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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá způsoby srovnání notací pro modelování byznys
procesů. Základem je seznámení s celým životním cyklem procesu, procesním
řízením, modelováním procesů a notacemi BPMN/UML. Důležitou oblastí je
souhrnná rešerše metod, které jsou vymezeny pro porovnávání notací. Součástí
práce je vytvoření hodnotícího procesu na základě závěrů tematických zdrojů.
Praktickým výstupem je metodika k aplikaci navrženého postupu spolu s jejím
ověřením na vzorových diagramech Procesního portálu FEL ČVUT v Praze.

Klíčová slova Procesní řízení, byznys proces, modelovací notace, Business
Process Modeling Notation, Unified Modeling Language

Abstract

The thesis deals with methods for comparing notations of modeling business
processes. The principle examines the entire life-cycle of the process, process
management, process modeling and BPMN/UML notations. An important
part includes a comprehensive review of methods used for comparing the no-
tations. The study includes formation of an evaluation process based on the
conclusions of the appropriate thematic sources. The practical output is a
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methodology for the application of the proposed procedure along with its ve-
rification using model diagrams of the Process Portal of the FEE CTU in
Prague.

Keywords Process management, business process, modeling notation, Busi-
ness Process Model and Notation, Unified Modeling Language

x



Obsah

Úvod 1
Motivace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cíle práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Struktura práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1 Procesní řízení a modelování procesů 3
1.1 Úvod první sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Náhled do historie procesního řízení . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Podnikový proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3.1 Definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.2 Vlastnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3.3 Členění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.4 Životní cyklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.5 Praktická ukázka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.4 Základní aspekty procesního řízení . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.1 Obecný úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.4.2 Definice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4.3 Principy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4.4 Důvody zavádění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4.5 Klíčové benefity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.5 Základní normy a rámce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6 Procesní řízení a CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.7 Moderní trendy v procesním řízení . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.7.1 Novodobé přístupy k BPM . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.7.2 Pohled společnosti Gartner . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.7.3 Obecné vlivy prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.8 Závěr první sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2 Modelovací notace BPMN a UML 25

xi



2.1 Úvod druhé sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 Náhled do historie BPMN a UML . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.1 Úvod do historie notací . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2.2 Konsorcium OMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.3 Stručná historie BPMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2.4 Stručná historie UML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.3 Business Process Model and Notation . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3.1 Úvod do BPMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3.2 Ontologický metamodel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.3.3 Základní elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.3.4 Technická struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.3.5 Stručná budoucnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.4 Unified Modeling Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.1 Úvod do UML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.4.2 Metamodel a úrovně shody . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.4.3 Taxonomie diagramů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.4.4 Diagram aktivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.4.5 Stručná budoucnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.5 Základní přehled dalších notací . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.5.1 Petriho sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.5.2 ARIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.5.3 BPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.5.4 DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.6 Závěr druhé sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3 Základní přístupy porovnávání notací 47
3.1 Úvod třetí sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2 Situace v českém prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.3 Základy ontologické analýzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.4 Workflow Patterns analýza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.5 Rámec 7-view framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.6 Možnosti konceptuální transformace . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.7 Komplexnost modelovacích notací . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.8 Subjektivní porovnávací metody . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.9 Závěr třetí sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4 Metodika porovnávání modelovacích notací 69
4.1 Úvod čtvrté sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2 Hodnocení porovnávacích metod . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.2.1 Základy ontologické analýzy . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.2.2 Workflow Patterns analýza . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.2.3 Rámec 7-view framework . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.2.4 Možnosti konceptuální transformace . . . . . . . . . . . 78
4.2.5 Komplexnost modelovacích notací . . . . . . . . . . . . 79

xii



4.2.6 Subjektivní porovnávací metody . . . . . . . . . . . . . 79
4.2.7 Soupis příležitostí obou notací . . . . . . . . . . . . . . 80

4.3 Metodika porovnávání modelovacích notací . . . . . . . . . . . 81
4.4 Praktická aplikace metodiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.5 Závěr čtvrté sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Závěr 93

Literatura 95

A Seznam použitých zkratek 103

B Obsah přiloženého CD 107

xiii





Seznam obrázků

1.1 Model podnikového procesu [64] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Ukázka procesního diagramu (1/2) [13] . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Ukázka procesního diagramu (2/2) [13] . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4 Obecné schéma BPM [9] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.5 Ukázka důvodu zavádění procesního řízení [68] . . . . . . . . . . . 14
1.6 Model klíčových benefitů BPM [18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.7 Oblasti normy ISO/IEC 20000 [41] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.8 Struktura rámce ITIL [74] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.9 Model zralosti procesů [38] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.10 Kritické dovednosti BPM [24] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1 Historický přehled některých notací [6] . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.2 Oficiální loga OMG, BPMN a UML [Autor] . . . . . . . . . . . . . 27
2.3 Základní grafické elementy BPMN [Autor] . . . . . . . . . . . . . . 31
2.4 Technická struktura BPMN [45] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.5 Diagram soukromého procesu - BPMN 2.0.2 [45] . . . . . . . . . . 33
2.6 Diagram veřejného procesu - BPMN 2.0.2 [45] . . . . . . . . . . . . 33
2.7 Diagram spolupráce - BPMN 2.0.2 [45] . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.8 Diagram choreografie - BPMN 2.0.2 [45] . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.9 Diagram konverzace - BPMN 2.0.2 [45] . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.10 Taxonomie diagramů UML 2.4.1 [47] . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.11 Ukázka diagramu aktivit v UML [47] . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.12 Výpočet matematické operace v Petriho sítích [39] . . . . . . . . . 43

3.1 Vztah ontologické reality a reprezentace notace [20] . . . . . . . . . 53
3.2 Model hodnocení úrovně jazyka [20] . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3 Vzorový metamodel ontologie BWW [30] . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.4 Obousměrné mapování v ontologii BWW [55] . . . . . . . . . . . . 56
3.5 Způsoby výpočtu objektových vlastností [34] . . . . . . . . . . . . 63
3.6 Ukázka sumarizace výstupů subjektivní metody [8] . . . . . . . . . 66

xv



4.1 Ukázka vzoru WCP-C-15 v BPMN [Autor] . . . . . . . . . . . . . 75
4.2 Ukázka vzoru WCP-F-22 v BPMN [Autor] . . . . . . . . . . . . . 75
4.3 Ukázka vzoru WCP-H-23 v BPMN [Autor] . . . . . . . . . . . . . 76
4.4 Metodika pro porovnávání notací – 1. diagram [Autor] . . . . . . . 81
4.5 Metodika pro porovnávání notací – 2. diagram [Autor] . . . . . . . 82
4.6 Metodika pro porovnávání notací – 3. diagram [Autor] . . . . . . . 83
4.7 Metodika pro porovnávání notací – 4. diagram [Autor] . . . . . . . 84
4.8 Metodika pro porovnávání notací – 5. diagram [Autor] . . . . . . . 85
4.9 Ověření metodiky – 1. vzorový diagram BPMN [13] . . . . . . . . 88
4.10 Ověření metodiky – 1. vzorový diagram UML AD [Autor] . . . . . 88
4.11 Ověření metodiky – 2. vzorový diagram BPMN [13] . . . . . . . . 89
4.12 Ověření metodiky – 2. vzorový diagram UML AD [Autor] . . . . . 89
4.13 Ověření metodiky – 3. vzorový diagram BPMN [13] . . . . . . . . 90
4.14 Ověření metodiky – 3. vzorový diagram UML AD [Autor] . . . . . 90

xvi



Seznam tabulek

1.1 Charakteristika podnikových procesů [66] . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Fáze Demingova cyklu PDCA [3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.1 Porovnání BPMN a UML AD (metodika od Adjei) [1] . . . . . . . 50
3.2 Základní ontologické nedostatky BPMN a UML AD [23] . . . . . . 56
3.3 Porovnání BPMN a UML AD (Workflow Patterns) [60] . . . . . . 57
3.4 Porovnání BPMN a UML (7-view framework) [52] . . . . . . . . . 58
3.5 Ukázka přímé transformace BPMN do UML AD [5] . . . . . . . . 59
3.6 Ukázka nepřímé transformace BPMN do UML AD [5] . . . . . . . 60
3.7 Ukázka transformace BPMN bran do UML uzlů [5] . . . . . . . . . 60
3.8 Porovnání BPMN a UML (komplexnost) [27] . . . . . . . . . . . . 62
3.9 Ukázka porovnání BPMN a UML AD subjektivní metodou [49] . . 65

4.1 Ontologické porovnání – BWW Things [Autor] . . . . . . . . . . . 71
4.2 Ontologické porovnání – BWW States [Autor] . . . . . . . . . . . . 72
4.3 Ontologické porovnání – BWW Systems [Autor] . . . . . . . . . . 72
4.4 Ontologické porovnání – BWW Events a Transformations [Autor] . 73
4.5 Porovnání na základě Workflow Control-Flow Patterns [Autor] . . 77

xvii





Úvod

Business Process Management (BPM) je označení moderního přístupu oblasti
procesního řízení, který se uplatňuje v soukromém i veřejném sektoru. Procesní
myšlenky započaly svůj vývoj ve vzdálené minulosti, což zčásti svědčí o jejich
síle na poli informačních a komunikačních technologií. Zavádění systému BPM
spolu s nastavením procesních principů uvnitř společnosti nesouvisí výhradně
s formováním a popisováním procesů, nýbrž s komplexní změnou filozofie jejího
fungování. Pokud jsou modelovány procesy napříč pracovním prostředím, musí
se vyskytovat způsoby srovnání modelovacích notací, jejich příležitostí, stejně
jako zákoutí. Zdroje se často zabývají pouze individuálním propojením metod,
a tím ztrácejí na univerzálnosti směrem k rozdílným uživatelským rolím. Čím
dále více se v mnohostranné sféře ICT objevují požadavky na jejich integrování
s důrazem na rozhodovací procesy uživatele příslušných diagramů.

Motivace

Obecnou motivací pro vznik práce byla snaha o identifikaci klíčových technik,
které jsou užívány k porovnávání modelovacích notací. Prostřednictvím rešerše
jsem měl za úkol vytvořit přehledný aparát hodnocení notací, na nějž by mohly
navázat následné práce. Osobní motivací bylo v první řadě zapojení oblíbeného
procesního prostředí a ve druhé řadě vztah k analytické činnosti v rámci stáže
na pracovišti děkanátu FEL v Centru znalostního managementu.

Cíle práce

Ve své diplomové práci si kladu celkem 5 důležitých cílů. Prvním je seznámení
s pojmy typu proces, procesní řízení a modelovací notace. Druhým je provedení
základní analýzy notací BPMN a UML. Třetím je zpracování rešerše a osobní
vyhodnocení existujících srovnávacích metod. Čtvrtým je vyvinutí své vlastní
metodiky pro porovnávání notací. Pátým je ověření zhotoveného postupu přes
jeho ukázku na modelech Procesního portálu FEL ČVUT v Praze.
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Úvod

Struktura práce

Členění práce, kterou jsem rozdělil do 4 klíčových částí, odpovídá definici cílů.
V první sekci popisuji oblast procesního řízení a modelování procesů za účelem
seznámení s prostředím, do něhož je práce tematicky zasazena. Ve druhé sekci
se zabývám základními aspekty modelovacích notací BPMN a UML, jež jsem
zvolil za ukázkové zástupce procházející celým textem. Ve třetí sekci rozebírám
způsoby a zvyklosti porovnávání notací v informačním prostředí s důrazem na
BPMN a UML. V závěrečné čtvrté sekci navazuji na předchozí oddíl vlastním
hodnocením srovnávacích metod, zhotovením vzorové metodiky a její aplikací
na příkladové modely z Procesního portálu.
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Kapitola 1
Procesní řízení a modelování

procesů

1.1 Úvod první sekce

V první sekci se zabývám především působností procesního řízení a modelování
procesů. Zpočátku se zaměřuji na stručný historický náhled, ve kterém kladu
důraz na primární etapy evoluce procesního řízení. Odpovídám na otázky, kde
se popisované odvětví vzalo a jakým způsobem se transformovalo do současné
podoby. Představuji základní historické vlny přístupu ke klasickým aspektům,
správě a optimalizaci procesů.

