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DΕΣΙΓΝ 1
Ζηιχηαο Wυ ανδ Αλεξ Dυφφψ
Κεψωορδσ: δεσιγν ινφορmατιον mαναγεmεντ, ινφορmατιον ρεπρεσεντατιον, οντολογψ

1

Ιντροδυχτιον

Ινφορmατιον ισ ϖιταλλψ ιmπορταντ το ουρ λιφε. Dεϖλιν (1991) [1] στατεδ:
“...τηατ τηερε ισ συχη α τηινγ ασ ινφορmατιον χαννοτ βε δισπυτεδ, χαν ιτ? Αφτερ αλλ, ουρ
ϖερψ λιϖεσ δεπενδ υπον ιτ, υπον ιτσ γατηερινγ, στοραγε, mανιπυλατιον, τρανσmισσιον,
σεχυριτψ, ανδ σο ον. Ηυγε αmουντσ οφ mονεψ χηανγε ηανδσ ιν εξχηανγε φορ ινφορmατιον.
Πεοπλε ταλκ αβουτ ιτ αλλ τηε τιmε. Λιϖεσ αρε λοστ ιν ιτσ πυρσυιτ. ςαστ χοmmερχιαλ εmπιρεσ
αρε χρεατεδ ιν ορδερ το mανυφαχτυρε εθυιπmεντ το ηανδλε ιτ. Συρελψ τηεν ιτ ισ τηερε….”
Ινφορmατιον φλοω ισ ιντενσιϖε δυρινγ α δεσιγν προχεσσ, ωηερε δελιϖερινγ τιmελψ ανδ
αππροπριατε ινφορmατιον ισ ρεθυιρεδ. Σοννενωαλδ [2] ιδεντιφιεδ 13 χοmmυνιχατιον ρολεσ τηατ
εmεργεδ δυρινγ φουρ mυλτιδισχιπλιναρψ δεσιγν σιτυατιονσ ιν τηε ΥΣΑ ανδ Ευροπε. Σηε στατεδ
τηατ παρτιχιπαντσ φροm διφφερεντ δισχιπλινεσ, οργανισατιονσ ανδ χυλτυρεσ χοmε το τηε δεσιγν
σιτυατιον ωιτη πρε−εξιστινγ παττερνσ οφ ωορκινγ αχτιϖιτιεσ, ανδ σπεχιαλισεδ ωορκ λανγυαγεσ.
Dιφφερεντ mετηοδσ το ρεπρεσεντ ινφορmατιον φλοω αχτιϖιτιεσ αρε υσεδ, ϖαρψινγ ιν διφφερεντ
χοmπανιεσ, διφφερεντ δισχιπλινεσ, ανδ διφφερεντ τεαmσ, ωηιχη mαψ χαυσε mισυνδερστανδινγσ
παρτιχυλαρλψ αmονγ δεσιγν τεαmσ χοmποσεδ οφ διφφερεντ οργανισατιονσ. Ιν τηισ σενσε, ιτ ισ
ιmπορταντ το πρεσεντ ινφορmατιον φλοω ιν α ριγορουσ ωαψ. Εαστmαν ανδ Σηιρλεψ [3] δεϖελοπεδ α
mοδελ οφ δεσιγν ινφορmατιον φλοω. Τηε mοδελ δεαλτ ωιτη δεσιγν ινφορmατιον mαναγεmεντ,
ρεφλεχτινγ εντιτιεσ, χονστραιντσ, δεσιγν στατεσ, δεσιγν δοχυmεντ αχχεσσεδ mοδεσ, τρανσαχτιονσ,
ανδ ϖερσιον ιδεντιφιερσ. Βυτ, τηε δεϖελοπmεντ οφ τηειρ mοδελ ωασ νοτ βασεδ υπον α τηεορετιχαλ
φουνδατιον. Ιν τηισ παπερ, ωε δεϖελοπ αν αλτερνατιϖε mοδελ το πρεσεντ ινφορmατιον φλοω ιν
δεσιγν βασεδ ον α φουνδατιον οφ σιτυατιον τηεορψ. Τηε mοδελ mαψ σερϖε το αναλψσισ δεσιγν
ινφορmατιον σψστεm ανδ προϖιδε α βασισ φορ ινϖεστιγατινγ τηε σιτυατεδνεσσ οφ δεσιγν
ινφορmατιον φλοω.
Το βε αβλε το ρεπρεσεντ ινφορmατιον φλοω ωε σηουλδ φιρστλψ στυδψ ιτσ πηενοmενα. Βασεδ ον
Σιm’σ φορmαλισm οφ δεσιγν αχτιϖιτιεσ [4], τηε τηεορψ οφ Σπεεχη Αχτσ [5,6], Χοmπυτερ Συππορτεδ
Χοοπερατιϖε Wορκ (ΧΣΧW) [7], ανδ οτηερ ωορκσ [3, 8, 9] στυδψινγ ινφορmατιον φλοω, αν
εξαmπλε mοδελ φορ ινφορmατιον φλοω ιν δεσιγν ισ δεϖελοπεδ. Α δισχυσσιον οφ τηε στρενγτησ ανδ
ωεακνεσσεσ οφ τηισ ρεπρεσεντατιον mετηοδ ισ χαρριεδ ουτ.

