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Rozdziaä 2.

Standardy, modele
i techniki modelowania
procesów biznesowych
2.1. Rozwój rynku standardów
wizualnego opisu procesów
W odróĪnieniu od dyscypliny analizy i projektowania systemów informatycznych
zdominowanej od przeszáo dekady przez jĊzyk UML w przypadku dyscypliny modelowania procesów biznesowych nie moĪna mówiü o zdecydowanej supremacji
Īadnego ze standardów. NiezaleĪnie stosuje siĊ do dnia dzisiejszego róĪnorodne notacje. W wielu przypadkach organizacja opierająca siĊ na usáugach zewnĊtrznych firm
konsultingowych w materii opracowania modeli i niskopoziomowych specyfikacji procesów biznesowych pozostawia kwestie metodologiczne i notacyjne zleceniobiorcy.
Decydent ma do dyspozycji kilkadziesiąt podejĞü. Znaczna czĊĞü z nich ma charakter
niszowy bądĨ czysto historyczny z uwagi na powstanie nowszych, doskonalszych
standardów. NaleĪy przy tym mieü na uwadze, iĪ obecnoĞü na rynku niektórych notacji zasadniczo trwa dáuĪej, niĪ istnieje samo pojĊcie modelowania procesów biznesowych, którego sformuáowanie datuje siĊ na lata 60. XX w. (Williams, 1967).
O ile dostĊpne notacje moĪna systematyzowaü na wiele odmiennych sposobów, o tyle
na potrzeby niniejszej ksiąĪki rozróĪniono dwie kategorie standardów wizualnego
opisu procesów biznesowych:
 zaadaptowane standardy modelowania,
 dedykowane standardy modelowania.
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Zaadaptowane standardy modelowania w znakomitej wiĊkszoĞci pierwotnie stosowane byáy w algorytmice oraz analizie i projektowaniu systemów informatycznych.
Do podejĞü, które wypracowaáy podstawy wspóáczesnych notacji, zaliczyü naleĪy
zwáaszcza schematy blokowe. Inną popularną koncepcją — zapoĪyczoną na potrzeby
dokumentowania procesów biznesowych, a zarazem doskonale znaną twórcom systemów informatycznych — są diagramy przepáywu danych. Do najstarszych propozycji
naleĪą diagramy Gantta, opracowane w początkowych latach XX w., które do dziĞ stanowią podstawĊ zarządzania projektami i mogą peániü funkcje pomocnicze w modelowaniu procesów biznesowych. Zestawienie najbardziej rozpoznawalnych zaadaptowanych standardów modelowania procesów biznesowych zawiera tabela 2.1.
Silny impuls rozwojowy standardów nastąpiá w latach 90. XX w., co jest naturalną
konsekwencją reorientacji organizacji gospodarczych w kierunku zarządzania procesami. Rozwiązania te tworzone byáy juĪ z myĞlą o zastosowaniu ich w modelowaniu
procesów biznesowych. Kluczową rolĊ z punktu widzenia sukcesu rynkowego poszczególnych notacji przypisaü moĪna producentom narzĊdzi. I tak najszerszym wsparciem (Kalnins, Barzdins i Podnieks, 2000) cieszyáa siĊ rodzina notacji IDEF; w kontekĞcie modelowania procesów biznesowych za najistotniejszego czáonka tej rodziny
uznaü naleĪy notacjĊ szczegóáową IDEF3. Jednak coraz wiĊksze znaczenie w roli
standardów wizualnego modelowania procesów biznesowych odgrywaü zaczĊáo podejĞcie ARIS, którego najbardziej charakterystycznym komponentem staá siĊ diagram
eEPC. NaleĪy to wiązaü z wczeĞniej wspomnianym wsparciem ze strony twórców narzĊdzi i firm Ğwiadczących usáugi konsultingowe. W szczególnoĞci dotyczy to firmy
SAP, która przeprowadziáa integracjĊ omawianego standardu z mającym bardzo duĪy
wpáyw na rynek rozwiązaĔ informatycznych pakietem SAP R/3 (van der Aalst, 1999).
Zestawienie najbardziej rozpoznawalnych dedykowanych standardów modelowania
procesów biznesowych zamieszczono w tabeli 2.2.
Trudno byáoby udzieliü jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przewagĊ danego
standardu modelowania procesów biznesowych nad pozostaáymi. Wielu badaczy tej
dziedziny podejmuje próby wykonania analizy porównawczej standardów, formuáując
przy tym kryteria takie jak wizja rozwoju danej techniki, wsparcie narzĊdziowe, powszechnoĞü czy teĪ dostĊpnoĞü dokumentacji. Porównywanie standardów moĪe przysporzyü pewnych trudnoĞci, gdyĪ geneza wielu z nich opiera siĊ na udoskonalaniu i eliminacji báĊdów z technik opracowanych wczeĞniej. Do opracowania modeli procesów
biznesowych i przeprowadzenia ich symulacji autorzy niniejszej ksiąĪki wybrali narzĊdzie ADONIS, które wspiera zasygnalizowane w tabeli 2.2 standardy BPMS i BPMN.
Pierwszy z nich jest autorskim rozwiązaniem producenta tego Ğrodowiska, natomiast
BPMN jest stosowany powszechnie w wielu innych narzĊdziach, zarówno dedykowanych wyáącznie do modelowania przepáywów pracy, jak i w rozbudowanych platformach do zarządzania procesami biznesowymi.
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Tabela 2.1. Wyselekcjonowane zaadaptowane standardy modelowania procesów biznesowych
Nazwa