Dále formuluji základní pojmy v procesním prostředí, zabývám se definicí,
podstatnými vlastnostmi, členěním a životním cyklem podnikového procesu.
Stranou neponechávám důvody zavádění procesního řízení, principy, přínosy,
nástrahy implementace procesního systému. Nezapomínám ani na představení
nejvyužívanějších norem a rámců ve zkoumané oblasti. Souhrnně se seznamuji
s problematikou CASE nástrojů, jejichž atributy jsem identifikoval jako jeden
z parametrů při porovnávání notací.

Závěrem úvodní sekce se zajímám o opakovaně diskutované moderní trendy
v záležitostech směřování procesního řízení a nejdůležitějších vlivů, které sféru
procesního řízení přímo ovlivňují a postupně formují. Jinými slovy demonstruji
význam pěti ústředních domén od sociálních médií až po mobilní technologie.
Důraz kladu na vize společnosti Gartner, která náleží již řadu let k analytické
a konzultační špičce na poli ICT.

Cílem sekce je obeznámení s elementárními vlastnostmi procesního řízení,
hlavními aktivy, které jeho zavedení přináší, stejně jako pasivy, se kterými se
u jeho zapojení do podnikového prostředí musí bezprostředně počítat. Klíčové
je uvědomění, že procesní řízení nenabízí řešení pro libovolnou společnost a že
se jedná o změnu filozofie jejího fungování. Cílem naopak není detailní rozbor
všech zákoutí a vazeb na vnitřní i vnější svět ICT, nýbrž vytvoření teoretického
podhoubí pro praktickou část práce.
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1. Procesní řízení a modelování procesů

1.2 Náhled do historie procesního řízení
Pole působnosti procesního řízení v sobě skrývá historii, která nejdříve neměla,
ani nemohla mít, něco společného se světem ICT. Obecně od počátku vývoje
lidstva lidé, ať už vědomě nebo nevědomě, formulovali v průběhu svých aktivit
postupy činností, které dokázali sami opakovat a optimalizovat. Klíčový rozdíl
spatřuji ve zdrojích a způsobech řízení. Období počítačů posunulo zkoumanou
doménu na novou úroveň. Časem se objevovaly nejrůznější postoje a metodické
rámce pro usnadnění a zkvalitnění práce v představované oblasti. Lidé si začali
uvědomovat, že právě tímto směrem by se mohli ubírat.

Procesní přístup k podnikovému managementu spatřil v originální podobě
světlo světa přibližně na počátku dvacátého století. Tehdy se pozvolna vyvinul
z funkčního přístupu, který byl nadefinován již v roce 1776 Adamem Smithem
a vycházel z tradiční dělby práce a jejího rozložení na základní úkony. Jestliže
se zaměřuji na normálně přístupné zdroje, je patrné, že se vyskytují informace
zvláště o třech základních vlnách procesního řízení. Na mysli mám mimo jiné
texty [15] a [66], ze kterých v aktuální kapitole myšlenkově vycházím. Příslušný
pohled si dovoluji rozšířit ještě o jedno počáteční období.

Nultá vlna není obvykle jmenovaná, avšak jak jsem uvedl již na úvod, není
žádoucí její odsouvání na vedlejší kolej. Ačkoliv ještě nelze hovořit o procesním
řízení v pravém slova smyslu, už v epoše datované do dvacátých let minulého
století lze pozorovat náznaky, jež v nynějším pojetí procesní řízení připomínaly.
Především z důvodu tehdejší absence definice vlastně ani nešlo určit, jestli se
skutečně o procesní řízení v jistém úhlu pohledu nejedná.

První vlna se začala vyvíjet ve dvacátých letech minulého století a je úzce
spojena se jménem Frederick Winslow Taylor. Jednotlivé procesy se oddělovaly
do samostatných manuálů a hlavní důraz se kladl na jejich postupné zlepšování
se zaměřením na oblast kvality. Jednalo se o principy, na kterých stojí současný
vývoj. Úvodní fáze, která vydržela až do osmdesátých let minulého století, je
označována jako analýza metod a procedur.

Druhá vlna se nesla ve znamení změny reprezentované jednorázovou akcí
(tzv. reengineering podnikových procesů). Za její důležité představitele jsou na
konci dvacátého století považováni Michael Hammer a James Champy. Tato
fáze neměla dlouhého trvání a sami protagonisté po několika letech uznali, že
jejich názory nebyly dostatečně kvalitní a příliš inženýrské. Jistý segment trhu
se drží tezí reengineeringu do současnosti.

Třetí vlna zdůrazňuje potřebu optimalizace a tvorby podnikových procesů
za pochodu, neboť požadavkem aktuální doby je vysoká pružnost, efektivnost
a uspokojení individuálních potřeb zákazníka. Fázi, jejímiž reprezentanty jsou
Howard Smith anebo Peter Fingar, ohraničuje existence množství zkušeností
z procesního modelování a řady standardů. Její stěžejní smysl je veden snahou
o vytvoření jedné definice procesu pro různé role zanesením rozdílných pohledů
do jediného komplexního celku. Prosazuje se nový způsob řízení podniků, který
je nazýván „Business Process Management“.
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1.3. Podnikový proces

1.3 Podnikový proces

1.3.1 Definice

V případě zájmu o oblast procesního řízení nesmím už zkraje práce opomenout
formálně nadefinovat pojem podnikový proces, což není vůbec tak jednoduché,
jak se může při prvotním seznámení zdát. Tendencí o jeho řádné formalizování
a bližší určení se nechází celá řada.

Normy z řady ISO 9000 systému řízení jakosti hovoří o množině vzájemně
souvisejících, anebo vzájemně působících, činností, které přeměňují vstupy na
výstupy [16]. Nicméně zmíněná, na slovo skoupá, certifikační forma nepočítá
ve svém přirozeném znění s vnějšími aspekty, které na procesy účinkují zvenku
a které tím ovlivňují jejich chování. Z tohoto úhlu pohledu je přesnější následná
dvojice citovaných definičních obdob:

„Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn
vstupů do souboru výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo
procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje.“ [62]

„Proces je organizovaná skupina vzájemně souvisejících činností
a/nebo subprocesů, které procházejí jedním nebo více organizač-
ními strukturami či jednou (podnikový proces) nebo více spolupra-
cujícími organizacemi (mezipodnikový proces), které spotřebovávají
materiální, lidské, finanční a informační vstupy a jejichž výstupem
je produkt, který má hodnotu pro externího nebo interního zákaz-
níka.“ [66]

Zmíněné varianty zahrnují faktor zdrojů, avšak shledávám je nedostatečné
v jednom podstatném ohledu. Nereflektují systém regulátorů, jimiž se procesy
musí řídit. Zákony, nařízení, směrnice a mnohá další omezení působí na firmy
ve všech oblastech lidské činnosti. S přihlédnutím na předešlý názor se k mému
vidění nejvíce blíží přiložený definiční model (viz obrázek 1.1).

Obrázek 1.1: Model podnikového procesu [64]
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1. Procesní řízení a modelování procesů

1.3.2 Vlastnosti

Každý podnikový proces disponuje množinou vlastností, jež jej charakterizují.
Některé rysy jsou významné více než jiné a výskyt specifické skupiny znaků je
přímo odvislý od konkrétního prostředí. Vybral jsem deset podle mého názoru
klíčových zástupců, mezi které ve shodě s [37] patří v abecedním pořadí:

• Cíl
Cíl procesu by měl napomáhat k naplňování vize celé organizace a během
analytické etapy vytváření procesu musí být podrobně specifikován.

• Činnosti
Měřitelné jednotky práce, jejichž granularita se určuje dle zvoleného typu
modelu a skutečné situace. Mezi činnostmi probíhají rozličné vazby.

• Metriky
Kvalitativní a kvantitativní měřítka sloužící k monitorování a hodnocení
stavu procesu, což následně přispívá k navrhování jeho optimalizací.

• Regulátory
Soubory zákonů, předpisů, vyhlášek, norem, pravidel a dalších omezení,
jež mají regulační dopad na proces a vyžaduje se jejich respektování.

• Rizika
Pravděpodobnost zneužití zranitelností procesu s přihlédnutím na jejich
předpokládané dopady. Analýza rizik náleží k nejdůležitějším akcím.

• Vlastník
Osoba odpovědná za dosahování cíle procesu, dále jeho plánování, řízení,
monitorování a optimalizování se soustředěním na ostatní vlastnosti.

• Vstupy
Informace a jiné zdroje vstupující do procesu v průběhu jeho spouštění,
které mohou být produktem dřívějších externích i interních procesů.

• Výstupy
Výsledek procesu, jenž bývá často vstupem dalšího procesu. Konkrétní
hodnota, která z procesu vychází a je předána k validaci zákazníkovi.

• Zákazník
Činitel, jemuž jsou výstupy procesu primárně určeny. Zpravidla existují
dvě různé třídy zákazníků v podnikovém prostředí – externí a interní.

• Zdroje
Materiál, technologie, finance, lidé, informace, čas a další komponenty,
které jsou využity k transformování vstupů procesu na jeho výstupy.
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1.3. Podnikový proces

Z výše jmenovaných bodů stojí za bližší zmínku metriky, které slouží mimo
jiné k měření efektivnosti a výkonnosti procesů skrz celé podnikové prostředí.
Přispívají k provázání úrovní řízení, podpoře rozhodování, nastavení pravidel
komunikace, kontrole cílů, optimalizaci procesů nebo snižování rizik. Metriky
mohou být definovány tímto způsobem:

„Metrika je konkrétně definovaná metoda měření a definovaný roz-
sah měření. Metrika je měřitelný ukazatel použitý pro stanovení
kvality, kvantity a finanční kategorie (např. náklad, průběžná doba,
úroveň zásob). Metrika je ukazatel výkonnosti z hlediska stanove-
ných cílů.“ [69]

V informační oblasti se metriky dělí na tvrdé (objektivně měřitelné ukazatele)
a měkké (subjektivně hodnotitelné ukazatele). V další řadě se třídí na finanční
a nefinanční. V neposlední řadě je použitelné členění podle oblasti informatiky,
které se týkají a již svým působením specifickým způsobem ovlivňují. Metriky
se obvykle vyskytují se zaměřením na [69]:

• cíle,

• kritické faktory úspěchu,

• procesy,

• aktivity,

• výkonnost zdrojů,

• výkonnost pracovníků.

Více metrik se společným cílem se nazývá portfolio metrik. Vytvářejí reálný
a ucelený obraz o fungování konkrétní domény, stejně jako poskytují znalosti
o časové a finanční náročnosti procesu. Libovolná metrika disponuje skupinou
atributů, které dodávají dodatečné informace pro její pevné vymezení. Obecně
se jedná především o následné vlastnosti [69]:

• název a identifikace,

• definice a algoritmus,

• vlastník,

• dimenze,

• výchozí a cílová hodnota,

• zdroj dat,

• postup měření a ověřování.
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1. Procesní řízení a modelování procesů

1.3.3 Členění

Současně s definicí podnikových procesů považuji za důležité stanovení jejich
rozdělení do charakteristických skupin podle zvolených kritérií, jež jsou často
navzájem kombinovány v individuálním firemním „know-how“. Existuje řada
přístupů k členění procesů. Zajímavá je jedna z mezinárodně vyhlášených verzí
popsaných v publikaci od Šmídy [66]:

• transakční,

• vývojové,

• podpůrné,

• infrastrukturní,

• řídící,

• mezipodnikové.

Podle tradičního způsobu jsou procesy tříděny na hlavní, řídící a podpůrné.
Hlavní mají za úkol přispět k plnění klíčových cílů organizace, řídící vytvořit
účinný systém řízení a podpůrné podporovat hlavní procesy, nicméně v případě
potřeby se nabízí možnost outsourcování. Jejich základní vlastnosti jsou udány
v přehledné tabulce (viz tabulka 1.1).