1

Χυρρεντλψ α ρεσεαρχη προϕεχτ, Χολλεχτιϖε Λεαρνινγ ιν Dεσιγν, ισ χαρριεδ ουτ ιν ΧΑD Χεντρε, Υνιϖερσιτψ οφ
Στρατηχλψδε. Τηε τηεορψ ανδ mοδελ δεϖελοπεδ ιν τηισ παπερ ωιλλ βε υσεδ το mοδελλινγ ινφορmατιον φλοω ιν α
χολλεχτιϖε λεαρνινγ προχεσσ.

2

Σιτυατιον τηεορψ

Σιτυατιον τηεορψ ηασ βεεν δεσχριβεδ ασ α mατηεmατιχαλ τηεορψ δεσιγνεδ το προϖιδε α
φραmεωορκ φορ τηε στυδψ οφ ινφορmατιον [1]. Ιτ γρεω ουτ οφ ωορκ ον σεmαντιχσ οφ νατυραλ
λανγυαγε βψ Βαρωισε ανδ Περρψ, ανδ ινιτιαλλψ στατεδ ιν τηειρ βοοκ Σιτυατιονσ ανδ Αττιτυδεσ
(1983) [10].
Τηε βασιχ οντολογψ οφ σιτυατιον τηεορψ χονσιστσ οφ εντιτιεσ [11]: σπατιαλ λοχατιονσ, τεmποραλ
λοχατιονσ, ινδιϖιδυαλσ, ρελατιονσ, σιτυατιονσ, τψπεσ, ανδ α νυmβερ οφ οτηερ ‘ηιγηερ−ορδερ’
εντιτιεσ. Τηε οβϕεχτσ (κνοων ασ υνιφορmιτιεσ) ιν τηισ οντολογψ ινχλυδε τηε φολλοωινγ [11]:
•

ινδιϖιδυαλσ − οβϕεχτσ συχη ασ πεοπλε, δραωινγσ, χοmπυτερσ, ετχ.; δενοτεδ βψ α, β, χ…

•

ρελατιονσ − υνιφορmιτιεσ ινδιϖιδυατεδ ορ δισχριmινατεδ βψ τηε αγεντ (ηυmαν ορ χοmπυτερ
σψστεm, ορ mαχηινε) τηατ ηολδ, ορ λινκ τογετηερ σπεχιφιχ νυmβερσ οφ, χερταιν οτηερ
υνιφορmιτιεσ; δενοτεδ βψ Π, Θ, Ρ…

•

σπατιαλ λοχατιονσ − ρεγιονσ οφ σπαχε; τηεψ mαψ οϖερλαπ ιν τιmε ορ σπαχε, ορ ονε λοχατιον
mαψ ωηολλψ πρεχεδε ανοτηερ ιν τιmε; δενοτεδ ασ λ0, λ1, λ2 …

•

τεmποραλ λοχατιονσ − ποιντσ ιν, ορ ρεγιονσ οφ, τιmε; δενοτεδ βψ τ0, τ1, τ2 …

•

σιτυατιονσ − στρυχτυρεδ παρτσ οφ τηε ωορλδ (χονχρετε ορ αβστραχτ) δισχριmινατεδ βψ τηε αγεντ;
δενοτεδ βψ σ0, σ1, σ2 …

•

τψπεσ − ηιγηερ ορδερ υνιφορmιτιεσ δισχριmινατεδ (ανδ ποσσιβλψ ινδιϖιδυατεδ) βψ τηε αγεντ,
συχη ασ (ΤΙΜ τηε τψπε οφ α τεmποραλ λοχατιον), ΛΟΧ (τηε τψπε οφ α σπατιαλ λοχατιον), ανδ
ΙΝD (τηε τψπε οφ αν ινδιϖιδυαλ).

•

παραmετερσ − ινδετερmινατεσ τηατ ρανγε οϖερ οβϕεχτσ οφ τηε ϖαριουσ τψπεσ; δενοτεδ βψ σ , τ ,
…

.

.

Ινφορmατιον ισ αλωαψσ τακεν το βε ινφορmατιον αβουτ σοmε σιτυατιον [11], ανδ ισ τακεν το βε ιν
τηε φορm οφ δισχρετε ιτεmσ κνοων ασ ινφονσ (ινφον ισ δενοτεδ βψ j) [11]. Ιτ τακεσ τηε φορm:
<<Ρ, α0, …, αν, 1 ορ 0>>,
ωηερε Ρ ισ αν ν−πλαχε ρελατιον, α0, …, αν αρε ινδιϖιδυαλσ αππροπριατε φορ Ρ (οφτεν ινχλυδινγ
σπατιαλ ανδ/ορ τεmποραλ λοχατιονσ), ανδ 1 ορ 0 ρεφλεχτ τηατ ινδιϖιδυαλσ α0, …, αν δο (1), ορ, δο
νοτ (0), στανδ ιν τηε ρελατιον το Ρ. Ινφονσ αρε ‘ιτεmσ οφ ινφορmατιον’, ωηιχη αρε νοτ τηινγσ τηατ
ιν τηεmσελϖεσ αρε τρυε ορ φαλσε. Ρατηερ α παρτιχυλαρ ιτεm οφ ινφορmατιον mαψ βε τρυε ορ φαλσε
αβουτ α ‘σιτυατιον’. Γιϖεν α σιτυατιον, σ, ανδ αν ινφον, j, ωε ωριτε σ ｻ j το ινδιχατε τηατ ινφον j
ισ ‘mαδε φαχτυαλ βψ’ τηε σιτυατιον σ, ορ j ισ αν ιτεm οφ ινφορmατιον τηατ ισ τρυε οφ σ. Τηυσ, σ
συππορτσ j. Ιν φυτυρε ωορκ, τηε χριτερια ωιλλ βε δεφινεδ το εϖαλυατε ωηετηερ σ συππορτσ j.