Charakterystyka

Schemat blokowy
(ang. Flowchart)

Technika wizualizacji uporządkowanej sekwencji
kroków formuáujących algorytm bądĨ proces. Nie
obejmuje tematyki interakcji. Pierwowzór licznych
wspóáczesnych notacji modelowania procesów
systemowych i biznesowych.

Diagram przepáywu danych
(ang. Data Flow Diagram)

Klasyczne narzĊdzie strukturalnego podejĞcia
w modelowaniu systemów informatycznych —
w szczególnoĞci systemów transakcyjnych. Z uwagi
na áatwoĞü stosowania wykorzystywane równieĪ
w modelowania procesów biznesowych organizacji.

Diagram przepáywu
sterowania
(ang. Control Flow
Diagram)

Notacja, którą moĪna sklasyfikowaü jako pochodną
DFD, wyspecjalizowaną w modelowaniu zastosowaĔ
opartych na zdarzeniach (a nie na danych). Diagram
CFD wprowadza w kontekĞcie przepáywu sterowania
dodatkowe specyfikacje CSPEC (Control
SPECifications).

Blokowy diagram
strumieni funkcjonalnych
(ang. Functional Flow
Block Diagram)

Diagram opisujący funkcjonalny przebieg systemu,
zwyczajowo stosowany w definiowaniu logicznej
sekwencji wykonania funkcji o charakterze
sprzĊtowym, programowym, manualnym bądĨ
proceduralnym. ZapoĪyczony na potrzeby opisu
procesów produkcyjnych, biznesowych i tworzenia
oprogramowania.

Diagram czynnoĞci
realizowanych przez role
(ang. Role Activity
Diagram)

Notacja pierwotnie wspierająca modelowanie
procesów systemowych ze szczególnym uwzglĊdnieniem
interakcji. Na potrzeby identyfikacji, modelowania
i analizy procesów w organizacjach gospodarczych
opracowano wariant diagramów RAD — STRIM
(Systematic Technique for Role and Interaction
Modeling).

Diagram Gantta
(ang. Gantt Chart)

NarzĊdzie przedstawiające listĊ czynnoĞci na skali
czasowej. Diagramy Gantta wykorzystuje siĊ
do graficznej reprezentacji procesu biznesowego
oraz kontrolowania jego przebiegu i efektywnoĞci,
lecz z uwagi na brak jawnych powiązaĔ miĊdzy
czynnoĞciami mają ograniczoną wartoĞü analityczną.