Tabulka 1.1: Charakteristika podnikových procesů [66]

Charakteristika procesu
Typ procesu Způsob řízení Přidává Probíhá Má externí Generuje

hodnotu? organizací? zákazníky? tržby/zisk?

hlavní výkonově ANO ANO ANO ANO
řídící nákladově NE ANO NE NE

podpůrný výkonově ANO NE NE NE

Dalším významným řadícím systémem se řídí společnosti, které se inspirují
standardem ISO 9001:2009, jehož účelem je specifikace požadavků na systém
managementu jakosti. Součástí obsahu je klasifikace procesů na základě jejich
převažujícího zacílení na zástupce [16]:

• řídící,

• přípravy zdrojů,

• realizace produktů,

• dalšího rozvoje.
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1.3. Podnikový proces

1.3.4 Životní cyklus

Podnikový proces je ve svojí povaze dynamický, a proto se musí počítat s jeho
průběžnými korekcemi a optimalizacemi. Kromě definice, vlastností a členění
ho lze stylizovat podle aktuálního stavu (vytvořený, připravený, čekající, běžící,
odložený, blokovaný, ukončený. . . ) a životního cyklu.

Ve světě ICT není problém identifikovat řadu přístupů ke správě procesů
v jednotlivých etapách jejich života. Známý je Demingův cyklus reprezentující
postupné zlepšování kvality (produktů, služeb, procesů. . . ) přes permanentní
opakování čtyř specifických kroků (viz tabulka 1.2).

Tabulka 1.2: Fáze Demingova cyklu PDCA [3]

Bod Anglicky Česky Význam
P Plan Plánuj Analyzování, zkoumání, plánování
D Do Dělej Realizování, zavádění, testování
C Check Kontroluj Monitorování, porovnávání, hodnocení
A Act Jednej Zlepšování, optimalizování, dolaďování

V doméně projektového řízení se vyskytuje početné množství metodik, jež
se zaobírají problematikou analyzování procesů, jejich modelováním s pomocí
rozmanitých notací a plánováním realizace spolu se zaváděním do podnikového
prostředí (např. ARIS, IDEF). Procesy by nebylo možné řádně optimalizovat
bez monitorování a porovnávání s předem definovanými cíli. Podstatné je jejich
zhodnocení na základě formulovaných kvantitativních a kvalitativních metrik
a v neposlední řadě stanovení kritických faktorů výkonnosti.

Optimalizační metody se zpravidla rozlišují do skupin skokového zlepšení,
zlepšení nebo změny procesů a průběžného zlepšování procesů. Vyjmenované
kategorie se dá dispozičně popsat následujícím způsobem [7]:

• Metody skokového zlepšení (reengineering)
Samotné označení naznačuje, že se jedná o výraznou změnu, v průběhu
které dochází k nahrazení notného kvanta procesů se záměrem dosažení
maximálních efektů při minimální spotřebě zdrojů.

• Metody zlepšení nebo změny procesů (improvement / redesign)
Na rozdíl od předchozí varianty se uvažuje pouze s vylepšením, částečnou
úpravou podmnožiny stávajících procesů. Cílem je optimalizovat jejich
průběh, zkvalitnit výstupy a zefektivnit čerpání zdrojů.

• Metody průběžného zlepšování procesů (continuous improvement)
Doporučená třída v aktuální vlně procesního řízení. Proti jednorázovým
metodám se postoje ve zmíněné obměně snaží o kontinuální optimalizaci
procesů na principu jejich souvislého monitorování.
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1. Procesní řízení a modelování procesů

1.3.5 Praktická ukázka

Závěrem kapitoly o podnikových procesech jsem se rozhodl připojit praktickou
ukázku typického diagramu namodelovaného procesu v akademickém prostředí
vysoké školy. V praktické části mám za úkol aplikovat postupy navržené ve své
porovnávací metodice procesních notací na aktuálních verzích BPMN a UML.
K úspěšnému naplnění mise užívám diagramy zveřejněné na Procesním portále
FEL ČVUT v Praze, který slouží jako systém pro zprostředkování informací
o procesech uvnitř akademické obce a funguje jako podrobný katalog možností
pro zájemce o fakultní informace.

Zvolil jsem ukázku dvou rozdílných přístupů k modelování na bázi BPMN,
abych představil v celé práci několikrát prezentovanou skutečnost, že libovolná
notace se dá pojmout více způsoby podle potřeby. První, techničtější, diagram
respektuje pravidla BPMN a vypodobňuje proces Zařazení studentů do oborů
(viz obrázek 1.2). Druhý diagram vychází jen volně z BPMN a jedná se o proces
Podání přihlášky k bakalářskému studiu (viz obrázek 1.3). V prvním případě
je důležitá komunikace mezi technickými rolemi, ve druhém případě činnosti
vykonávané konkrétním subjektem.

Obrázek 1.2: Ukázka procesního diagramu (1/2) [13]

Obrázek 1.3: Ukázka procesního diagramu (2/2) [13]
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1.4. Základní aspekty procesního řízení

1.4 Základní aspekty procesního řízení

1.4.1 Obecný úvod

Procesní řízení bývá v současné vlně vývoje označováno jako Business Process
Management, zkráceně BPM. Na jednu stranu je bráno v běžném informačním
pojetí za klasickou doménu managementu spojenou s termíny typu plánování,
organizování, vedení, koordinování a kontrolování. Na druhou stranu je patrné,
že BPM čím dále více ovlivňuje chování společností na trhu. Klasicky se přitom
nejedná o výhradní postavení v otázkách řízení, nýbrž ve sférách technologie,
metodologie a v neposlední řadě filozofie (viz obrázek 1.4).

Obrázek 1.4: Obecné schéma BPM [9]

Na základě zájmu o procesní řízení identifikuji, že se BPM nestará výlučně
o vytváření a popisování procesů, nýbrž o komplexní filozofii fungování firmy.
Změna chápání aspektů uvnitř společnosti může znamenat problém v souladu
se vztahem mezi vnějším světem, manažerskou vrstvou a IT oddělením. Nejen
v akademickém prostředí se objevuje několik oblastí, které jsou během procesní
transformace považovány za klíčové faktory úspěchu [40]:

• Porozumění instituci a její kultuře.

• Vytvoření zkušeného a přijatelného týmu.

• Budování komunikačních kanálů a průběžné komunikace.

• Výběr vhodné formy prezentace výsledků.

• Definice reálných, dosažitelných a smysluplných cílů.
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1. Procesní řízení a modelování procesů

1.4.2 Definice

Druhým klíčovým pojmem úvodní sekce práce je procesní řízení. V předchozích
kapitolách jsem se souhrnně zabýval jeho historickými aspekty a podnikovým
procesem, poněvadž bez zmínění definice a základních vlastností procesu bych
se nemohl plynule posunout směrem k vyšší podnikové vrstvě.

Řádně formulovat prostředí procesního řízení není vůbec triviální, neboť,
jak jsem poznamenal v předcházející podkapitole, ovlivňuje filozofii fungování
celé firmy. Během studia související literatury jsem narazil na dvě definice, jež
podle osobního názoru výstižně specifikují popisovanou oblast:

„Procesní řízení (management) představuje systémy, postupy, me-
tody a nástroje trvalého zajištění maximální výkonnosti a neu-
stálého zlepšování podnikových procesů i mezipodnikových procesů,
které vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejichž cí-
lem je naplnit stanovené strategické cíle.“ [66]

„Procesní řízení je využití znalostí, zkušeností, dovedností, ná-
strojů, technik a systémů k definování, vizualizaci, měření, kon-
trole, informování a zlepšování procesů s cílem splnit požadavky
zákazníka za současné optimální rentability svých aktivit.“ [43]

Na vymezení procesního řízení lze nahlížet z dalších úhlů pohledu, z nichž
jsem zvolil na základě [25] dvojici, jež vhodně doplňuje výše citované definice.
V první řadě by měl dát management společnosti procesní řízení do souvislosti
se třemi aktivitami, u nichž se počítá s jejich úzkým provázáním:

1. znalosti procesů,

2. verifikace činností pro přeměnu vstupů na výstupy,

3. monitorování, měření a průběžné zlepšování.

Ve druhé řadě představuje procesní řízení komplexní změnu v chování lidí
s mnohdy významnou renovací podnikového prostředí, a proto nesmí docházet
k podcenění možných rizik. Ze zmíněného důvodu ve své podstatě vyplývá, že
se objevuje potřeba neustále se opakujícího sledu těchto činností:

1. pravidelné monitorování procesů,

2. stanovení metrik procesů,

3. plánování zdrojů potřebných pro procesy,

4. měření a vyhodnocování procesů,

5. optimalizování procesů.
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1.4. Základní aspekty procesního řízení

1.4.3 Principy

Podkapitolu o principech procesního řízení jsem do své práce začlenil v zájmu
přirozené teoretické ukázky pohledu na oblast zájmu práce. Následné znaky lze
zkoumat různými způsoby a určovat jejich prioritu podle podnikové situace.
Z tematického hlediska by mohlo být zajímavé hledání odpovědi, které z bodů
níže mohou ovlivňovat výběr notace pro modelování procesů.

Podle [58] je nezbytné pro komplexní a efektivní využití procesního řízení
dodržovat těchto deset principů:

1. Integrace a komprese prací
Spojení prací do celků s jedním procesním týmem pro zvýšení efektivity
procesu a spokojenosti zákazníka s výslednými finančními efekty.

2. Delinearizace prací
Pracovní kroky jsou prováděny v přirozeném sledu, mohou se překrývat
a být provozovány souběžně v důsledku úspor časových aspektů.

3. Nejvýhodnější místo realizace prací
Činnosti spojené s procesem by měly být vykonávány na nejvýhodnějším
místě bez institučních bariér a omezení hranic funkčních útvarů.

4. Uplatnění týmové práce
Proces je realizován procesním týmem, který je koordinován vlastníkem
a má dostatečné pravomoci pro naplnění požadavků zákazníka.

5. Procesně zaměřená motivace
Motivace by neměla být směřována směrem ke konkrétní činnosti, nýbrž
na kvalitu výstupu procesu, který je adresovaný pro zákazníka.

6. Odpovědnost za proces
Libovolný proces musí mít svého vlastníka, který je za jeho životní cyklus
zcela zodpovědný, řídí pracovní týmy a ručí za dosahování cílů.

7. Variantní pojetí procesu
Podpora dynamických procesů, jejichž výstup závisí na velkém množství
parametrů, stejně jako subvence individuálních potřeb zákazníka.

8. 3S
Princip samořízení, samokontroly a samoorganizace zvyšuje autonomii
týmů a posiluje zodpovědnost a kreativní rozvíjení zaměstnanců.

9. Pružná autonomie procesních týmů
Struktura pracovních týmů musí flexibilně reflektovat eventuální změny
v definovaných procesech a vznik nových zákaznických požadavků.

10. Znalostní a informační bezbariérovost
Odstranění znalostních a informačních bariér pomocí sdílených databází,
centrálních informačních zdrojů, propojených aplikací a systémů.
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1. Procesní řízení a modelování procesů

1.4.4 Důvody zavádění

Nasazení procesního řízení do podnikové praxe předchází přechodová analýza
silných a slabých stránek proti dosavadnímu stavu. Pokud odsouvám do pozadí
hlediska financí, času a kvality (tzv. projektový trojimperativ), odhaluji další
z možných přístupů – komplexní pohled na projekty byznysu.

Existence tržní konkurence předznamenává a stupňuje požadavky investic
do vývoje. Důležitým výstupem tohoto konání by měl být dostatečně kvalitní
produkt, který naplní zákazníkovy představy a v ideálním případě ho přiměje
k opakovanému využití služeb podniku i k šíření jeho renomé.

Na základě [42] jsem identifikoval, že výčet obecných vlastností procesního
řízení jako např. agilita, efektivita, průběžné zlepšování, soulad a kontrola nebo
zjednodušení prostředí byznysu je podstatnou pohnutkou transformace směrem
k bádané oblasti. Některé z nich popisuji v další podkapitole.

Představa (viz obrázek 1.5) o výstupu procesů a z nich složených služeb je
mnohdy odlišná nikoliv pouze ve vztahu k zákazníkovi, avšak dokonce napříč
vnitropodnikovými odděleními, mění se i s časem. Zavedením procesního řízení
dochází postupně ke konsolidaci vizí o výsledném produktu.

Obrázek 1.5: Ukázka důvodu zavádění procesního řízení [68]

Obráceně si uvědomuji, že procesní řízení se sebou přináší množství úskalí.
Svou práci zakládám na faktu, že tematické odvětví má svoje benefity, kterým
se věnuji. Na druhou stranu by nebylo vhodné se o nástrahách nezmínit vůbec,
a proto jich alespoň několik přikládám s cílem demonstrace.