3

Α εξαmπλε mοδελ φορ ινφορmατιον φλοω ιν δεσιγν

Dεσιγν ισ χονχερνεδ ωιτη προχεσσινγ ινφορmατιον [8]: εξτερναλ ινφορmατιον ισ ιν τηε φορm οφ
χοδεσ οφ πραχτιχε, δεσιγν γυιδεσ, προδυχτ σπεχιφιχατιονσ, ετχ., τηατ ισ υσεδ, αλονγ ωιτη τηε
κνοωλεδγε οφ τηε δεσιγν τεαm, το χρεατε ανοτηερ “ιντερναλ” ινφορmατιον σετ ωηιχη φορmσ τηε
δεσιγν. Wιτηιν τηε χοντεξτ οφ χολλαβορατιϖε δεσιγν, Σοννενωαλδ [2] εξπλορεδ τηε
χοmmυνιχατιον ρολεσ ιν τηε δεσιγν προχεσσ. Σηε στατεδ τηατ διφφερεντ σπεχιαλιστσ βυιλδ ον τηειρ
παστ εξπεριενχε ωιτη αρτεφαχτ χοντεξτσ, δεσιγν χοντεξτσ, ορ σιτυατιονσ, ανδ τεχηνιχαλ ανδ

σχιεντιφιχ κνοωλεδγε, ανδ τηατ σπεχιαλιστσ, φροm ϖαριεδ δισχιπλινεσ, εξπλορε ανδ ιντεγρατε
κνοωλεδγε αβουτ τηε χυρρεντ (ανδ εϖολϖινγ) αρτεφαχτ χοντεξτ, δεσιγν χοντεξτ, ανδ τεχηνιχαλ
ανδ σχιεντιφιχ κνοωλεδγε, ανδ χρεατε νεω αρτεφαχτ, τεχηνιχαλ ανδ σχιεντιφιχ κνοωλεδγε, ανδ
δεσιγν εξπεριενχε [2].
Γιαρρατανο ανδ Ριλεψ [12] δεϖελοπεδ α ηιεραρχηψ οφ κνοωλεδγε φροm λοω λεϖελ το ηιγη λεϖελ:
νοισε, δατα, ινφορmατιον, κνοωλεδγε ανδ mετα−κνοωλεδγε, ωηιχη ινδιχατεσ τηε διφφερενχε
βετωεεν κνοωλεδγε ανδ ινφορmατιον. Τηεψ δεφινεδ ινφορmατιον ασ προχεσσεδ δατα, ανδ
κνοωλεδγε ασ σπεχιαλ φορm οφ ινφορmατιον. Ιν τηισ ωορκ, τηε φοχυσ ισ υπον ινφορmατιον φλοω,
βυτ τηερε αρε ιντρινσιχ λινκσ βετωεεν ινφορmατιον ανδ κνοωλεδγε. Ιτ ισ συγγεστεδ τηατ
κνοωλεδγε ιν αγεντσ χηανγε ωηιλε παρτιχιπατινγ ιν ινφορmατιον φλοω.
Ιν τηε δοmαιν οφ ΧΣΧW, τηερε ισ χονσιδεραβλε ωορκ στυδψινγ ινφορmατιον φλοω ιν δεσιγν. Τηε
ωορδ “χο−οπερατιον” συγγεστσ τωο ορ mορε παρτιχιπαντσ χοmmυνιχατινγ ωιτη ονε ανοτηερ.
Τηεψ χαρρψ ουτ στυδιεσ φροm διφφερεντ περσπεχτιϖεσ το ιmπροϖε τηε περφορmανχε οφ
χοmmυνιχατιον. Ηοωεϖερ, τηερε ισ νο γενεριχ mοδελ φορ ινφορmατιον φλοω ρεφλεχτινγ τηε
πηενοmενα οφ κνοωλεδγε ινχρεmεντ. Τηισ παπερ αττεmπτσ το δεϖελοπ α mοδελ οφ ινφορmατιον
φλοω ρεφλεχτινγ τηε πηενοmενα οφ κνοωλεδγε ινχρεmεντ ιν αγεντσ, ωιτη χονσιδερατιον οφ
σενδερσ ανδ ρεχειϖερσ, ινπυτ ινφορmατιον, γοαλσ ανδ τηε κνοωλεδγε στατε χηανγεσ (Σεε φιγυρε
2).
Σιm δεϖελοπεδ α φορmαλισm φορ δεσιγν αχτιϖιτιεσ βασεδ ον τηε χορπυσ οφ πυβλισηεδ ρεσεαρχη
ωορκ (σεε Φιγυρε 1) [4]. Ιν ηισ φορmαλισm, δεσιγν κνοωλεδγε, δοmαιν κνοωλεδγε ανδ
κνοωλεδγε οφ τηε χυρρεντ στατε οφ τηε δεσιγν σερϖε ασ ινπυτ κνοωλεδγε (Ικ) το α δεσιγν αχτιϖιτψ
(Dα) τηρουγη ωηιχη α νεω στατε οφ τηε δεσιγν ρεσυλτσ ανδ ουτπυτ κνοωλεδγε (Οκ) αρε mοδιφιεδ
ορ γενερατεδ. Τηε γενεραλ γοαλ οφ τηε δεσιγν αχτιϖιτψ (Dγ) ισ το ρεδυχε τηε χοmπλεξιτψ οφ τηε
δεσιγν προβλεm. Βυτ, Σιm’σ ωορκ φοχυσεδ ον ονλψ α σινγλε αγεντ. Ινφορmατιον φλοω ινϖολϖεσ
τωο ορ mορε αγεντσ. Σιm’σ φορmαλισm φορ α δεσιγν αχτιϖιτψ δοεσ νοτ γενεραλισε τηε πηενοmενα
οφ ινφορmατιον φλοω ιν δεσιγν. Ηοωεϖερ, ιτ χαν προϖιδε α σταρτινγ βασε. Dυρινγ τηε προχεσσ οφ
ινφορmατιον φλοω, βοτη σενδερ(σ) ανδ ρεχειϖερ(σ)2 mαψ προϖιδε ινφορmατιον το εαχη οτηερ, ανδ
αφτερ ιντεραχτιον, τηειρ κνοωλεδγε στατεσ mαψ χηανγε. Ιν α χολλαβορατιϖε δεσιγν χοντεξτ, βοτη
σενδερ(σ) ανδ ρεχειϖερ(σ) mαψ ινχλυδε ονε ορ mορε αγεντσ.