Sieü Petriego
(ang. Petri Net)

Technika modelowania, analizy i symulacji
zapewniająca równowagĊ miĊdzy wyrazistoĞcią
notacji oraz solidnymi podstawami matematycznymi.
MoĪna wyróĪniü liczne klasy oraz dziedziny
zastosowaĔ sieci Petriego, wáączając modelowanie
procesów workflow — w zastosowaniach biznesowych
spotyka siĊ zazwyczaj rozbudowany wariant notacji,
tzw. kolorowane sieci Petriego (ang. Coloured
Petri Nets).
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Tabela 2.2. Wyselekcjonowane dedykowane standardy modelowania procesów biznesowych
Nazwa

Charakterystyka

Architektura
zintegrowanych systemów
informacyjnych ARIS
(Architecture of Integrated
Information Systems)

Platforma narzĊdziowo-metodologiczna ukierunkowana
na wprowadzanie, standaryzacjĊ i optymalizacjĊ
procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych.
Do opisu procesów na poziomie logiki biznesowej
przeznaczono w platformie ARIS diagram eEPC
(Extended Event-Driven Process Chain).

Notacja modelowania
procesów biznesowych
BPMN (Business Process
Model and Notation)

Standard áączący dokumentacjĊ przepáywu procesu
biznesowego ze zróĪnicowanymi wizualnymi
technikami dokumentacji interakcji i rozbudowaną
semantyką zdarzeĔ.

Symulacyjna metoda
opisu procesów IDEF3
(Integrated DEFinition for
Process Description
Capture Method)

Standard zaprojektowany na potrzeby modelowania
ukierunkowanego na dokumentacjĊ scenariuszy
przebiegu procesów, a takĪe transformacji obiektów
w ramach procesu. Czáonek rodziny IDEF,
komplementarny w stosunku do IDEF0.

(Mayer et al.,
1995)

Paradygmat zarządzania
procesami biznesowymi
BPMS (Business Process
Management System)

WáasnoĞciowy zestaw uniwersalnych technik
modelowania na potrzeby mapowania i specyfikacji
procesów oraz komplementarnych obiektów
biznesowych.

(Karagiannis,
Junginger
i Strobl, 1996)

Schemat LOVC
(Line of Visibility Chart)

Wizualny komponent metodologii inĪynierii
i reinĪynierii procesów biznesowych LOVEM-E
(Enhanced Line of Visibility Enterprise Modelling),
zaprojektowanej w celu wspomagania konsultantów
IBM w modelowaniu procesów obejmujących
interakcje z klientami. Zaproponowano cztery
szablony diagramu LOVC: architektoniczny,
logiczny, fizyczny oraz zadaniowy.

Rozszerzony jĊzyk
modelowania
przedsiĊbiorstwa EEML
(Extended Enterprise
Modeling Language)

JĊzyk integrujący modelowanie procesów na zasadzie
sekwencji dekomponowalnych czynnoĞci
z hierarchicznie wyraĪonymi celami biznesowymi.
Mimo orientacji na Ğrodowisko wsparcia procesów
EEML moĪna stosowaü w przeglądowym
modelowaniu organizacji.

(Krogstie, 2008)

JĊzyk modelowania
systemów biznesowych
GRAPES-BM
(ang. Business Modeling
Language)

Akademicka inicjatywa w zakresie technik i narzĊdzi
modelowania Ğrodowisk biznesowych
funkcjonujących w oparciu o orientacjĊ procesową.
Obejmuje charakterystyczną funkcjonalnoĞü decyzji
opartych na probabilistyce i moĪe stanowiü podstawĊ
zaawansowanej analizy statystycznej.