V první řadě změna filozofie fungování firmy způsobuje přechod v zažitých
myšlenkových pochodech a pracovních postupech zaměstnanců. Ve druhé řadě
porušení některého z principů z předchozí podkapitoly může zapříčinit účinek
„pádu domku z karet“. V neposlední řadě jsou diskutabilní byznysové otázky
komplexnosti a uživatelské použitelnosti, neboli zvolení granularity, se kterou
se plánuje přistupovat k modelování podnikových procesů. Skrze tyto body je
patrné, že důležitým požadavkem procesní transformace je důkladná analýza
aktuální situace napříč kompletním podnikovým prostředím.
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1.4. Základní aspekty procesního řízení

1.4.5 Klíčové benefity

Model klíčových benefitů procesního řízení (viz obrázek 1.6) představuje jeden
z pohledů na řešení problematiky monitorování a hodnocení aktuálního stupně
prospěšnosti očekávaných přínosů vycházejících z procesních aktivit. Předloha
obsahuje tyto kategorie s výstupy a metrikami [18]:

• Zvýšená výkonnost procesů je ukotvena v integrovaném i distribuovaném
prostředí ICT. Jedná se o snahu produkovat výstupy v minimálně stejné
kvalitě, avšak s menšími zdroji. Klíčovými hodnotami kategorie jsou nižší
náklady, efektivní přerozdělování zdrojů a hodnotnější kvalita výstupů.

• Lepší viditelnost procesů se stěží obejde bez vysoké úrovně monitorování
a práce s metrikami, míra úspěchu závisí též na kvalitním nastavení KPI.
Klíčovými hodnotami kategorie jsou znalost o stavu obchodních aspektů
a nezbytnost nižších finančních rezerv.

• Vysoká obchodní agilita je předpokladem pro úspěch na trhu, neboť má
co dočinění s rychlostí reakce na změny. Klíčovými hodnotami kategorie
jsou růst příjmu a podílu na trhu, míra leadershipu v průběhu procesního
řízení a zvýšená konkurenceschopnost.

• Propojení mezi byznysovými a IT participanty vede k vyvinutí efektivity
a flexibility během správy procesů. Klíčovými hodnotami kategorie jsou
průběžné zlepšování procesů a spoluvlastnictví v otázkách jejich rozvoje,
podpory, monitorování a optimalizace.

Obrázek 1.6: Model klíčových benefitů BPM [18]
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1. Procesní řízení a modelování procesů

1.5 Základní normy a rámce
V různorodém světě ICT se v posledních letech čím dále více rozmáhá užívání
„best practices“ společností, které na konkrétní druh problému narazily během
svého vývoje. Stranou v tomto ohledu nezůstává ani oblast procesního řízení.
Jednou z cest rychlejšího, méně riskantního, efektivnějšího a hlavně na úspěchu
založeného rozvoje je inspirace ve zkušenostmi ověřených normách a rámcích.
Na druhou stranu vzniká potřeba si před jejich aplikací uvědomit, že libovolná
životní situace je ve svém principu jedinečná, a proto se nelze bezmyšlenkovitě
řídit každou dostupnou radou.

• ISO/IEC 20000 (International Organization for Standardization) [41]
Norma specifikuje požadavky na systém řízení služeb. Zásadními přínosy
jsou standardizace procesů, zefektivnění činností v průběhu poskytování
ICT, zvýšení kvality a dostupnosti služeb, získávání konkurenční výhody
a postupný růst renomé. Dostává se odpověď na otázku, jakým způsobem
plánovat, zavádět, posuzovat nebo srovnávat služby. Součástí je definice
procesů (viz obrázek 1.7), které musí být ve firmě implementovány jako
jeden z důležitých certifikačních předpokladů. ISO/IEC 20000 se skládá
z následujících oddílů:

– ISO/IEC 20000-1:2011 (požadavky na systém řízení služeb)
– ISO/IEC 20000-2:2012 (návod na aplikaci daného systému)
– ISO/IEC 20000-X (další podpůrné části normy)

Obrázek 1.7: Oblasti normy ISO/IEC 20000 [41]
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1.5. Základní normy a rámce

• ITIL (Information Technology Infrastructure Library) [12], [74]
Rámec ITIL je dle počtu uživatelů celosvětově nejužívanějším souborem
praktickými zkušenostmi ověřených konceptů a postupů v široké oblasti
managementu ICT služeb. Na rozdíl od ISO/IEC 20000 neobsahuje ITIL
seznam certifikačních nařízení, poněvadž je pouze množinou doporučení,
kterými se společnosti mohou, avšak nemusí, řídit.
Důležitými výstupy ITILu jsou podpora kontinuálního rozvoje byznysu,
zajištění zvýšené kvality, spolehlivosti a výkonnosti informačních služeb,
umožnění efektivního a flexibilního využívání zdrojů i realizování změn.
Dále napomáhá k vystupňování úrovně řízení rizik spojených se službami
a optimalizování služeb na základě zákaznických zkušeností, což ve své
podstatě souvisí s citelným rozvojem komunikace.
Dlouhá historie rámce spadá až do poloviny 80. let předchozího století.
V současné chvíli je aktuální třetí verze, jež ve svých tradičních knihách
(viz obrázek 1.8) postihuje 26 procesů souvisejících se službami a jejich
řízením. Nejnovější ITIL se skládá z těchto oblastí:

1. ITIL Service Strategy
2. ITIL Service Design
3. ITIL Service Transition
4. ITIL Service Operation
5. ITIL Continual Service Improvement

Obrázek 1.8: Struktura rámce ITIL [74]
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1. Procesní řízení a modelování procesů

• CMM (Capability Maturity Model)
Model CMM je pětistupňový (šestistupňový [29]) nástroj pro hodnocení
zralosti procesů, aplikací, systémů a dalších ICT komponent, jenž vznikl
v 80. letech minulého století z potřeby ministerstva obrany USA k výběru
softwarových firem na státní zakázky. Každá úroveň modelu představuje
evoluční základnu pro další zlepšování a popisuje schopnosti a dovednosti
ve specifických oblastech (viz obrázek 1.9). Jednotlivé úrovně by se při
zavádění neměly přeskakovat, právě naopak postupné vyvíjení se sebou
přináší nejmenší rizikovost a nejvyšší kvalitu výstupu. [38]

Obrázek 1.9: Model zralosti procesů [38]

• Další normy a rámce
Kromě výše popisovaných norem a rámců existují další exempláře, které
se týkají procesů a jejich jakosti. Mezi známé patří:

– ISO řady 9000 (základní normy systému řízení jakosti)
– ISO/IEC 12207 (procesy v životním cyklu software)
– ISO/IEC 15288 (procesy v životním cyklu systému)
– ISO/IEC 15504 (posuzování softwarového procesu)
– BS 15000 (britské standardy a předloha pro ISO/IEC 20000)
– Model EFQM (rámec pro uplatňování metod řízení jakosti)
– Model SPICE (rámec pro hodnocení procesů dle ISO/IEC 15504)
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1.6. Procesní řízení a CASE

1.6 Procesní řízení a CASE
V literatuře reprezentuje zkratka CASE tradiční informační termín Computer-
Aided Software (System) Engineering. Nezávisle přeloženo se jedná o prostředí
pro podporu softwarového inženýrství. Osobně bych se v praktické sekci práce
neobešel během tvorby metodiky bez pomocníka z kategorie CASE. Záměrem
kapitoly je s pomocí [48] stručně charakterizovat CASE nástroje, protože jejich
problematika s modelováním procesů blízce souvisí. Smyslem není poskytnutí
důkladného přehledu ani způsobů porovnávání.

Obecně se v informační sféře vyskytuje univerzální snaha, aby jediný CASE
nástroj dokázal postihnout všechny fáze životního cyklu projektů napříč celou
společností. Mezi významné vlastnosti příslušných zástupců, které mohou být
rozhodovacím činitelem u volby notace, náleží:

• modelování procesů s pomocí diagramů,

• generování zdrojového kódu z diagramů,

• zpětná tvorba diagramů ze zdrojového kódu,

• synchronizace diagramů se zdrojovými kódy,

• automatické vytváření dokumentace.

Stejně jako v jiných případech je užitečné stanovení klasifikačních pravidel.
CASE nástroje jsou obvykle členěny na základě fáze životního cyklu projektu,
interaktivity a stupně integrace. Často se objevuje řazení podle požadovaného
cíle a funkčnosti, souladu s aplikovanými metodikami, podpory modelovacích
notací, ceny, referencí a dalších parametrů. Pokud se pokouším odhalit alespoň
některá důležitá odvětví, na které se CASE zaměřuje v běžném pojetí nejvíce,
identifikuji následující charakteristické oblasti:

• modelování a optimalizace procesů,

• vývoj informačních systémů,

• vývoj aplikací pro internet,

• vývoj aplikací datových skladů.

Závěrem potřeba dodat, že Computer-Aided Software Engineering se sebou
přináší početná riziková zákoutí. Jestliže se soustředím na nejpalčivější, musím
zmínit nutnost zaškolení a průběžného vzdělávání relevantních zaměstnanců,
náklady na pořízení a aktualizace zvolených aplikací. Dále jde o nedostatečnou
integraci s ostatními částmi podnikového systému, limitovanou funkcionalitu
i kvalitu vygenerovaného kódu, závislost na metodikách a některé další. CASE
nezabezpečí náhradu za plnohodnotné vývojové prostředí a užití automaticky
nezaručí zvýšení kvality ani efektivity vývoje.
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1. Procesní řízení a modelování procesů

1.7 Moderní trendy v procesním řízení

1.7.1 Novodobé přístupy k BPM

V předchozích částech práce jsem neopomněl zmínit, že nejnovější vlna vývoje
procesního řízení bývá povětšinou označována Business Process Management.
Z argumentu rozsáhlosti prostředí BPM není složité identifikovat velkou řadu
odlišných přístupů k procesní problematice. Ve zdrojích se objevují nejrůznější
druhy BPM, u kterých zpravidla dochází ke kombinování – ad-hoc, adaptivní,
agilní, dynamické, inteligentní, mobilní, sociální a další. Na základě osobního
výběru patří k nejzajímavějším zástupcům [9], [54]:

• Agilní BPM
Kategorie demonstruje příležitost propojení procesního řízení s agilním
myšlením. Nápad vystupuje z agilního manifestu, který formuluje 4 pilíře
agilního vývoje s 12 charakteristickými principy. Hned na prvním místě
je spolupráce se zákazníkem, agilní procesy podporují udržitelný rozvoj.
Mezi důležitá pravidla patří důraz na schopnost akceptace změn na úkor
snahy o jejich zabránění a dovednost reakce na nepředvídatelné události,
o kterých víme, že obyčejně nastanou v průběhu životního cyklu vývoje
čehokoliv. Z oddílu BPM zůstává zachováno poskytování automatických
a řízených struktur pro opakovatelné procesy. V důsledku agility přibyla
mimo jiné způsobilost okamžitě jednat.

• Dynamické BPM
Tento typ se využívá zejména za podmínky, ve které se v podniku nachází
procesy, u nichž je problematické dokumentovat všechny možné výstupy
z konkrétních činností. Vykonavateli či jiné osobě je umožněno přidávat
kroky v procesu podle aktuální situace v době provádění. Často se jedná
o procesy spojené s právními nebo pojišťovacími aspekty, u nichž hrají
velkou roli náhodné vstupy, validace, komentáře a další obdobné aktivity.
V případě dynamického BPM dochází k minimalizaci obecného negativa
procesního řízení, na základě kterého se museli zaměstnanci obvykle řídit
přesně definovanými pracovními postupy.