Dγ
Ικ

Dα

Οκ

Φιγυρε 1: Φορmαλισm φορ α δεσιγν αχτιϖιτψ [4]

Dιξ [7] αργυεδ τηατ χο−οπερατιον χουλδν’τ βε σεεν ασ χοmmυνιχατιον3 αλονε, βυτ ασ
χοmmυνιχατιον ωιτη α πυρποσε. Τηατ ισ, γοαλσ εξιστ ιν αγεντσ ιν ινφορmατιον φλοω. Ιτ ισ
συγγεστεδ τηατ νοτ ονλψ τηερε σηουλδ βε α γοαλ ορ α νεεδ φορ ιντεραχτιον4, βυτ αλσο γοαλσ φορ
αγεντσ το παρτιχιπατε ιν τηε ιντεραχτιον. Τακε φορ εξαmπλε δυρινγ τηε δεσιγν προχεσσ αγεντ α, α
2

Αφτερ ρεχειϖερ(σ) γετ τηε ινφορmατιον φροm σενδερ(σ), ρεπλψ(ιεσ) mαψ βε ρεθυιρεδ ιν σοmε οχχασιονσ ανδ mαψ νοτ
βε ρεθυιρεδ ιν οτηερ οχχασιονσ.
3
Ιν τηε προχεσσ οφ χοmmυνιχατιον ιτ ισ ασσυmεδ τηατ ινφορmατιον φλοω τακεσ πλαχε.
4
Τηε χονχεπτ οφ “ιντεραχτιον” ισ υσεδ ηερε ινστεαδ οφ “ινφορmατιον φλοω”. Τηε ρεασον ισ τηατ ιτ ισ χονσιστεντ ωιτη
τηε χονχεπτ υσεδ ιν Σιm’σ mοδελ, ανδ ιντεραχτιον ισ α βροαδερ χονχεπτ τηαν “ινφορmατιον φλοω”.

δεσιγν αγεντ, ρεχειϖεσ ινφορmατιον φροm αγεντ β, α mανυφαχτυρινγ αγεντ, ανδ αγεντ χ, α
δισποσαλ αγεντ. Βοτη αγεντ β ανδ χ προϖιδε τηειρ νεεδ ορ γοαλ το τηε προδυχτ δεσιγν. Ιν τηισ
χασε, αγεντ α, β, ανδ χ’σ γοαλσ αρε το προϖιδε αν οπτιmαλ δεσιγν ιν τηε περσπεχτιϖεσ οφ προδυχτ
δεσιγν, mανυφαχτυρινγ, ανδ δισποσαλ, ωηιλε τηε γοαλ οφ ιντεραχτιον ισ το προϖιδινγ αν οϖεραλλ
οπτιmαλ προδυχτ δεσιγν ωιτη χονσιδερατιον οφ τηεσε τηρεε περσπεχτιϖεσ. Ιτ ισ συγγεστεδ τηατ
τηερε αρε σενδερ(σ) ανδ ρεχειϖερ(σ) ιν ινφορmατιον φλοω. Τηατ ισ, σενδερ(σ) προϖιδε(σ)
ινφορmατιον το ρεχειϖερ(σ). Αγεντσ χαν βε σενδερσ ανδ ρεχειϖερσ. Φροm ιντεραχτιον βετωεεν
αγεντσ, ουτπυτ κνοωλεδγε (κνοων ασ τηε χηανγε οφ κνοωλεδγε στατεσ ιν αγεντσ) mαψ βε
προδυχεδ. Ιν τηισ εξαmπλε, τηε σενδερσ αρε αγεντ β ανδ χ ανδ τηε ρεχειϖερ ισ αγεντ α. Τηεψ
ηαϖε τηειρ οων γοαλσ. Τηε γοαλ οφ ιντεραχτιον ισ φυλφιλλεδ βψ χοmπροmισε οφ ιτσ παρτιχιπαντσ’
γοαλσ ιφ τηειρ γοαλσ χονφλιχτ. Γιϖεν τηισ, α σιmπλε mοδελ οφ ινφορmατιον φλοω χαν βε δεϖελοπεδ
ασ σηοων Φιγυρε 2. Τηε mοδελ ινχλυδεσ ινπυτ ινφορmατιον οφ σενδερ(σ) (Ιισ), ινπυτ ινφορmατιον
οφ ρεχειϖερ(σ) (Ιιρ), ιντεραχτιον βετωεεν αγεντσ (ΙΝΤα), ουτπυτ κνοωλεδγε οφ αγεντσ (Οκ), τηε
γοαλ οφ ιντεραχτιον (Γιντ), τηε γοαλ(σ) οφ σενδερ(σ) (Γσ), ανδ τηε γοαλ(σ) οφ ρεχειϖερ(σ). Ουτπυτ
κνοωλεδγε σερϖεσ ασ ινπυτ κνοωλεδγε φορ χυρρεντ ορ φυτυρε δεσιγν οφ σενδερ(σ) ανδ ρεχειϖερ(σ).
Γιϖεν συχη α mοδελ ονε mαψ ασκ ωηατ αγεντσ mαψ βε ινϖολϖεδ ιν ιντεραχτιον? Σοννενωαλδ [2]
ιδεντιφιεδ 13 χοmmυνιχατιον ρολεσ ιν mυλτιδισχιπλιναρψ δεσιγν σιτυατιονσ: σπονσορ, ιντερ−
οργανισατιοναλ σταρ, ιντερ−γρουπ σταρ, ιντρα−οργανισατιοναλ σταρ, ιντρα−γρουπ σταρ, ιντερ−τασκ σταρ,
ιντρα−τασκ σταρ, ιντερδισχιπλιναρψ σταρ, ιντρα−δισχιπλιναρψ σταρ, ιντερπερσοναλ σταρ, mεντορ, ετχ.
Μορσε ανδ Ηενδριχκσον [8] χονσιδερεδ φιϖε χοmmυνιχατιον mοδεσ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ
τραδιτιοναλ ενγινεερινγ δεσιγν. Τηρουγη τηειρ ωορκ [2,8], ιτ χαν βε χονχλυδεδ τηατ παρτιχιπαντσ
ιν χοmmυνιχατιον mαψ βε αγεντσ φροm διφφερεντ ορ τηε σαmε οργανισατιον(σ), δεσιγν γρουπ(σ),
δεσιγν τασκ(σ), ανδ δισχιπλινε(σ).
Γοαλ οφ Σενδερ(σ)
Γσ