(Kalnins,
Kalnina i Kalis,
1998)

Profil biznesowy UML
Rational
(ang. Rational UML
Profile for Business
Modeling)

Przeznaczony do modelowania procesów
biznesowych profil jĊzyka UML (Unified Modeling
Language) bĊdącego standardem o charakterze
uniwersalnym. Charakterystyczne cechy tego profilu
obejmują elastyczne mechanizmy specyfikowania
interakcji oraz integracjĊ z wiodącym procesem
tworzenia záoĪonych rozwiązaĔ informatycznych
— RUP (Rational Unified Process).
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Management
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Tabela 2.2. Wyselekcjonowane dedykowane standardy modelowania procesów biznesowych — ciąg dalszy
Nazwa

Charakterystyka

đródäa

Profil biznesowy UML
Erikssona i Penkera (ang.
Eriksson-Penker Business
Modeling Profile)

Dojrzaáa propozycja w zakresie modelowania
procesów biznesowych, umoĪliwiająca opracowywanie
map procesów z uwzglĊdnieniem celów biznesowych
i zasobów, specyfikacjĊ zidentyfikowanych procesów
oraz dokumentowanie aspektów strukturalnych
organizacji gospodarczej na bazie jĊzyka UML.

(Eriksson
i Penker, 2000)
(Object
Management
Group, 2012)

2.2. Business Process
Management System
W rozdziale pierwszym wielokrotnie juĪ wspomniano o wielowymiarowym tworzeniu definicji procesów biznesowych w Ğrodowisku ADONIS. Koncepcja tworzenia
wielu typów modeli (wymiarów), które są ze sobą ĞciĞle powiązane, pozwala spojrzeü na róĪne aspekty definicji przepáywu pracy, sprowadzanej czĊsto przez projektantów
wyáącznie do diagramu czynnoĞci procesowych. Zaimplementowany w narzĊdziu
pomysá postrzegania procesów nazwano paradygmatem BPMS (Business Process
Management System) i stanowi on wynik badaĔ zespoáu naukowego, kierowanego
przez profesora Dimitrisa Karagiannisa z Uniwersytetu WiedeĔskiego. Biblioteka BPMS
wyróĪnia siĊ szerokim spojrzeniem na definicje procesów biznesowych, które oprócz
opisu sekwencji wykonywanych czynnoĞci zawierają takĪe informacje o strukturze
organizacyjnej, o wykorzystywanych do realizacji procesu narzĊdziach informatycznych czy teĪ o potencjalnych czynnikach ryzyka mogących wpáynąü na niepowodzenie
wykonywania instancji procesu biznesowego. W tabeli 2.3 zamieszczono charakterystykĊ poszczególnych typów modeli BPMS oraz standardów towarzyszących, których
zestaw tworzy áącznie kompleksową, wielowymiarową definicjĊ procesu biznesowego.
Wymienione w tabeli 2.3 typy modeli przedstawiono zgodnie z typową kolejnoĞcią
ich tworzenia. JednakĪe podstawowym elementem kompleksowej definicji procesu
biznesowego w notacji BPMS jest model procesu biznesowego, który obrazuje początek procesu, nastĊpnie czynnoĞci, punkty decyzyjne, przepáywy równolegáe i moĪliwe
zakoĔczenia przepáywu pracy. Model procesu biznesowego jest uzupeániany o kolejne
typy modeli, których wykorzystanie w komplecie nie jest obligatoryjne, jednakĪe
podnosi wartoĞü i stopieĔ zrozumienia tworzonego projektu.
Modele przestawione w tabeli 2.3 charakteryzują siĊ zestawem graficznych kategorii
modelowania charakterystycznych dla danego aspektu definicji procesu biznesowego.
NaleĪy dodaü, Īe symbole graficzne moĪna parametryzowaü w tzw. notatniku obiektu,
co znajduje szerokie zastosowane w przypadku tworzenia modeli oraz analiz i symulacji
procesów biznesowych. PoniewaĪ w kolejnych rozdziaáach niniejszej ksiąĪki zamieszczono przykáad wykorzystania Ğrodowiska ADONIS do opracowania modelu, a nastĊpnie wykonania symulacji i analizy procesu biznesowego, szczegóáowy opis symboli graficznych i ich parametrów zamieszczono bezpoĞrednio przy prezentowanych
modelach.
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Tabela 2.3. Typy modeli w Ğrodowisku ADONIS
Lp.

