowel in-
formatiee modelering als functionele voorwaarden voor de DIMS. Bovendien is, gezien 
dee resultaten van de uitgevoerde analyse, de toepassing van de federatieve informatie 
managementt architectuur noodzakelijk gebleken. Hieruit volgt het in deze dissertatie 
voorgesteldee generieke raamwerk, ter ondersteuning van de effectieve verdeling van 
informatiee tussen VE deelnemende bedrijven. 

Dee individuele componenten van de federatieve database architectuur zijn spe-
ciaall  ontworpen en aangepast aan het VE toepassingsdomein. Deze aanpassingen 
zijnn gebaseerd op de geïdentificeerde gedistribueerde informatie management voor-
waardenn en de voorgestelde federatieve aanpak. De hoofdcomponenten van de DIMS 
architectuurr zijn geconceptualiseerd, ontworpen, en geïmplementeerd. Waaronder: 
hett federatieve VCL Integrated Schema, het DIMS Export Schema Manager Tool 
(ESMT),, de Federated Query Processor (FQP), en de multi-user interoperable DIMS 
Serverr Agent. De hiërarchische definitie van het export schema, dat is gebaseerd op de 
functiee van de VE leden, en de workflow gestuurde FQP mechanismen, representeren 
dee karakteristieken van de DIMS architectuur, welke de in- en uitvoer van veilige 
informatiee tussen de federatieve knooppunten in de virtuele bedrijven ondersteunen. 
Bovendienn worden de DIMS architectuur componenten toegepast om werkelijke draai-
boekenn in het industriële fabricage domein te ondersteunen. Hierbij wordt rekening 
gehoudenn met de VE demonstratie omgeving van het PRODNET II project. Bijvoor-
beeld,, enkele van de DIMS demonstraties lieten zien hoe de FQP samenwerkt met de 
ESMTT toegangsrecht definities. Dit is cruciaal voor een goede coördinatie en controle 
vann de VE taken, die aan verschillende VE leden zijn toegewezen. 

Uiteindelijkk wordt geanalyseerd hoe de algemene DIMS federatieve aanpak kan 
wordenn aangepast aan de specifieke informatie management voorwaarden uit ver-
schillendee VE toepassingsdomeinen. Als voorbeeld wordt de toeristen industrie ge-
bruikt.. Hiervoor wordt de DIMS voorwaarden analyse, het architectuur ontwerp 
enn de systeem ontwikkelingsfasen aangepast aan de toeristen industrie. Bovendien 
wordtt aangetoond hoe verschillende Internet standaarden en ontwikkelingshulpmid-
delenn (waaronder Java, Jini, XML ) kunnen worden opgenomen in het ontwerp en 
implementatiee platform van de federatieve informatie management systemen. Het 
wordtt verwacht dat de aanpak van de federatieve informatie management architec-
tuur,, die in deze dissertatie is voorgesteld, ook kan worden toegepast op andere VE 
toepassingsgebieden. . 