Γοαλ οφ ιντεραχτιον
Γιντ

Γοαλ οφ Ρεχειϖερ(σ)
Γρ

Σενδερ(σ): ινπυτ
κνοωλεδγε
Ιισ

Ιντεραχτιον αmονγ
αγεντσ
ΙΝΤα

Ουτπυτ κνοωλεδγε
Οκ

Ρεχειϖερ(σ): Ινπυτ
κνοωλεδγε
Ιιρ

Φιγυρε 2 Αν εξαmπλε οφ mοδελ ιν ινφορmατιον φλοω ιν δεσιγν

Wηατ αρε τηε ινπυτ ινφορmατιον ιν σενδερ(σ) ανδ ρεχειϖερ(σ)? Ιν τηισ παπερ, ωε στυδψ τηε ινπυτ
ινφορmατιον βασεδ ον τηε τηεορψ οφ Σπεεχη Αχτσ [5, 6], ωηιχη στυδιεσ τηε πηιλοσοπηψ οφ
λανγυαγε. Ιν στυδψινγ τηε προβλεm οφ ηοω mανψ ωαψσ οφ υσινγ λανγυαγε, Σεαρλε φουνδ τηατ
τηερε αρε γενεραλλψ φιϖε ωαψσ, τηατ ισ, φιϖε γενεραλ χατεγοριεσ οφ ιλλοχυτιοναρψ αχτσ [5]:
•

Ασσερτιϖεσ. Σπεακερ στατεσ σοmετηινγ βεινγ τηε χασε.

•

Dιρεχτιϖεσ. Αττεmπτσ βψ τηε σπεακερ το γετ τηε ηεαρερ το δο σοmετηινγ.

•

Χοmmισσιϖεσ. Χοmmιτσ τηε σπεακερ το σοmε φυτυρε χουρσε οφ αχτιον.

•

Εξπρεσσιϖεσ. Εξπρεσσεσ τηε πσψχηολογιχαλ στατε σπεχιφιεδ ιν τηε σινχεριτψ χονδιτιον αβουτ α
στατε οφ αφφαιρσ ορ α στατεmεντ.

•

Dεχλαρατιονσ. Βρινγσ αβουτ τηε χορρεσπονδενχε βετωεεν τηε προποσιτιον χοντεντ ανδ
ρεαλιτψ. Φορ εξαmπλε, ιφ α δεσιγνερ συχχεσσφυλλψ περφορmσ τηε αχτ οφ φινισηινγ τηε δεσιγν οφ
α χοmπονεντ, τηεν τηε χοmπονεντ ηασ βεεν δεσιγνεδ.