Nazwa typu modelu

Opis modelu czñstkowego

Mapa procesów

Mapa procesów przedstawia w zarysie zestaw procesów biznesowych,
które są realizowane w danym przedsiĊbiorstwie. Procesy są
przyporządkowane do odpowiednich obszarów dziaáalnoĞci
przedsiĊbiorstwa, takich jak np. procesy zarządcze, operacyjne
i wspierające. Na mapie procesów nie są istotne szczegóáy realizacji
przepáywów pracy (raczej Co siĊ dzieje? niĪ Jak to siĊ dzieje?).
WaĪne są informacje o tym, które procesy są nadrzĊdne, a które
podrzĊdne wzglĊdem pozostaáych.

Model procesu
biznesowego

Model procesu biznesowego prezentuje kolejnoĞü wykonywanych
czynnoĞci procesowych. Skáada siĊ z elementów graficznych, takich
jak: początek procesu, czynnoĞci procesowe, punkty decyzyjne,
paralelizmy (przepáywy równolegáe), zakoĔczenie procesu itd.
Model procesu biznesowego moĪe zostaü wzbogacony w dodatkowe
elementy graficzne, które stanowią odniesienie do innych modeli
cząstkowych, opisujących dodatkowe perspektywy definicji procesu.

3

Model Ğrodowiska
pracy

Model Ğrodowiska pracy prezentuje strukturĊ organizacyjną
przedsiĊbiorstwa, czyli dostarcza informacji o jednostkach
organizacyjnych w firmie i przynaleĪnych do nich pracownikach.
Dodatkowo w modelu Ğrodowiska pracy okreĞla siĊ role procesowe
pracowników, które nastĊpnie moĪna wykorzystaü do parametryzacji
czynnoĞci w modelu procesu biznesowego.

4

Model produktów

Opisuje produkty i usáugi wytwarzane w trakcie wykonywania
czynnoĞci procesowych.

5

Model dokumentów

Model dokumentów stanowi zbiór dokumentów, formularzy,
instrukcji itp., które są wykorzystywane w trakcie wykonywania
instancji procesu biznesowego.

6

Model systemów IT

Model systemów IT zawiera informacje o systemach, aplikacjach,
usáugach i elementach infrastruktury informatycznej
w przedsiĊbiorstwie. Model ten okreĞla takĪe wzajemne
powiązania pomiĊdzy wymienionymi elementami.

7

Model ryzyk

Model ryzyk stanowi usystematyzowany katalog ryzyk, których
pojawienie siĊ moĪe wpáynąü negatywnie na realizacjĊ procesów
biznesowych.

8

Model kontroli

Model kontroli umoĪliwia opracowanie katalogu metod sáuĪących
do kontrolowania procesów biznesowych. W szczególnoĞci model
ten odnosi siĊ do kontroli ryzyk zdefiniowanych w modelu ryzyk.
MoĪliwe jest takĪe powiązanie modelu kontroli z procesem
biznesowym, który stanowi proces kontrolny w organizacji.

9

Model zasobów

Model zasobów opisuje: komponenty techniczne, materiaáy,
informacje, know-how, narzĊdzia pomiaru i kontroli wykorzystywane
do realizacji procesów biznesowych.

10

Model danych

Model danych zawiera zestaw sformalizowanych danych, które są
wykorzystywane w trakcie realizacji procesów biznesowych.

1

2

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaä 2. i Standardy, modele i techniki modelowania procesów biznesowych

31

Tabela 2.3. Typy modeli w Ğrodowisku ADONIS — ciąg dalszy
Lp.