• Sociální BPM
Společnosti začínají čím dále častěji využívat pole působnosti sociálních
sítí (Facebook, Twitter, Google+, Linkedln, Myspace. . . ) za významnou
součást svých strategií. Budování procesního řízení je napřímo odvislé od
komunikace a právě sociální interakce mohou být zajímavou příležitostí.
Lidé jejich zásluhou spoluvytvářejí procesy a podílí se na optimalizacích.
Systémy procesního řízení obsahují vlastní sociální funkce uvnitř svých
platforem. Druhou možností je integrace do některé zaběhlé sociální sítě.
Se sociálním BPM souvisí kontextově i další soudobé koncepty (big data,
case management, cloud computing, mobile computing. . . ), jež ovlivňují
běžné uživatele internetu na každém kroku.
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1.7.2 Pohled společnosti Gartner

Nedílnou součástí historie je predikce otázek ve věcech budoucích. Na základě
dvojice tematických summitů, které se uskutečnily 19. – 20. 3. 2014 v Londýně
a 19. – 20. 5. 2014 v Sydney, identifikovala analytická a konzultační společnost
Gartner patnáct klíčových kritických dovedností, jež jsou důležité pro úspěšný
vývoj, zavedení a rozvoj libovolného BPM projektu. Informace v podkapitole
jsem čerpal z oficiálních stránek Gartner [24].

Patnáct kritických faktorů úspěchu je součástí modelu (viz obrázek 1.10),
který je rozdělen do tří kategorií – zaprvé transformační (např. komunikace),
zadruhé operativní (např. řízení výkonnosti procesů) a zatřetí technická oblast
(např. optimalizace a simulace procesů). Z modelu vyplývá, že se společnosti
nemohou soustředit výlučně na tvorbu procesních diagramů, které samy o sobě
nemají vysokou hodnotu. Navíc totiž nesmí zapomínat ani na okolní činitele,
jež s prostředím procesního řízení úzce souvisejí. Příkladem je situace, ve které
má firma do detailu namodelované všechny procesy, avšak kromě malé skupiny
osob jim prakticky nikdo pořádně nerozumí.

Obrázek 1.10: Kritické dovednosti BPM [24]

Zajímavé jsou textové výstupy studie od Gartneru, dle nichž se ve většině
případů koncentrují odpovědní lidé chybně jen na podmnožinu výše uvedených
kritických dovedností. Mnohdy se opakuje stejný scénář – modelování procesů
bez organizačních změn nebo nezbytných úprav v komunikační strategii. Pouze
27 % respondentů odpovědělo, že se jejich pracovníci zúčastnili BPM školení.
Sotva 4 % zaměstnanců zužitkovává grafickou podobu procesních modelů kvůli
porozumění svých obchodních rolí. Na první pohled je očividné, že ačkoliv se
BPM začalo vyvíjet již před mnoha lety, nadále existuje jenom malé množství
subjektů, které jej využívá v plném rozsahu.
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1.7.3 Obecné vlivy prostředí

Pokud studuji aktuální situaci v informačním prostředí, všímám si vlivů, které
otevřeně ovlivňují procesní řízení v posledních několika letech a na které nesmí
vedení podniků zapomínat. Myslím si, že sledovat moderní dění, dívat se kolem
sebe a monitorovat trendy je důležité. Z podotknutého důvodu přidávám pár
podstatných faktorů, které působí na zkoumanou oblast. Těmi nejdůležitějšími
jsou v abecedním pořadí [67]:

• Big data
Koncepce velkých dat reprezentuje soubory dat, jejichž velikost je mimo
schopnosti data zachycovat, spravovat a zpracovávat běžně používanými
softwarovými prostředky v rozumném čase. Informace získané z velkých
dat podporují vytváření efektivních procesů a produkci méně riskantních
rozhodnutí směrem k budoucímu působení. V současnosti se hlavně kvůli
ceně vyplatí zabývat velkými daty jen některým subjektům.

• Case management
Podpora case managementu umožňuje komplexní pohled na individuální
případy, což úzce souvisí se sdružováním a zvyšováním hodnoty procesů.
Zásadní je současná subvence předem neočekávaných procesů a možných
změn. Význam je podtržen zájmem konsorcia OMG o přímé sdílení jejich
adoptovaných notací BPMN a UML s case managementem.

• Cloud computing
Třetí novodobou tendencí je problematika cloud computingu a to jak na
úrovni poskytování celé infrastruktury, informační platformy, tak pouze
podpůrného softwaru. K příčinám propojení procesního řízení s cloudem
patří zajištění vysoké míry škálovatelnosti, efektivity i flexibility procesů,
stejně jako cenové modely za reálně spotřebované prostředky.

• Mobile computing
Mobilní platformy jsou spolu se souvisejícím přístupovým kanálem velmi
těsně připojeny k procesnímu prostředí. Na rozdíl od stolních počítačů,
notebooků a podobných komponent jsou lidé ve spojení s mobilem téměř
neustále. Během dalších let se očekává několikanásobně zvýšená podpora
mobile computingu s jeho zapojením do vnitřních i vnějších podnikových
procesů, na což se musí brát na úrovni managementu zřetel.

• Social media
Fenomén sociálních médií ovlivňuje dennodenně skoro každého uživatele
internetu. Příslušná média lze využívat ve dvou klíčových rovinách, jež se
úzce týkají procesního řízení. V první řadě se jedná o získávání informací
typu, co je pro zákazníky procesu významné, co jim vlastně přináší užitek
a uspokojení. Ve druhé řadě se kalkuluje s jejich zapojením do životních
cyklů procesů. Nevyhnutelná je analýza případných přínosů.
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1.8 Závěr první sekce
V první sekci jsem se zaměřil na vytvoření teoretických východisek k praktické
části práce, počáteční seznámení s procesním řízením a modelováním procesů.
Kvůli pokračování textu považuji za podstatné hlavně vymezení pojmů proces
a procesní řízení. Kromě nich jsem ukázal i ve sféře ustálených norem a rámců,
CASE nástrojů i moderních přístupů k BPM, že je do problematiky potřebné
proniknout hlouběji a nestačí najít jen jeden pohled. Sekce posloužila zejména
k objasnění pár stěžejních termínů z prostředí procesního řízení a obeznámení
s oblastí, která úzce souvisí s tematikou práce.

Po úvodní části (viz kapitola 1.1) jsem v první řadě neopomněl podotknout
důležité historické aspekty procesního řízení (viz kapitola 1.2). Ve druhé řadě
jsem definoval klíčový pojem podnikový proces a dále rozebral jeho vlastnosti,
členění a životní cyklus (viz kapitola 1.3). Ve třetí řadě jsem poté prozkoumal
oblast projektového řízení a kladl důraz na prioritní přínosy a úskalí související
s jeho implementací do podnikového prostředí (viz kapitola 1.4). Ve čtvrté řadě
jsem zmínil s procesním řízením související normy a rámce (viz kapitola 1.5).
V páté řadě jsem se souhrnně seznámil se základními principy CASE nástrojů
(viz kapitola 1.6). Na závěr jsem se zajímal o moderní trendy, které ovlivňují
procesní řízení v současnosti (viz kapitola 1.7).
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Kapitola 2
Modelovací notace BPMN

a UML

2.1 Úvod druhé sekce

Druhá sekce slouží za účelem seznámení s procesními notacemi BPMN a UML.
Na základě studia přístupných materiálů jsem zvolil zmíněnou dvojici z obecně
pragmatického důvodu, protože obě jsou ve světě ICT považovány za nejčastěji
využívané. Na počátek jsem zařadil souhrnné historické pojednání, v němž se
dotýkám několika důležitých milníků vývoje. Obsahem úvodní kapitoly je také
krátká odbočka směrem ke konsorciu OMG, které stojí mimo jiné za rozvojem
obou představovaných standardů.

Dále formuluji zásadní definice a myšlenky BPMN a UML. Odpovídám na
otázku, jaký je jejich prvořadý význam. Charakterizuji významné diagramové
zástupce, technickou strukturu a tematicky zajímavé vlastnosti, jež vycházejí
přímo z oficiálních specifikací. Stranou neponechávám ani stanoviska na možný
rozvoj notací v následujících letech, přestože se jedná výhradně o předpovědi,
dohady zainteresovaných jedinců.

Závěrem druhé sekce se zajímám o stručný přehled několika dalších notací.
Důležitá je zmínka o Petriho sítích, které považuji za pevný základ procesního
prostředí, z něhož mnohé notace alespoň myšlenkově vychází. Nezapomínám
ani na pokročilou metodiku ARIS, moderní ontologické DEMO nebo procesně
spustitelné BPEL. Avšak nezabývám se jejich detailním popisem, hodnocením
a ani vzájemným porovnáváním.

Cílem sekce je obeznámení se základními aspekty BPMN a UML, které jsou
v praktické části užity k vytvoření vlastní procesní metodiky pro porovnávání
notací. Dalším záměrem je sledování tendencí obou notací – prozkoumat odkud
jdou, kam právě směřují a co daný vývoj přináší vzhledem k evoluci procesního
řízení v blízké budoucnosti. Cílem naopak není komplexní analýza ani rozbor
všech atributů, přínosů a úskalí BPMN a UML, což by vzhledem k předmětu
diplomové práce nebylo žádoucí.
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2.2 Náhled do historie BPMN a UML

2.2.1 Úvod do historie notací

Početné množství literárních zdrojů, které se zabývají modelovacími notacemi,
obsahuje ve svém úvodu alespoň krátké historické pojednání. Nejinak tomu je
i v případě této práce. Minulostí notací BPMN a UML se věnuji v následujících
podkapitolách, v nichž se snažím uchopit jejich významné historické milníky
a klíčové trendy vývoje. Sledovat historické dění je podle mého názoru důležité
pro srovnání se současností.

Stejně jako se prostředí procesního řízení vyvíjí již mnoho desítek let, ani
zvolené modelovací standardy nelze považovat za novoty ve světě informačních
technologií. Pro úvodní představu, jestliže nepočítám vývojové formy, prvotní
BPMN spatřilo světlo světa v roce 2004, prvotní UML dokonce již v roce 1997.
Z obráceného pohledu aktuální stabilní verze disponují numerickým označením
BPMN 2.0.2 a UML 2.4.1.

Obrázek často řekne více než tisíc slov, a proto začínám kapitolu náhledem
na historický přehled některých notací (viz obrázek 2.1), jehož jediným větším
nedostatkem je rok závěrečné aktualizace. Odpověď na otázku, zdali příslušné
negativum zásadním způsobem ovlivňuje kontext celého vloženého schématu,
nacházím dále. Nejdříve se zaměřuji na informace o konsorciu OMG, jež stojí
za rozvojem BPMN a UML.

Obrázek 2.1: Historický přehled některých notací [6]
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2.2.2 Konsorcium OMG

Konsorcium OMG (Object Management Group) je dle informací na oficiálních
stránkách [44] mezinárodní uskupení pro podporu a vývoj standardů v různých
počítačových odvětvích, které bylo založeno již v roce 1989. Mezi jeho klíčová
zaměření přísluší, kromě dvojice BPMN a UML, modelem řízená architektura
MDA (Model-Driven Architecture), XMI (XML Metadata Interchange) řešící
výměnu metadat skrze XML nebo CORBA (Common Object Request Broker
Architecture) pro komunikaci systémů napříč rozmanitými platformami. Mimo
loga (viz obrázek 2.2) je obsahovou charakteristikou také centrální mise, kterou
reprezentuje následující citát z webových stránek OMG:

„The mission of the Object Management Group (OMG) is to deve-
lop technology standards that provide realworld value for thousands
of vertical industries. OMG is dedicated to bringing together its in-
ternational membership of end-users, vendors, government agen-
cies, universities and research institutions to develop and revise
these standards as technologies change throughout the years.“ [44]

Obrázek 2.2: Oficiální loga OMG, BPMN a UML [Autor]

2.2.3 Stručná historie BPMN

Počátky historie BPMN spadají do období přelomu tisíciletí, kdy se rozhodlo
nově založené sdružení BPMI1 vytvořit v rámci svého BPMS2 grafickou notaci
pro podporu BPML3, které bylo později nahrazeno známějším BPEL4. První
oficiální verze BPMN 1.0 se objevila v květnu 2004, formálně pak byla přijata
jako standard konsorcia OMG v únoru 2006. Následná verze 1.1 v lednu 2008
a verze 1.2 téměř přesně o rok později obsahovaly jen drobné změny grafického
charakteru, několik menších oprav a upřesnění. [22]

1BPMI - Business Process Management Initiative (původní sdružení)
2BPMS - Business Process Management System (informační systém)
3BPML - Business Process Modeling Language (spustitelný jazyk)
4BPEL - Business Process Execution Language (spustitelný jazyk)
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Jednou ze zásadních změn směrem k transformaci na verzi 2.0 v lednu 2011
bylo přejmenování BPMN z Business Process Modeling Notation na Business
Process Model and Notation, které reflektovalo myšlenkový rozvoj v koncepci
jazyka ke svým uživatelům. Mezi ostatní prvořadé posuny oproti jedničkovým
verzím patřilo mimo jiné dodání diagramu choreografie, diagramu konverzace,
několika událostních komponent či představení formálního metamodelu spolu
s novými pravidly pro reciproční vztah se XMI (XML Metadata Interchange)
a XSD (XML Schema Definition). [22]

Současná verze nese označení 2.0.2 a oproti verzi 2.0 se dočkala jen několika
minoritních korekcí, jež nejsou pro běžného člověka významné. Jak je na první
pohled patrné, ve srovnání se situací na obrázku výše (viz obrázek 2.1) se do
nynější chvíle nic závažného ve vývoji BPMN neudálo. Možné budoucí trendy
pro připravovanou verzi 3.0 poodhaluji spolu s předpověďmi u UML v částech
o budoucnosti notací BPMN a UML.