Βασεδ ον τηεσε βασιχ χατεγοριεσ οφ ιλλοχυτιοναρψ αχτσ, ωε χαν χατεγορισε τηε ινπυτ ινφορmατιον
οφ βοτη σενδερ(σ) ανδ ρεχειϖερ(σ) (Ιισ, Ιιρ), τηε γοαλσ οφ σενδερ(σ) ανδ ρεχειϖερ(σ) (Γσ, Γρ,), τηε
γοαλ οφ ιντεραχτιον (Γιντ), ανδ τηε χηανγε οφ κνοωλεδγε τηατ mαψ βε δεριϖεδ φροm τηεm (σεε
Ταβλε 1).
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Ρεπρεσεντατιον οφ ινφορmατιον φλοω ωιτη Σιτυατιον Τηεορψ

Ιν τηισ σεχτιον ωε υσε σιτυατιον τηεορψ το ρεπρεσεντ ινφορmατιον φλοω βασεδ υπον τηε mοδελ
πρεσεντεδ ιν σεχτιον 3. Ασ τηερε αρε φιϖε ιλλοχυτιοναρψ αχτσ ιν χονϖερσατιον, εϖερψ αγεντ’σ
χοmmυνιχατιον ωιτη οτηερ αγεντσ mαψ φαλλ ιντο συχη ιλλοχυτιοναρψ αχτσ. Συπποσε τηερε αρε α
γρουπ οφ αγεντσ (mορε τηαν τωο) ινϖολϖεδ ιν α χοmmυνιχατιον τηεν τηε ρεπρεσεντατιον οφ
ινφορmατιον φλοω ωιτη σιτυατιον τηεορψ mαψ βε συmmαρισεδ βψ α φορmαλισm ασ σηοων ιν Ταβλε
2, φροm ωηιχη οτηερ ρεπρεσεντατιονσ mαψ βε δεριϖεδ. Φορ εξαmπλε, τηε εξπρεσσιον “Αγεντ α1
βελιεϖεσ τηατ αγεντ α2 χαν δο τηε τασκ β1,” βασεδ ον δεριϖεδ Ασσερτιϖεσ, mαψ βε ρεπρεσεντεδ ασ:
<<βελιεϖε, α1, <<δο, α2, β1, 1>>, 1>>
Ιφ ωε χονσιδερ τηε τιmε ανδ λοχατιον ιν mακινγ τηισ εξπρεσσιον, τηατ ισ, “Αγεντ α1 βελιεϖεσ τηατ
αγεντ α2 χαν δο τηε τασκ ατ τιmε τ ανδ ιν λοχατιον λ”, ιτ χαν βε ρεπρεσεντεδ ασ:
<<βελιεϖε, α1,<<δο, α2, β1, τ, λ, 1>>, 1>>
Ανδ ωε συπποσε τηατ σιτυατιον σ συππορτ τηισ εξπρεσσιον, ιτ χαν βε φυρτηερ ρεπρεσεντεδ ασ:

σ ｻ <<βελιεϖε, α1,<<δο, α2, β1, τ, λ, 1>>,1>>
Οτηερ ρεπρεσεντατιονσ mαψ βε δεριϖεδ σιmιλαρ το τηισ εξαmπλε. Τηυσ, υσινγ σιτυατιον τηεορψ, ωε
χαν ρεπρεσεντ οτηερ χοmπλιχατεδ ινφορmατιον φλοω ιν τηε δεσιγν προχεσσ, συχη ασ:
<<κνοω, χ, <<βελιεϖε, α, <<κνοω, β, ι, λ, τ, 0>>, 1>>, 1>>
ωηερε αγεντ χ κνοωσ τηατ αγεντ α βελιεϖεσ αγεντ β δοεσ νοτ κνοω ινφορmατιον ι ατ τιmε τ ανδ
ιν λοχατιον λ.
Τηυσ φαρ, ωε ηαϖε πρεσεντεδ α ρεπρεσεντατιον οφ ινφορmατιον φλοω ιν τηε δεσιγν προχεσσ βασεδ
ον α ωελλ−φουνδεδ mετηοδ, σιτυατιον τηεορψ. Συχη αν αππροαχη mαψ ηελπ mινιmισε
mισυνδερστανδινγ ιν τηε ρεσεαρχη χοmmυνιτψ ωηεν στυδψινγ ινφορmατιον φλοω ιν τηε χοντεξτ
οφ χολλαβορατιϖε δεσιγν στυδιεσ ανδ χουλδ αχτ ασ α βασε το χοδιφιχατιον φορ προτοχολ αναλψσισ.

Ταβλε 1.

Ινπυτ ινφορmατιον
Ρεχειϖερ(σ)
Σενδερ(σ)
Ιιρ
Ιισ
• Ασσερτιϖεσ
• Ασσερτιϖεσ

Κνοωλεδγε ινχρεmεντ ιν αγεντσ τηρουγη ινφορmατιον φλοω5

Γοαλ οφ σενδερ(σ)
Γσ

• Ινπυτ ασσερτιϖεσ

• Χοmπροmισινγ

• Τηειρ (ιτσ)
χαπαβιλιτψ

• Ασσιγνινγ τηε

διφφερεντ
ασσερτιϖεσ
• Οπτιmισινγ
ασσιγνmεντ οφ
τασκσ

• Χοmmισσιϖε
σ

• Εϖαλυατε
σενδερ(σ)
ιντεντιον

• Ινφορmινγ
ιντεντιον(σ)

• Σηαρινγ ανδ

• Εξπρεσσιϖεσ

• Εξπρεσσιϖεσ

• Προϖιδινγ

• Χοmπροmισινγ

• Dιρεχτιϖεσ

ριγητ τασκσ το τηε
ριγητ αγεντσ.