Nazwa typu modelu

Opis modelu czñstkowego

11

Model przypadków
uĪycia

Model przypadków uĪycia systematyzuje z wykorzystaniem
przypadków uĪycia (ang. Use Cases) funkcjonalnoĞü, którą system
informatyczny (lub inna jednostka) moĪe wykonywaü poprzez
interakcje z aktorami tego systemu — wywodzi siĊ z jĊzyka UML.
W modelowaniu biznesowym model przypadków uĪycia moĪna
rozpatrywaü w kategoriach katalogu procesów biznesowych. RóĪnica
w stosunku do mapy procesów polega na tym, Īe na diagramie
przypadków uĪycia modele procesów nie są przedstawione obszarowo
i hierarchicznie, są natomiast opisane z wykorzystaniem związków
(zaleĪnoĞci i asocjacji), które áączą procesy miĊdzy sobą bądĨ
procesy z uczestnikami procesów, beneficjentami procesów czy teĪ
procesami zewnĊtrznymi, nieujĊtymi w katalogu procesów danej
organizacji gospodarczej.

12

Modele BPMN

Modele BPMN obejmują diagramy opracowywane z wykorzystaniem
symboli graficznych notacji BPMN 2.0. Szczegóáowy opis i przykáady
modeli zawarto w rozdziale 4.

Biblioteka BPMS nie jest jeszcze tak znana jak standardy UML czy BPMN, jednakĪe
to pomysáowe i wielowymiarowe podejĞcie do modelowania procesów i systemów
workflow powoduje wzrost popularnoĞci tej notacji w Ğrodowiskach analitycznych,
akademickich, a takĪe wĞród projektantów procesów i systemów.

2.3. Business Process Model
and Notation
Notacja BPMN ujmowaáa w początkowych stadiach swojego istnienia pojedynczy
model dedykowany problematyce modelowania biznesowego, okreĞlany mianem diagramu procesów biznesowych. Tym samym poziom skomplikowania standardu jako
caáoĞci z zaáoĪenia pozostawaá mniejszy, niĪ miaáo to miejsce w przypadku wielu
wspóáczesnych podejĞü konkurencyjnych. RóĪnice te ulegáy zatarciu wraz z wprowadzeniem w sierpniu 2009 roku wersji 2.0 beta notacji. W konsekwencji specyfikacja
BPMN 2.x wyszczególnia juĪ cztery diagramy:
 diagram procesów biznesowych (ang. Process Diagram) — obrazujący

zaawansowane aspekty sekwencji podprocesów, zadaĔ i innych obiektów
wykonywanych w ramach organizacji gospodarczej dla osiągniĊcia
ustalonego celu;
 diagram kolaboracji (ang. Collaboration Diagram) — szczególny przypadek

diagramu procesów biznesowych, ujmujący dodatkowy wymiar wymiany
komunikatów pomiĊdzy dwoma lub wiĊcej uczestnikami procesu biznesowego;
 diagram choreografii (ang. Choreography Diagram) — umoĪliwiający

szczegóáową koordynacjĊ interakcji uczestników procesu biznesowego;
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 diagram konwersacji (ang. Conversation Diagram) — umoĪliwiający

grupowanie interakcji (prowadzących do osiągniĊcia ustalonego celu zgodnie
z obranym kryterium) pomiĊdzy dwoma lub wiĊcej partnerami biznesowymi.
Kategorie modelowania sáuĪące do opracowywania poszczególnych diagramów w ramach notacji BPMN usystematyzowaü moĪna w trzech ĞciĞle powiązanych zestawach:
 podstawowe kategorie modelowania (ang. Basic BPMN Modeling Elements),
 rozszerzające kategorie modelowania (ang. Extended BPMN Modeling Elements),
 kategorie modelowania autonomicznie tworzone przez uĪytkownika.

