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1. Prezentare generală 

 

Această teză prezintă contribuțiile mele în domeniul reprezentărilor formale 

cu aplicații în afacerile electronice. Teza este concentrată pe două probleme: i) 

modelarea formală a aspectelor dinamice ale afacerilor electronice, incluzând 

procesele de afaceri și protocoalele de interacțiune între agenții de e-business; ii) 

reprezentarea formală și prelucrarea conținutului digital procesat in afacerile 

electronice. 

 

Contribuțiile mele referitor la prima problemă implică dezvoltarea unui cadru 

de modelare formală  bazat pe algebre de procese cu stări finite – procese cu stări 

finite FSP pentru agenți și procese de afaceri electronice. Acest cadru de 

modelare a fost aplicat la dezvoltarea unei semantici formale pentru procesele de 

afaceri reprezentate sub forma diagramelor de activități și roluri – RAD. De 

asemenea, am propus un nou limbaj de modelare a proceselor de afaceri ce are o 

semantică formală, inspirat de cadrul de modelare IDEF - Integration Definition 

for Function Modeling - pentru modelarea funcțiilor unei afaceri. Am arătat că 

acest limbaj poate fi integrat cu diagramele de roluri de activități – RAD – 

permițând astfel capturarea aspectelor dinamice și funcționale ale unui proces de 

afaceri. Aceste contribuții sunt prezentate în capitolele 3 și 5. 

 

Rezultatele mele în ceea ce privește cea de-a doua problemă se referă la 

reprezentarea formală a conținutului digital procesat în afacerile electronice cu 

ajutorul programării logice. Această abordare a permis dezvoltarea unei noi clase 

de programe (wrapper-e) pentru extragerea informației din documentele HTML. 

Wrapper-ele sunt capabile să extragă informația utilă și apoi să o convertească 

într-un format structurat. Am denumit aceste programe de extragere a informației 

wrapper-e logice și am arătat că ele au o semantică formală bazată pe interogarea 

programelor logice. Wrapper-ele logice pot fi implementate eficient folosind 

transformările XML bazate pe XSLT. Aceste contribuții sunt prezentate în 

capitolul 4. 

 

2. Capitolul 1 

 

În capitolul 1 am prezentat motivația cercetărilor mele în domeniul 

reprezentărilor formale în afacerile electronice: necesitatea de a alinia limbajele 

computaționale formale cu afacerile electronice. Rigoarea formală poate aduce un 

plus de corectitudine, securitate și robustețe ecosistemului afacerilor electronice.  



Am prezentat o clasificare proprie a formalismelor pentru afacerile 

electronice, cu accent pe aspectele computaționale. Această clasificare propune 

următoarele categorii: formalisme de bază (text simplu, XML și JSON), 

formalisme de modelare a proceselor de afaceri (BPMN, RAD, IDEF, BSDM și 

UML), formalisme bazate de Web-ul semantic (RDF și OWL) și metode formale 

(logici, rețele Petri și verificarea modelelor). 

 

3. Capitolul 2 

 

Acest capitol prezintă rezultatele obținute în domeniul reprezentărilor formale 

ale proceselor de afaceri. În secținea 2.1 am introdus notația RAD și limbajul de 

modelare formală FSP, după care am utilizat FSP pentru a introduce un model 

formal pentru un exemplu de proces RAD. 

 

În secțiunea 2.2.1 am prezentat rezultatele în domeniul modelării formale a 

proceselor de afaceri RAD folosind FSP. Diagramele RAD sunt reprezentate ca 

grafuri orientate. Am propus un algoritm de mapare care efectuează traducerea 

unei diagrame RAD într-un model FSP. Acest algoritm are complexitate 

polinomială. 

 

În secțiunea 2.3 am arătat modul cum se poate realiza verificarea formală a 

modelelor pentru procesele de afaceri introduse în secțiunea 2.2 cu ajutorul 

logicii temporale liniare bazată pe fluenți – FLTL.  

 

În secțiunile 2.4, 2.5 și 2.6 am introdus notația de modelare formală hibridă 

IDEF pentru procesele de afaceri. Această notație este utilă pentru modelarea 

ierarhică a proceselor de afaceri cu ajutorul conceptului formal de decompoziție. 

Decompozițiile pot fi compuse în mod similar funcțiilor matematice, rezultând 

astfel modele rafinate pentru procesele de afaceri. O secțiune în arborele de 

decompoziție definește un nivel intermediar de detaliere al modelului unui proces 

de afaceri. 

 

Aspectele comportamentale ale proceselor de afaceri modelate cu IDEF hibrid 

pot fi capturate prin utilizarea unui algoritm de transformare a notației IDEF 

hibrid într-o clasă de rețele Petri – P/T nets. Acest algoritm are complexitate 

liniară în raport cu dimensiunea nivelului ales de detaliere a procesului de afaceri 

modelat cu IDEF hibrid. 

 

În secțiunea 2.7 am prezentat o metodă de integrare consistentă a notațiilor 

IDEF hibrid și RAD într-o notație unitară de modelare a proceselor de afaceri. 