2.2.4 Stručná historie UML

Historie UML se začala psát v roce 1994, kdy se Grady Booch a Jim Bumbaugh
pustili do práce na univerzálním modelovacím standardu. Jejich snaha vyústila
ve vydání Unified Method 0.8 pro OOPSLA (Object-Oriented Programming,
Systems, Languages & Applications Conference). Poté se přidal Ivar Jacobson,
s jehož podporou byly dokončeny verze 0.9 (červen 1996) a 0.91 (říjen 1996).
V dalším období probíhal sběr zpětné vazby od komunity uživatelů. Do vývoje
oficiální první verze byly zahrnuty společnosti IBM, Oracle, Microsoft, Digital
nebo Hewlett-Packard. Zkraje roku 1997 byla uvedena verze 1.0 a po drobných
korekturách o pár měsíců později i verze 1.1 adoptovaná od OMG. Následovaly
verze 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5.

Za prioritní milník u vývinu standardu je obecně považován červenec 2005,
kdy se na informační scéně objevila upravená UML 2.0. Mezi ní a aktuální verzí
se vyskytovalo ještě několik dalších – 2.1.1 (srpen 2007), 2.1.2 (listopad 2007),
2.2 (únor 2009), 2.3 (květen 2010) a 2.4 (březen 2011). Nejnovější stabilní verzí
je UML 2.4.1, která byla oficiálně zveřejněna v srpnu 2011. Koncem roku 2013
bylo publikováno dosud poslední UML 2.5, jež je do současné doby označováno
za vývojovou formu.

Dvojkové označení UML přineslo rozdělení specifikace do čtyř částí – UML
Superstructure, UML Infrastructure, UML Object Constraint a UML Diagram
Interchange, což přispělo k lepší přehlednosti. Přibyli noví zástupci diagramů
(časový, interakce, komunikace, profilový, struktury a struktury balíků) a další
doznali větších úprav z důvodů uživatelské použitelnosti a rozšiřitelnosti. Nové
objekty se většinou týkají popisu chování, které bylo v předešlých specifikacích
neúplné a nejednoznačné. Zlepšila se podpora interakčních mechanismů, došlo
k zdokonalení stavového modelu a rozšíření možností v reálném čase. Ostatní
novinky jsou k nalezení ve specifikaci [47] a článku [57], z nichž jsem v kapitole
vycházel. Oproti obrázku (viz obrázek 2.1) dosud nedošlo k žádné větší změně.
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2.3 Business Process Model and Notation

2.3.1 Úvod do BPMN

V průběhu sepisování nynější kapitoly jsem vycházel z oficiální specifikace [45].
Standard BPMN zahrnuje soubor grafických elementů, principů a pravidel pro
modelování procesů napříč celým životním prostředím podniku. BPMN utváří
normované přemostění pro minimalizaci dopadů nezanedbatelné propasti mezi
designováním procesů a jejich implementací. Hlavním motivem bylo zhotovení
formalizované notace, která by byla přívětivá a použitelná od manažerů přes
analytiky a vývojáře až po uživatele. Konsorcium OMG formuluje základní cíl
tímto způsobem:

„The primary goal of the BPMN effort was to provide a notation
that is readily understandable by all business users, from the busi-
ness analysts that create the initial drafts of the processes, to the
technical developers responsible for implementing the technology
that will perform those processes, and finally, to the business peo-
ple who will manage and monitor those processes.“ [45]

Kromě poskytování přehledného a srozumitelného komunikačního nástroje
patří mezi předsevzetí OMG při rozvoji BPMN konsolidace nejlepších nápadů
z jiných notací do standardizované podoby. Mezi další záměry náleží zajištění
zobrazení XML jazyků pro vykonávání procesů (např. WS-BPEL) v byznysově
orientované notaci.

Zpravidla jde na BPMN nahlížet z několika různých úhlů pohledu. Důležitá
je granularita, se kterou se k řešení problematiky konkrétní notace přistupuje.
Hledá se odpověď na otázku, zda se požaduje udělat nástřel procesu, komplexní
procesní model či spustitelný model. Oficiální specifikace charakterizuje tyto
úrovně standardu [45]:

1. Popisná
Zahrnuje grafické prvky a atributy k modelování na nejvyšší úrovni, což
je užitečné zejména pro analytiky, kteří používají „flowchart“ diagramy.
Orientuje se na strukturu procesu, může se hodit rovněž pro jeho návrh.
Jedná se o typickou třídu adresovanou pro popis procesů.

2. Analytická
Obsahuje všechny objekty z předchozí úrovně a navíc další běžně užívané
koncepty, jejichž seznam byl vytvářen statisticky během BPMN školení.
Považuje se za klasickou etapu pro celkovou procesní analýzu. Diagramy
by měly splňovat všechna kontrolní kritéria určená BPMN.

3. Spustitelná
Zaměřuje se na elementy potřebné pro spustitelné procesní modely. Dále
postihuje vyčerpávající možnosti transformace z nespustitelných modelů
a zákoutí, která souvisejí především se zmíněným převodem.
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2.3.2 Ontologický metamodel

Standard BPMN zahrnuje aktuálně od verze 2.0 formální definici všech svých
součástí v podobě metamodelu, jehož absence patřila k hlavním nedostatkům
předešlých verzí. Metamodel specifikuje veškeré entity jazyka s jejich atributy
a vztahy. Nejedná se přitom pouze o viditelné grafické elementy, nýbrž i takové,
jako operace webových služeb a datové struktury. Součástí je zřejmá inspirace
v ontologickémMOF (Meta-Object Facility) metamodelu. Výhodou dotyčného
přístupu je kromě jiného zformalizování notace, s tím související zvýšení míry
interoperability a možností převodu mezi různými prostředími. Ontologickým
pohledem nejenom na zkoumané notace BPMN a UML se zabývám důkladněji
v praktické části práce. [36]

2.3.3 Základní elementy

Byznys procesy jsou v BPMN modelovány s pomocí grafických elementů, které
jsou v dokumentaci rozděleny do pěti skupin. Důležitým cílem konsorcia OMG
bylo vytvoření přehledné sady kategorií, v důsledku čehož by bylo pro uživatele
jednoduché rozpoznat základní konstrukce jazyka. Významným parametrem je
uživatelská přívětivost a použitelnost, v jiném stavu by nebylo možné hovořit
o univerzálnosti notace.

Níže rozebírám základní strukturu nastíněných kategorií (viz obrázek 2.3),
což je podle mého názoru v současné kapitole dostatečné. Podrobněji zkoumám
tematiku později na základě porovnávání BPMN a UML. Specifikace definuje
tyto množiny elementů [45]:

1. Tokové objekty (Flow Objects) vytyčují chování procesu. Aktivity, z nichž
se skládá, události, jež jej ovlivňují a brány, kde se tok procesu rozděluje.

• Aktivita (Activity) – znázornění pracovní činnosti jako základního
kamene, atomické části procesu, anebo neatomického podprocesu.

• Brána (Gateway) – místa konvergence nebo divergence (slučování,
větvení, spojování. . . ) propojovacích objektů procesů a choreografií.

• Událost (Event) – zobrazení počáteční, průběžné a konečné události
ovlivňující vlastní tok procesu, změna stavu instance v daném čase.

2. Data (Data) reprezentují informace a další zdroje, jež aktivity potřebují
k vlastnímu provedení, nebo jsou jimi produkovány. V prostředí BPMN
se lze setkat se čtyřmi typy dat, které občas bývají řazeny k artefaktům.

• Datový objekt (Data Object)
• Datové úložiště (Data Store)
• Datový vstup (Data Input)
• Datový výstup (Data Output)
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3. Propojovací objekty (Connecting Objects) plní úkol propojení plovoucích
objektů a jiných prvků mezi sebou, neboť samostatně by neměly smysl.

• Asociace (Association) a verze datová asociace – vzájemné spojení
dat a artefaktů s ostatními grafickými elementy uvnitř diagramu.

• Sekvenční tok (Sequence Flow) – stanovení sledu realizování aktivit,
musí existovat aspoň jedna cesta od počáteční do konečné události.

• Tok zprávy (Message Flow) – ztvárnění komunikace mezi účastníky
procesu, jež odpovídá kanálům, kterými tečou jednotlivé zprávy.

4. Plavecké dráhy (Swimlanes) napomáhají organizování aktivit do skupin.
Používají se v diagramech spolupráce a občas i v diagramech procesů.

• Bazén (Pool) – ohraničení procesu a v případě diagramu spolupráce
organizační role či jiného účastníka procesu. Bazén nemusí mít ve
své podstatě žádný obsah a poté slouží pouze jako „černá skříňka“.

• Dráha (Lane) – jemnější členění bazénu do více horizontálních částí.
Vzorem může být rozdělení bazénu „katedra“ na dráhy „vedoucí“,
„sekretariát“, „zaměstnanec“, „student“ nebo další podle potřeby.

5. Artefakty (Artifacts) slouží k připojení doplňujících informací o procesu.
Nástroje často disponují různými neoficiálními artefakty (např. barvy).

• Skupina (Group) – vymezení oblasti symbolů s osobitou souvislostí,
vizuální seskupování objektů i přes více procesních drah a bazénů.

• Textová anotace (Text Annotation) – přidání dodatečné informace
textové povahy, neboť význam všech složek nemusí být vždy zřejmý.

Obrázek 2.3: Základní grafické elementy BPMN [Autor]
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2.3.4 Technická struktura

Model technické struktury BPMN (viz obrázek 2.4) je založen na rozšiřitelnosti
vrstev od všeobecného středu až ke konkrétním aspektům standardu. Základní
principy struktury popisuje definice od OMG:

„The BPMN specification is structured in layers, where each la-
yer builds on top of and extends lower layers. Included is a Core
or kernel that includes the most fundamental elements of BPMN,
which are REQUIRED for constructing BPMN diagrams: Process,
Choreography, and Collaboration. The Core is intended to be sim-
ple, concise, and extendable with well defined behavior.“ [45]

Obrázek 2.4: Technická struktura BPMN [45]

Jádro BPMN má být oficiálně jednoduché, stručné, škálovatelné s precizně
vymezeným chováním. Kolem centra jsou znázorněny množiny požadovaných
prvků pro modelování procesů (ve skupinách infrastruktura, služby a společné
elementy). Pro účely této práce je rovněž důležitá třetí vrstva obsahující trojici
prvořadých zástupců procesních diagramů [45]:

• Diagram procesu (orchestrace)

– Soukromé nespustitelné procesy
– Soukromé spustitelné procesy
– Veřejné procesy

• Diagram choreografie

• Diagram spolupráce (pohled diagramu konverzace)
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Soukromý proces se koná v rámci jediného bazénu. Pouze tok zpráv postoje
mezi více soukromými procesy může překročit hranici svého bazénu. Soukromé
procesy se zásluhou přehlednosti využívají pro ztvárnění spustitelných modelů
a s účelem dokumentace. Na vzorovém diagramu (viz obrázek 2.5) je znázorněn
zjednodušený proces nekonkrétní objednávky.