Podstawowe i rozszerzające kategorie modelowania zostaáy w sposób jawny wydzielone w dokumentacji notacji BPMN. Jest to podyktowane ukierunkowaniem na áatwoĞü
tworzenia funkcjonalnych modeli istniejących i docelowych procesów biznesowych
nie tylko przez wyspecjalizowaną kadrĊ, lecz takĪe osoby o nikáym przygotowaniu
technicznym. W istocie zestaw podstawowych kategorii modelowania jest wystarczający do przygotowania wstĊpnych odwzorowaĔ procesów biznesowych — rdzenia
dokumentacji — a nastĊpnie przeprowadzenia konsultacji z osobami bezpoĞrednio
zaangaĪowanymi w realizacjĊ oraz koordynacjĊ wspomnianych procesów. Tym samym
we wczeĞniejszych specyfikacjach notacji BPMN, ograniczonych do pojedynczego
diagramu, elementy te okreĞlano mianem kategorii modelowania tworzących rdzeĔ diagramu procesów biznesowych (ang. BPD Core Element Set). Diagramy na tym poziomie są nieskomplikowane, czytelne i stanowią dobrą podstawĊ do identyfikacji podstawowych báĊdów merytorycznych w odwzorowaniu.
W dalszych etapach odwzorowywania procesów diagramy na poziomie abstrakcji
wynikającym z zastosowania wyáącznie podstawowych kategorii modelowania są
stopniowo, iteracyjnie uszczegóáawiane w oparciu o pozostaáe zestawy kategorii modelowania. W szczególnoĞci dotyczy to wprowadzania do diagramu rozszerzających
kategorii modelowania, precyzyjnie zdefiniowanych i zilustrowanych w dokumentacji
notacji BPMN. MoĪliwoĞü rozwijania diagramu wynika nie tylko ze znacznej skali
záoĪonoĞci procesów we wspóáczesnych organizacjach gospodarczych. Jest ona takĪe
skutkiem przyjĊcia zaáoĪenia, zgodnie z którym w notacji naleĪy uwzglĊdniü wszystkie
informacje, zarówno graficzne, jak i tekstowe, które są wymagane do bezpoĞredniego
przeprowadzenia mapowania wizualnego opisu procesów i Ğrodowiska biznesowego
na metajĊzyk stosowany do definiowania procesów biznesowych w formacie XML.
NarzĊdzia przeznaczone do modelowania z wykorzystaniem standardu BPMN umoĪliwiają zazwyczaj wykorzystanie szeregu docelowych jĊzyków definiowania procesów
biznesowych. W praktyce prĊĪnej organizacji standaryzacyjnej OMG (Object Management Group) taki jawny podziaá jest wyznacznikiem odmiennego podejĞcia i próby
pogodzenia dwóch sprzecznoĞci, mianowicie zapewnienia przystĊpnoĞci notacji, a zarazem jej daleko idącej wyrazistoĞci, co zresztą zaznaczono w samej dokumentacji.
Na myĞl przychodzi w tym miejscu analogia do jĊzyka UML, którego ewolucja doprowadziáa po przyjĊciu wersji 2.0 i kolejnych do takiej róĪnorodnoĞci notacyjnej i záoĪonoĞci, Īe zniechĊcaáo to jego potencjalnych uĪytkowników. W przypadku BPMN
wyciągniĊto wnioski z postulatów praktyków oraz Ğrodowiska akademickiego i zaprogramowano róĪne poziomy abstrakcji diagramu juĪ na etapie tworzenia pierwszej
wersji dokumentacji.
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Zestaw trzeci formuáują kategorie modelowania autonomicznie opracowywane przez
analityka biznesowego. Ten rodzaj kategorii jĊzyka wykorzystuje siĊ w zaleĪnoĞci od
potrzeb danej organizacji. Reguáy tworzenia wáasnych kategorii modelowania nie zostaáy zdefiniowane w dokumentacji BPMN w szerokim zakresie. Specyfikuje ona przede
wszystkim doĞü liberalne zaáoĪenia dotyczące stosowania kolorystyki, elementów
tekstowych, dopuszczalnych rozmiarów kategorii modelowania i wprowadzania linii
do diagramu. Wykluczono ponadto moĪliwoĞü modyfikacji znaczenia zdefiniowanych w dokumentacji obiektów aktywnych oraz obiektów áączących, wáączając w to
dodawanie nowych elementów do wspomnianych grup. ZastrzeĪenie to wynika z moĪliwoĞci zakáócenia procesu mapowania modelu graficznego na zapis jĊzyków definiowania procesów biznesowych. Do podstawowych mechanizmów rozszerzalnoĞci
notacji BPMN zaliczyü naleĪy:
 pojĊcie artefaktu, który moĪe byü asocjowany z obiektami aktywnymi i tym

samym wnosiü dodatkowe informacje przy jednoczesnym zachowaniu logiki
przepáywu i reguá mapowania;
 moĪliwoĞü wprowadzania znaczników do istniejących kategorii modelowania.