Metoda a fost implementată sub forma unui plugin al platformei Eclipse într-o 

arhitectură bazată pe model Model Driven Architecture – MDA. Beneficiile 

acestei notații sunt următoarele: i) oferă posibilitatea abordării modelării unui 

proces de afaceri fie din perspectiva dinamică/funcțională folosind IDEF hibrid, 



fie dintr-o perspectivă orientată pe roluri folosind RAD; ii) oferă posibilitatea 

schimbării ulterioare a perspectivei în funcție de modificările scopului modelării. 

 

4. Capitolul 3 

 

Acest capitol se axează pe modelarea formală a sistemelor de agenți pentru 

afacerile electronice folosind algebre de procese. În acest domeniu, am abordat 

modelarea și verificarea agenților de intermediere – middle-agents, negocierilor 

de servicii bazate pe agenți și sistemelor de licitații. 

 

În secțiunea 3.1 am introdus un cadru formal pentru modelarea și verificarea 

agenților pentru afaceri utilizând FSP și FLTL.  În particular, acest cadru țintește 

modelarea agenților pentru intermediere plecând de la o taxonomie propusă în 

literatura de specialitate. Am prezentat modelele FSP detaliate pentru agenții 

Matchmaker, Front-agent și Broker. Partea de verificare este inspirată de 

șabloanele de verificare formală din ingineria programării.  

 

În secțiunea 3.2. am propus un cadru formal bazat pe FSP pentru modelarea 

coordonării serviciilor în sistemele de agenți. Modelul a fost inspirat de 

specificația pentru coordonarea serviciilor Web și a fost demonstrat printr-un 

exemplu care prezintă modul în care se realizează coordonarea într-o echipă de 

agenți implicați în activități de contractare. Modelul include un agent 

Coordonator și câțiva agenți Contractor și Manager. Agentul Coordonator 

conține câteva componente de interacțiune: ContextManager, ActivationService 

și ProtocolHandler.  

 

Partea prezentată în secțiunea 3.3 se focalizează pe modelarea formală a 

serviciilor de licitații bazate pe agenți. Am pornit de la arhitectura unui server de 

licitații bazate pe agenți prezentat în literatura de specialitate. Serverul este 

configurat pentru licitații de tip englezesc. Modelarea propusă în această secțiune 

folosește cadrul formal bazat pe FSP și FLTL introdus în secțiunea 3.2. 

 

Secțiunea 3.4 realizează o trecere în revistă a altor rezultate obținute în 

cercetarea efectuată de mine în domeniul agenților pentru afaceri electronice: 

inteligența colectivă distribuită, selectarea dinamică a protocolului de negociere, 

negocierea cu concesii, agenți mobili și credibilitatea agenților pentru afaceri 

electronice. 

 

5. Capitolul 4 

 

În acest capitol am rezumat rezultatele cercetărilor mele în domeniul 

extragerii informației. Principala contribuție o reprezintă introducerea 

conceptului de wrapper logic, numit și L-Wrapper. Ideea de bază a wrapper-elor 

logice constă în combinarea versatilității limbajului XML și tehnologiilor 



asociate cu expresivitatea programării logice, rezultând astfel un mecanism 

puternic pentru extragerea informației din documente structurate sau semi-

structurate. Acest mecanism poate fi aplicat la extragerea informației din 

documente Web reprezentate în HTML. 

 

În secțiunea 4.2. am prezentat reprezentarea și modelarea informației cu 

ajutorul XML și XSLT, iar în 4.3 am evidențiat reprezentarea cunoștințelor și 

raționamentul cu ajutorul programării logice. Am introdus o metodă pentru 

reprezentarea și interogarea documentelor Web structurate folosind programarea 

logică. Această abordare duce la conceptualizări relaționale și ierarhice ale 

paginilor Web pentru extragerea datelor. 

 

În secțiunea 4.4 am introdus modelul formal al wrapper-elor logice sub formă 

de grafuri. Un wrapper logic poate fi definit ca o mulțime de grafuri de șabloane 

care partajează o semnătură de extragere. Am generalizat wrapper-ele logice la 

wrapper-e logice ierarhice – HL-Wrappers – adecvate pentru extragerea de date 

în reprezentare ierarhică. 

 

În secțiunea 4.5. am propus un algoritm eficient pentru construirea automată a 

wrapper-elor logice pe baza învățării din exemple a căilor de extragere. Acest 

algoritm are o complexitate polinomială pentru învățarea căilor de extragere de o 

limită dată. 

 

În secțiunea 4.6 am prezentat o metodă de traducere a căilor de extragere în 

interogări XPath. Această translatare este definită printr-un algoritm de 

transformare de o complexitate polinomială. O interogare Xpath poate fi 

înglobată într-o foaie de stil XSLT pentru a extrage informația și a o stoca într-o 

bază  date sau într-un alt document structurat. 

 

6. Capitolul 5 

 

În această parte am prezentat planul de dezvoltare a carierei - direcțiile de 

cercetare pe care intenționez să le abordez în continuare și activitățile de predare. 
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