εξπρεσσιϖεσ

• Dεχλαρατιονσ
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Γοαλ οφ ιντεραχτιον
Γιντ

• Εϖαλυατιον
το τηε
δεχλαρατιονσ

• Σενδινγ
δεχλαρατιονσ

εϖαλυατινγ
ιντεντιον(σ)

διφφερεντ
εξπρεσσιϖεσ

• Σηαρινγ
δεχλαρατιονσ

Γοαλ οφ ρεχειϖερ(σ)
Γρ

• Εϖαλυατε ορ/ανδ

Κνοωλεδγε χηανγε

• Νεω ασσερτιϖεσ

ινπυτ ασσερτιϖεσ

• Ινφορmινγ
σενδερ(σ) ιτσ
χαπαβιλιτψ
• Κνοωινγ σενδερ(σ)
ιντεντιον ανδ
προϖιδινγ
εϖαλυατιον το ιτσ
(τηειρ) ιντεντιον(σ)
• Προϖιδινγ ιτσ(τηειρ)
εξπρεσσιϖεσ ορ
εϖαλυατινγ
σενδερ(σ)
εξπρεσσιϖεσ
• Σενδινγ φεεδβαχκσ
το τηε δεχλαρατιονσ

• Νεω κνοωλεδγε οφ
τασκ ασσιγνmεντ

• Σηαρινγ ιντεντιον(σ)

• Σηαρινγ εξπρεσσιϖεσ

• Κνοωλεδγε οφ τηε
χηανγινγ δεσιγν
ενϖιρονmεντ

Εξαmπλε: το ιλλυστρατε τηε υσε οφ τηισ ταβλε, ωε στιλλ υσε τηε εξαmπλε ιν τηισ σεχτιον: α mανυφαχτυρινγ αγεντ β (σενδερ) σενδσ ιτ’σ ρεθυιρεmεντσ (ινπυτ ινφορmατιον οφ σενδερ) το
α δεσιγν αγεντ α (ρεχειϖερ) ωιτη ιτσ mανυφαχτυρινγ γοαλ (γοαλ οφ σενδερ). Αφτερ ρεχειϖινγ ιτσ ινφορmατιον, ιφ τηε γοαλ οφ αγεντ α (γοαλ οφ ρεχειϖερ) ηασ α χονφλιχτ ωιτη τηατ οφ
αγεντ β, αγεντ α ηαϖε το σενδ ιτσ οων ρεθυιρεmεντσ (ινπυτ ινφορmατιον οφ ρεχειϖερ) το αγεντ β, ανδ τηεψ νεγοτιατε ωιτη εαχη οτηερ φορ α νεω γοαλ (γοαλ οφ ιντεραχτιον). Ιν τηισ
προχεσσ, αγεντ α ανδ αγεντ β κνοω τηε ρεθυιρεmεντσ οφ εαχη οτηερ ανδ λεαρν ηοω το προδυχε α παραmετερ οπτιmισεδ το βοτη περσπεχτιϖεσ (κνοωλεδγε χηανγε).

Ταβλε 2.

Ρεπρεσεντατιον οφ ινφορmατιον φλοω ωιτη σιτυατιον τηεορψ

Ιλλοχυτιοναρψ Αχτσ
Ασσερτιϖεσ

Ρεπρεσεντατιον
<<ασσερτ, α1, α2, …, αν, σ1, σ2, …, σν, 1>>

Dιρεχτιϖεσ

<<διρεχτ, α1, α2, …, αν, β1, β2, …, βν, τ1, τ2, …, τν, 1>>

Χοmmισσιϖεσ

<<χοmmιτ, α1, α2, …, αν, τ1, τ2, …, τν, 1>>

Εξπρεσσιϖεσ

<<εξπρεσσ, α1, α2, …, αν, δ1, δ2, …, δ3, 1>>

Dεχλαρατιονσ

<<δεχλαρε, α1, α2, …, αν, χ1, χ2, …, χν, 1>>
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Μεανινγ
Αγεντσ α1, α2, …, αν ασσερτ στατεmεντ σ1, σ2,
…, σν.
Αγεντσ α1, α2, …, αν διρεχτ αγεντσ β1, β2,
…, βν το δο τηε τασκσ τ1, τ2, …, τν.
Αγεντσ α1, α2, …, αν χοmmιτ τασκσ τ1, τ2, …,
τν.
Αγεντσ α1, α2, …, αν εξπρεσσ αττιτυδεσ δ1,
δ2, …, δ3.
Αγεντσ α1, α2, …, αν δεχλαρε χηανγεσ οφ τηε
ενϖιρονmεντ χ1, χ2, …, χν.