NiezaleĪnie od kwestii zakwalifikowania poszczególnych kategorii modelowania notacji BPMN do odpowiednich zestawów moĪna je podzieliü na grupy (rysunek 2.1).

Rysunek 2.1. Relacja pomiĊdzy zestawami i grupami kategorii modelowania notacji BPMN
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operacyjny, 37, 77
optymalizacja, 17, 118, 121, 123
podproces, 47, 48, 50, 65, 78, 94, 104
reorganizacja, 180
silnik, Patrz: silnik
symulacja, 10, 11, 118, 123, 126, 130, 138
symulowanie, 9
wdroĪenie, 17
wspierający, 38, 77
wykonywanie, 10, 11, 18
zakoĔczenie, 81
zarządczy, 37, 77
Process Diagram, Patrz: diagram procesów
biznesowych
Process Editor, 12
Process Management Life Cycle, Patrz: cykl
zarządzania:PMLC
Process Miner, 117
Process Mining, 115, 116
Process Modeler, 12
profil biznesowy UML
Erikssona i Penkera, Patrz: profil biznesowy
UML Erikssona i Penkera
Rational, 28
ProM, 117
przepáyw, 88
komunikatów, 101, 110
pracy, 114
procesu, 117
równolegáy, 29, 30
sekwencyjny, 88
wynikowy, 88

Poleć książkę

Skorowidz

203

przypadek uĪycia, 31
punkt decyzyjny, 29

U
R

Rational UML Profile for Business Modeling,
Patrz: profil biznesowy UML Rational
Rational Unified Process, Patrz: RUP
Role Activity Diagram, Patrz: diagram czynnoĞci
realizowanych przez role
RUP, 28
ryzyko, 30, 68, 70, 74
operacyjne, 69
skala istotnoĞci, 70
strategiczne, 69
techniczne, 71

S
SarOx, Patrz: SOX
schemat
blokowy, 27
LOVC, Patrz: LOVC
sieü Petriego, 27
silnik, 11, 114
Solvency 2, Patrz: metoda Solvency 2
SOX, 70
SQL, 115
Start Event, Patrz: zdarzenie początkowe
Structured Query Language, Patrz: SQL
struktura organizacyjna, 30
sygnaá, 81
SysML, 98
system workflow, 11, 18
ĞcieĪka krytyczna, 78

T
tor, Patrz: ADONIS tor
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UML, 10, 28, 31, 32, 98
diagram klas, 98
UModel, 12
Unified Modeling Language, Patrz: UML
Use Case, Patrz: przypadek uĪycia
Ustawa Sarbanesa-Oxleya, Patrz: SOX

W
WFM, 11, 114
baza danych, 114
WfMS, Patrz: WFM
wielozdarzenie, 81
WKW, 36
akta, 35
biuro podawcze, 41, 43, 48, 54, 58, 143
dziaá, 35
orzecznik, 41, 44, 49, 50, 54, 55, 58, 143, 164
sekretariat, 41, 43, 44, 50, 54, 58, 142, 143
Workflow Management System, Patrz: WFM
workflow mining, 117
wydziaá ksiąg wieczystych, Patrz: WKW
wywiad, 120, 121
czĊĞciowo skategoryzowany, 120
indywidualny, 120
nieskategoryzowany, 120
panelowy, 120
pisemny, 120
skategoryzowany, 120
ustny, 120
zbiorowy, 120

Z
zasoby ludzkie, 19, 139
zdarzenie, 80
czasowe, 81
koĔcowe, 80
początkowe, 80
poĞrednie, 80
repozytorium, 114
typ, 81
warunkowe, 81
znacznik, 33
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