Obrázek 2.5: Diagram soukromého procesu - BPMN 2.0.2 [45]

Veřejný proces ukazuje vztah mezi soukromým procesem a jinými procesy
nebo účastníky. Zahrnuty jsou jen aktivity potřebné ke komunikaci s ostatními
činiteli. Zbylé vnitřní aktivity soukromých procesů nejsou ve veřejném procesu
blíže zachyceny. Na vzorovém diagramu (viz obrázek 2.6) je znázorněn proces
lékařské prohlídky ukončené předáním léků.

Obrázek 2.6: Diagram veřejného procesu - BPMN 2.0.2 [45]

Spolupráce reprezentuje interakci mezi více rolemi s větším počtem bazénů
zobrazujících jednotlivé participanty. Jedná se o rozšíření veřejného procesu,
jež nabízí větší míru komunikačního detailu. Bazény mohou obsahovat veřejné
procesy či být „černými skříňkami“. Na vzorovém diagramu (viz obrázek 2.7)
je ilustrován rozšířený proces lékařské prohlídky.

Obrázek 2.7: Diagram spolupráce - BPMN 2.0.2 [45]
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Choreografie je podobná soukromému procesu, obsahuje aktivity, události
a brány. Odlišuje se ve funkci aktivit, které reprezentují množinu výměn zpráv.
Choreografie existuje mezi bazény, nikoliv uvnitř jako proces. Navíc proti němu
nevymezuje žádnou centrální roli. Na vzorovém diagramu (viz obrázek 2.8) je
znázorněna choreografie lékařské prohlídky.

Obrázek 2.8: Diagram choreografie - BPMN 2.0.2 [45]

Konverzace představuje logický pohled z tzv. ptačí perspektivy na schéma
komunikace a dále konkrétní aplikaci i neformální popis diagramu spolupráce.
Bazény konverzací zpravidla neobsahují procesy a mezi bazény se nevyskytují
choreografie. Na vzorovém diagramu (viz obrázek 2.9) je znázorněna ukázka
konverzace v oblasti dodavatelského řetězce.

Obrázek 2.9: Diagram konverzace - BPMN 2.0.2 [45]

Jestliže zkoumám výše jmenované zástupce diagramů BPMN, identifikuji,
že s pomocí popisované notace jde modelovat na základě různých úhlů pohledu.
Na prvním místě stojí rozhodnutí, pro jaký účel má diagram sloužit a pro koho
je určený. Někdy může být výhodné zobrazit činnosti pouze jediné role spolu
s komunikací směrem k ostatním činitelům. Příkladem lze nazvat dokumentaci
pro zaměstnance zastávající jistou funkci. Jindy se požaduje zhotovit podrobné
schéma zahrnující všechny účastníky procesu. Libovolný typ diagramu nachází
své důležité uplatnění, nelze slepě zobecňovat.

V praktické části práce se soustředím především na diagramy procesů, jež
pracují s většinou elementů jazyka a v klasickém procesním světě se vyskytují
nejčastěji. Obráceně s diagramy choreografie a konverzace jsem se v prostředí
internetu v průběhu studia zdrojů příliš nesetkával, což pravděpodobně souvisí
s jejich poměrně úzkým funkčním vymezením.
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2.3.5 Stručná budoucnost

Předpovídat, kam bude směřovat BPMN, připomíná hádání z křišťálové koule.
Na jednu stranu neutuchá požadavek kontinuálního rozvoje k nově vznikajícím
potřebám byznysu. Na druhou stranu přetrvává důraz na zachování původních
myšlenek BPMN v udržení srozumitelnosti napříč rolemi uvnitř i vně podniku.

Podle [72] nedojde v blízké době k výrazným změnám v základních typech
diagramů, ale lze očekávat pokroky v otázkách oblasti case managementu, jenž
představuje most mezi pojmy obsah a proces. Osobitý pohled přináší manifest
doporučení [63] od jednoho z tvůrců BPMN 2.0 Vishala Saxeny. Každý z bodů
níže by si zasloužil vlastní kapitolu, avšak vzhledem k rozsahu a tematice práce
jsem se rozhodl pro jejich stručný přehled. Manifest zmiňuje tyto aspekty [63]:

1. Podpořit globální události bez vymezení konkrétního místa provádění.

2. Zvýšit význam artefaktů s cílem překlenutí omezené záštity dokumentů,
poznámek a jiných artefaktů.

3. Upřesnit nejednoznačnou sémantiku událostí v jejich formulaci, restrikce
nekonzistencí v porozumění.

4. Povolit přepracování některých úkolů procesních instancí kvůli umocnění
dynamiky a umožnění změn.

5. Dodat variantu přeskočení aktivit jako nástroje zamezujícího zacyklení,
zvýšení dynamičnosti procesu.

6. Umožnit částečně definované procesy, u kterých není během modelování
znám jejich celkový kontext.

7. Upravit status instance s možností restartování úlohy, přeskočení úlohy,
anebo aktivování spící větve.

8. Připustit okamžitou změnu procesů a jejich aktivních instancí za účelem
neprodleného opravení chyby.

9. Posílit vrstvení procesu kvůli zanesení odlišných úrovní detailu sloužících
pro různorodé technické role.

10. Eskalovat uživatelskou participaci v aktivitách na úkor statické definice
a následné řízení rozhodnutí.

11. Podpořit vstupní a výstupní podmínky v průběhu spouštění a provádění
kterékoliv aktivity v procesu.

12. Doplnit seznam ad-hoc aktivit se zřetelem ke vzrůstající potřebě ustálení
práce se zmíněnými elementy.

13. Přidat koncepci procesních milestonů ke zkvalitnění řízení rozvětvených
nebo dlouhotrvajících procesů.
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2.4 Unified Modeling Language

2.4.1 Úvod do UML

Během tvorby kapitoly o UML jsem vycházel zejména z oficiální dokumentace
infrastruktury [46] a superstruktury [47] UML 2.4.1 od OMG. Standard UML
je vizuálním modelovacím nástrojem pro specifikaci nebo dokumentaci dílčích
artefaktů systému, který může být využit k modelování (např. byznys) procesů
a podpoře analýzy, návrhu a implementace rozličných systémových produktů.
Obráceně UML není programovacím jazykem, ani softwarovým procesem, ani
nejmenuje konkrétní nástroje, které by uživatel měl v průběhu svých činností
používat. Konsorcium OMG popisuje UML tímto způsobem:

„The Unified Modeling Language is a visual language for specify-
ing, constructing, and documenting the artifacts of systems. It is
a general-purpose modeling language that can be used with all ma-
jor object and component methods, and that can be applied to all
application domains (e.g., health, finance, telecom, aerospace) and
implementation platforms (e.g., J2EE, .NET).“ [46]

Výstupy v UML, vytvořené podle formálních pravidel sémantiky, musí mít
pevně stanovený význam, aby se minimalizovala možnost vzájemně odlišných
interpretací. Diagramy sestavené zmíněným způsobem by měly splňovat pětici
následujících parametrů [47]:

• korektnost,

• preciznost,

• stručnost,

• konzistence,

• srozumitelnost.

Specifikace aktuální stabilní verze UML 2.4.1 je rozdělena do dvou hlavních
a dvou podpůrných částí [47]:

• UML Infrastructure
Definice metamodelu vycházejícího z ontologických vlastností MOF.

• UML Superstructure
Definice uživatelské úrovně sémantického popisu diagramů a elementů.

• UML Object Constraint Language
Jazyk pro specifikaci vstupních a výstupních podmínek v diagramech.

• UML Diagram Interchange
Popis XML struktur pro výměnu diagramů mezi jednotlivými nástroji.
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2.4.2 Metamodel a úrovně shody

Standard UML slouží v prostředí ICT jako modelovací notace, dokumentační
prostředek a programovací jazyk. Konkrétní uplatnění souvisí se stylem práce
uživatele i činností, k níž se pojí. V minulosti byli autoři UML postaveni před
poslání vytvořit oficiální množinu pravidel jazykové specifikace (metamodelu),
uživatelské specifikace (modelu) a objektů modelů.

Metamodel UML [47] je částí meta-metamodelové hierarchie, která vychází
z ontologického MOF, jenž představuje koncept vymezující prvořadé výrazové
prostředky metamodelů. Metamodel definuje strukturu svých modelů. Jinými
slovy, model je instancí metamodelu, jestliže respektuje strukturu definovanou
metamodelem. MOF stanovuje způsoby záměny modelů mezi nástroji a mnoho
dalších principů. Metamodel UML přebírá od MOF podstatné vlastnosti a dále
je v některých parametrech vhodně doplňuje – jedná se o vztah „instance of“.
Zpravidla se vyskytují tyto pohledy na modely [46]:

• M3 (meta-metamodel – např. MOF)

• M2 „instance of“ M3 (metamodel – např. UML)

• M1 „instance of“ M2 (klasický uživatelský model)

• M0 „instance of“ M1 (run-time instance modelu)

Dalším důležitým měřítkem modelů je úroveň shody. Jazyk UML je členěn
do jednotek, které představují sdružené modelovací prvky pro určitou oblast.
Díky tomuto znaku nemusí uživatelé znát celý jazyk, naopak jenom nějaké jeho
části. Podle množiny jednotek, jež jsou k modelování využity, jsou formulovány
následující úrovně shody [47]:

• Úroveň 0 (L0)
Nejnižší úroveň je vyobrazena v dokumentu UML Infrastructure, protože
se jedná o hlavní podloží UML. Obsahuje základní složky jazyka, jež jsou
založeny na objektovém přístupu.

• Úroveň 1 (L1)
Oproti úrovni L0 přidává nové jazykové jednotky pro struktury, případy
užití, interakce, akce a aktivity.

• Úroveň 2 (L2)
Oproti úrovni L1 přidává nové jazykové jednotky pro profily, modelování
stavového automatu a vývoj.

• Úroveň 3 (L3)
Oproti úrovni L2 přidává nové jazykové jednotky pro modelování šablon,
informačních toků a balíčků modelů. Toto stadium prezentuje kompletní
notační možnosti standardu UML.
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2.4.3 Taxonomie diagramů

Situace s diagramy je v případě UML složitější než u dříve uvedeného BPMN,
u něhož se v aktuální verzi uvažuje jenom se čtyřmi rozdílnými vzory (diagramy
procesu, choreografie, spolupráce a konverzace). Důvodem je širší obor zájmu
UML, který zahrnuje celý životní cyklus projektu (aplikace, systému. . . ) a tím
pádem se primárně nezabývá pouze oblastí byznys procesů.

Obrázek 2.10: Taxonomie diagramů UML 2.4.1 [47]

Diagramy představují částečnou grafickou reprezentaci UML modelů, které
mohou navíc obsahovat písemnou dokumentaci řízení elementů a sebe samých.
Standard specifikuje 14 typů diagramů (viz obrázek 2.10), nicméně v některých
případech umožňuje vzájemné prolínání. České názvy se čas od času v různých
zdrojích odlišují. Diagramy jsou děleny do těchto kategorií [47]:

• Diagramy struktury
Ilustrují statickou strukturu systému s jeho objekty, atributy, operacemi.
Zodpovídají otázku, které prvky musí být v rámci modelu zaznamenány.
Zpravidla jsou aplikovány k dokumentování architektury. Mezi diagramy
struktury se počítají diagram balíčků, komponent, nasazení, objektový,
profilů, tříd a vnitřní struktury.

• Diagramy chování
Prezentují dynamické chování systému s důrazem na spolupráci objektů
a změnu jejich vnitřního stavu. Zodpovídají otázku, co se v konkrétních
okamžicích děje v modelované struktuře. Součástí skupiny jsou diagramy
interakcí, jež předvádí pojem kooperace ve čtyřech specifických podáních
a znázorňují toky kontroly i dat. Mezi diagramy chování spadají diagram
aktivit, případů užití, stavový a interakční diagramy sekvenční, přehledu
interakcí, komunikace a časování.
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• Diagramy struktury

– Diagram balíčků demonstruje spojení prvků do vzájemně souvislých
logických skupin, mezi kterými se dají znázornit klíčové závislosti.

– Diagram komponent naznačuje strukturu softwarových komponent
spolu s jejich vztahy a volitelně vnitřními atributy nebo metodami.

– Diagram nasazení ukazuje fyzickou architekturu systému v reálném
prostředí, propojení softwarových komponent s hardwarovými uzly.