Στρενγτησ ανδ ωεακνεσσεσ

Σιτυατιον τηεορψ ισ α φορmαλ τοολ το στυδψ ινφορmατιον φλοω ιν λινγυιστιχσ. Τηε αδϖανταγε οφ
υσινγ τηισ τηεορψ ισ ιτ προϖιδεσ α ωελλ φουνδεδ ωαψ το mοδελ ινφορmατιον φλοω ιν δεσιγν. Ιτ χαν
σερϖε ασ α τοολ το mινιmισε mισυνδερστανδινγσ οφ δεσιγν ινφορmατιον φλοω. Ιτ mαψ αλσο προϖιδε
α ωαψ το ρεπρεσεντ ανδ αναλψσισ αν ινφορmατιον φλοω σψστεm. Συχη α ρεπρεσεντατιον σψστεm
mαψ προϖιδε α χλεαρ υνδερστανδινγ οφ τηε ινπυτ ανδ ουτπυτ κνοωλεδγε οφ τηε αγεντσ ανδ ωηερε
τηε κνοωλεδγε χοmεσ φροm ανδ γοεσ το. Wηατ’σ mορε, ιτ σερϖεσ ασ α βασισ φορ ινϖεστιγατινγ τηε
σιτυατεδνεσσ οφ ινφορmατιον φλοω. Dιφφερεντ σιτυατιονσ ωιλλ ρεσυλτ ιν διφφερεντ ινφορmατιον φλοω.
Χονσεθυεντλψ, τηε στυδψ ανδ mοδελλινγ οφ ινφορmατιον φλοω ισ ονλψ ϖαλιδ ιφ πυτ ιν ρελατιον το
ιτσ σιτυατιον. Wιτη χονσιδερατιον οφ τιmε τ, λοχατιον λ ανδ σιτυατιον σ, τηε ινφορmατιον φλοω
χηανγεσ ασ τιmε, λοχατιον ανδ σιτυατιον χηανγε. Ονε σιτυατιον mαψ συππορτ χερταιν τψπε οφ
ινφορmατιον φλοω. Βυτ ανοτηερ σιτυατιον mαψ νοτ συππορτ τηε σαmε τψπε οφ ινφορmατιον φλοω. Ιτ
ισ ιντενδεδ τηατ τηε ρελατιονσηιπσ οφ σιτυατιονσ ωιλλ βε στυδιεδ ανδ τηε λινκσ βετωεεν τηε
χηανγε οφ σιτυατιονσ ανδ τηε χηανγε οφ ινφορmατιον φλοω δεϖελοπεδ.
Αλτηουγη τηε mετηοδ οφ σιτυατιον τηεορψ mαψ βρινγ σοmε βενεφιτσ, α ωεακνεσσ οφ τηισ mετηοδ
ισ αλσο ιδεντιφιεδ: τηε τηεορψ ισ νοτ ωιδελψ κνοων. Σιτυατιον τηεορψ ισ οριγιναλλψ δεϖελοπεδ ιν
τηε δοmαιν οφ λινγυιστιχσ. Μοστ ρεσεαρχηερσ ανδ δεσιγν ενγινεερσ mαψ νοτ κνοω τηισ mετηοδ.
Ιν φυτυρε ωορκ, τηε εϖαλυατιον οφ τηε mοδελ ανδ mετηοδολογψ ωιλλ βε χαρριεδ ουτ δεσιγν
πραχτιχε. Βυτ, ιτ ισ συγγεστεδ τηατ τηε mοδελ ανδ τηεορψ δεϖελοπεδ ιν τηισ παπερ mαψ αχτ ασ α
χονχεπτυαλ φραmεωορκ φορ mοδελλινγ ινφορmατιον φλοω ανδ δεϖελοπινγ ΧΣΧW σψστεmσ.
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Χονχλυσιον

Τηισ παπερ πρεσεντσ α φιρστ αττεmπτ το mοδελλινγ δεσιγν ινφορmατιον φλοω ωιτη σιτυατιον τηεορψ.
Ινφορmατιον φλοω ιν α δεσιγν προϕεχτ χαν βε ρατηερ χοmπλεξ. Εφφεχτιϖε ανδ εφφιχιεντ
mαναγεmεντ οφ ινφορmατιον φλοω χαν πλαψ α ϖιταλ ρολε το ενσυρε α συχχεσσφυλ προδυχτ
δεϖελοπmεντ. Ιν τηισ παπερ, α mετηοδ, σιτυατιον τηεορψ, ισ υσεδ το ρεπρεσεντ ινφορmατιον φλοω
ιν δεσιγν, ανδ προϖιδεσ α mορε φορmαλ ανδ ωελλ−φουνδεδ mετηοδ φορ ρεπρεσεντατιον οφ
ινφορmατιον φλοω, ωιτη τηε πυρποσε οφ mινιmισινγ mισυνδερστανδινγσ, α mεανσ οφ αναλψσισ
ινφορmατιον φλοω. Ιν τηισ παπερ, βασεδ ον Σιm’σ φορmαλισm οφ δεσιγν αχτιϖιτιεσ, τηε τηεορψ οφ
Σπεεχη Αχτσ, ΧΣΧW, ανδ οτηερ ωορκσ στυδψινγ ινφορmατιον φλοω, αν εξαmπλε mοδελ φορ
ινφορmατιον φλοω ωασ δεϖελοπεδ.

Τηε ρεπρεσεντατιον οφ ινφορmατιον φλοω ωιτη σιτυατιον τηεορψ ισ βασεδ υπον τηε εξαmπλε mοδελ
φορ ινφορmατιον φλοω ανδ ιλλοχυτιοναρψ αχτσ. Α φορmαλισm οφ ρεπρεσεντατιον ισ προϖιδεδ ανδ αν
εξαmπλε ισ υσεδ το εξπλαιν ιτ. Οτηερ ρεπρεσεντατιονσ χαν βε δεριϖεδ φροm τηισ φορmαλισm. Τηε
στρενγτησ ανδ ωεακνεσσεσ οφ υσινγ τηισ ρεπρεσεντατιον mετηοδ ωερε δισχυσσεδ.
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Αχκνοωλεδγεmεντ

Wε αρε ινδεβτεδ το Προφεσσορ ϑοην Γερο, Κεψ Χεντρε οφ Dεσιγν Χοmπυτινγ, Υνιϖερσιτψ οφ
Σψδνεψ φορ βρινγινγ το ουρ αττεντιον ηισ ωορκ ον σιτυατεδνεσσ ιν δεσιγν ωηιχη στιmυλατεδ ουρ
ιντερεστ ιν τηισ αρεα.
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