– Objektový diagram představuje snímek objektů společně se vztahy
v daném časovém okamžiku a konkrétní konfiguraci jejich instancí.

– Diagram profilů prezentuje rozšířitelný mechanismus notace, s jehož
pomocí lze definovat vlastní stereotypy, označené profily a omezení.

– Diagram tříd rozebírá základní statickou strukturu modelovaného
systému a slouží k popisu rysů, omezení a vztahů jednotlivých tříd.

– Diagram vnitřní struktury ztvárňuje vnitřní strukturu klasifikátoru
(třídy, komponenty. . . ) a spolupráci s ostatními objekty v systému.

• Diagramy chování

– Diagram aktivit předvádí toky byznys procesů, procedurální logiky
a pracovních postupů. Zaobírá se dynamickými faktory procesních
kroků a podporuje modelování případů užití jako posloupnosti akcí.

– Diagram případů užití napomáhá k zobrazení funkčních požadavků
systému z pozice aktérů. Odpovídá na otázku, které role uživatelů
se systémem pracují a které činnosti v rámci systému vykonávají.

– Stavový diagram se užívá za účelem modelování diskrétního chování
prostřednictvím stavů. Zachycuje jednotlivé stavy určitého objektu
napříč více případy užití, přechody mezi nimi a související události.

– Diagramy interakcí
∗ Sekvenční diagram znázorňuje jako nejvíce užívaný interakční
diagram sekvenci komunikace mezi objekty tříd s vertikálními
čárami života, které reprezentují posloupnost odesílání zpráv.

∗ Diagram přehledu interakcí je variantou diagramu aktivit, jež
slouží pro zobrazení řízení toku včetně rozvětvení a souběžnosti
napříč více případy užití. Uzel může zastupovat další interakce.

∗ Diagram komunikace ilustruje interakci mezi objekty v podobě
toku zpráv. Na rozdíl od sekvenčního diagramu pokládá důraz
na strukturální aspekty komunikace a používá číslování relací.

∗ Diagram časování ztělesňuje alternaci k sekvenčnímu diagramu
a zaměřuje se na chování jednoho či více objektů v konkrétním
časovém období s vyznačením podstatných časových omezení.
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2.4.4 Diagram aktivit

Za primární diagram související s prostředím byznys procesů považuji tradiční
diagram aktivit. Zejména právě z tohoto důvodu se mu věnuji v praktické části
práce a několik podstatných informací o něm jsem začlenil již do rešeršní sekce.
Dalších 13 v informačním prostředí neméně zajímavých diagramů ponechávám
v danou chvíli stranou, přestože by se dal podrobně charakterizovat kterýkoliv
z nich. Jejich případné začlenění do porovnávání mezi BPMN a UML diskutuji
až později při aplikaci vlastní metodiky.

Diagram aktivit (viz obrázek 2.11) líčí tok činností v rámci byznys procesů,
pracovních postupů či procedurální logiky. Dříve se jednalo o speciální případ
stavového diagramu, jenž ztělesňuje způsob grafického zápisu vývoje systému,
který má konečný počet stavů. Od verze 2.0 došlo k posunu, poněvadž diagram
aktivit získal novou sémantiku založenou na Petriho sítích. Klade se důraz na
pořadí vykonávání jednotlivých akcí, koordinaci jejich chování na nízké úrovni.
Přechod do nového stavu (akce) je iniciován ukončením předchozí akce. Další
příčinou může být zpřístupnění objektu či některých dat a v neposlední řadě
událost, jež se přihodila mimo tok aktivity. Z analytického hlediska je potřeba
dodat, že diagram aktivit zpravidla vychází z množiny případů užití a souvisí
s dalšími diagramy (např. sekvenčním). [47]

Obrázek 2.11: Ukázka diagramu aktivit v UML [47]

Specifikace standardu UML definuje v aktuální verzi své úrovně přístupu
k doménám aktivit – v originále Fundamental, Basic, Intermediate, Complete,
Structured, CompleteStructured a ExtraStructured. Různost mezi nimi spočívá
v granularitě a úhlu pohledu, s nimiž se k modelování přistupuje a jež definují
konstrukce jazyka použité v průběhu popisu. Občas se v jejich případě hovoří
o „analytickém stupni podpory“. Podrobnější informace jsou k dispozici v [47]
a pro tematiku práce nejsou důležité.
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Stejně jako v kapitole o BPMN jsem se i v případě kapitoly o UML rozhodl
vyjmenovat základní kategorie elementů diagramu aktivit za účelem případové
ukázky v souvislosti s podporou praktické části práce. Do kapitoly jsem naopak
nezahrnul jejich skutečnou grafickou podobu, poněvadž konkrétní vyobrazení
není pro tuto sekci podstatné. Bližší informace spolu s podrobnými ilustracemi
jsou k nalezení v dokumentaci superstruktury [47].

Pokud se zajímám o grafické elementy fungující k ztvárnění modelu, podle
specifikace má každý diagram centrální prvek ve formě obdélníkového prostoru
obsahu. Příslušný základní stavební kámen se může volitelně skládat z rámečku
a hlavičky. Diagram aktivit obsahuje četnou řadu dalších grafických elementů,
které jsou většinou charakteristické výhradně pro něj a v ostatních diagramech
se nevyskytují. Mezi hlavní představitele se řadí [47]:

• Zóny zodpovědnosti (ActivityPartitions) ohraničují vzájemně související
akce a také determinují pohled na konkrétní skupinu elementů. Obvykle
korespondují s organizační jednotkou či obchodní rolí v byznys modelu.
Rozdělují se na vertikální a horizontální podle zvyklostí podniku.

• Hrany (Edges) slouží k propojení uzlů, řízení pořadí výkonu akcí. Jednak
se jedná o klasické kontrolní toky a jednak o objektové toky, které jsou
stanoveny ke spojení libovolného objektového uzlu a jiné části modelu.
Vyžaduje se alespoň jeden tok od počátečního do konečného uzlu.

• Akční uzly (ActionNodes) jsou atomické, dále nedělitelné činnosti uvnitř
aktivity. Existuje velký počet různých akcí, jež definují chování modelu.
Speciální akcí může být i vnořená aktivita nebo vyvolání události. Akce
je primární stavební jednotkou v rámci každého diagramu aktivit.

• Objektové uzly (ObjectNodes) jsou používány k zobrazení objektů uvnitř
aktivit. V diagramech slouží k vylíčení vstupních a výstupních objektů
z akcí, datových úložišť či dalších prvků v závislosti na druhu objektu.
Přidávají do aktivit statické komponenty objektového modelování.

• Řídící uzly (ControlNodes) vytyčují koordinaci toku mezi ostatními uzly.
Mezi přirozené řídící typy spadají uzly počáteční (InitialNode), konečný
aktivity (ActivityFinalNode), anebo též konečný toku (FlowFinalNode),
rozdělovací (Fork/JoinNode) a rozhodovací (Decision/MergeNode).

Závěrem podkapitoly je potřeba dodat, že ačkoli se zpravidla využívá jedné
z výše popsaných kategorií, v diagramu aktivit je přítomno několik vedlejších
zástupců. Mimo jiné se pracuje se symboly pro vyhazování výjimek, připojení
dodatečné textové poznámky nebo nastavení parametrů akce. Některé nástroje
jdou dokonce za hranice specifikace a nabízejí oficiálně neschválené konstrukty
pro komfortnější práci. Na jednu stranu je jejich aplikace posvěcena, na druhou
stranu je s nimi spjatý vznik možných nekonzistencí.
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2.4.5 Stručná budoucnost

Klíčovým cílem konsorcia OMG pro verzi UML 2.5 je zjednodušení a vyjasnění
specifikace redukcí implementačních nesnází a podpora interoperability mezi
nástroji. Během úvodního posouzení předchozího tvrzení je patrné, že se záměr
vzhledem k někdejším verzím nezměnil. Prorokovat další směřování standardu
je jednodušší než u BPMN. Příčinou je existence pracovní verze UML 2.5, jež
má v blízkých měsících nahradit aktivní UML 2.4.1.

Textové spojení „v blízkých měsících“ v sobě ukrývá podstatnou překážku.
Forma „beta 1“ byla vydána v říjnu 2012, forma „beta 2“ v září 2013, ale od té
doby se nic zásadního nepřihodilo. Zveřejnění stabilní verze se odkládá, neboť
se společnosti spojené v konsorciu OMG nemohou dohodnout na její výsledné
podobě. Problém spočívá zejména v diskutabilní úpravě struktury specifikace
a tím pádem komplexním zhoršení orientace v celém dokumentu. Protože se
s většími korekturami proti aktuální formě nepočítá, mohu již v nynější době
sumarizovat, co se dá od následující verze očekávat [2], [61]:

1. Prvním eminentním milníkem bude propojení dokumentů infrastruktury
a superstruktury do jediného celku – OMG Unified Modeling Language.
Hlavními výhodami mají být úspora zhruba 150 stran, spojení informací
ze dvou robustních zdrojů a také zajištění vyšší úrovně přehlednosti.

2. Standard UML nebude pro definici spojování balíků využívat svou třídu
PackageMerge, metatřída bude kompletně formulovaná na jediném místě
jako jeden celek. Každá klauzule dostane část dokumentace generovanou
z metamodelu a v případě referování na jinou sekci bude obsahovat odkaz
k očekávanému cíli. Jak již bylo zmíněno v druhém odstavci podkapitoly,
uvedený přechod je pravděpodobnou příčinou velmi zdlouhavého procesu
validace nové verze UML. Uživatelé byli zvyklí na určitý zavedený způsob
vyhledávání informací a nastupující verze poskytne razantní obměnu.

3. Specifikace projde souhrnnou renovací posloupnosti kapitol se záměrem
co největšího snížení počtu dopředných odkazů. Jestliže čtenář narazí na
nějakou informaci, neměla by být probíraná až později. Předchozí verze
obsahovala celou řadu obdobných míst, za což byla často kritizována.

4. Výše představené úrovně shody budou zrušeny, protože nebylo nalezeno
jejich uplatnění v praxi. Nástroje buď realizují celou UML, anebo nikoliv.
Žádný z nich přímo nerozlišuje své funkčnosti dle úrovně shody, a proto
nebylo umožněno převést teoretické myšlenky do praktických oblastí.

5. Drobných změn dozná metamodel UML. Jedná se o opravu chyb v rámci
omezení definovaných v rámci OCL. Kromě toho se uvažuje o rozdělení
metamodelu do balíčků korespondujících se strukturou textu specifikace.
Navíc bude několik násobností s dolní hranicí 1 posunuto na hodnotu 0.
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2.5 Základní přehled dalších notací

2.5.1 Petriho sítě

Informace k podkapitole jsem čerpal především z konferenčního příspěvku [39].
Petriho sítě (viz obrázek 2.12) jsou považovány za původ řady notací. Za jejich
autora je pokládán německý matematik Carl Adam Petri se svou významnou
disertační prací „Kommunikation mit Automaten“, kterou obhájil v roce 1962.
Petriho sítě ztělesňují matematickou reprezentaci diskrétních distribuovaných
systémů a skládají se ze tří hlavních prvků – míst, přechodů a hran.

Obrázek 2.12: Výpočet matematické operace v Petriho sítích [39]

Přítomnost značky vmístě indikuje, že aspekt daného stavu je momentálně
aktuální. Přechod má svá vstupní a výstupní místa, která stanovují hlediska
podmiňující výskyt události a skutečnosti, jež jsou tímto výskytem ovlivněny.
Přechod může být uskutečněn, jestliže jsou splněny všechny vstupní podmínky
pro každé vstupní místo přechodu. Výpočet je nedeterministický, což znamená,
že prakticky libovolný počet přechodů může být aktivováno současně.

V předchozích větách se jednalo o počáteční nástin notace, což k seznámení
postačuje. Problematika Petriho sítí je v informačním prostředí velice obsáhlá,
což okrajově naznačuje i následující přehled několika jejich zástupců:

• C/E (Condition/Event Petri Nets – podmínka/událost)

• P/T (Place/Transition Petri Nets – místo/přechod)

• CPN (Coloured Petri Nets – barevné)

• HPN (Hybrid Petri Nets – hybridní)

• OOPN (Object-Oriented Petri Nets – objektové)

• TPN (Timed Petri Nets – časované)
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2.5.2 ARIS

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) kombinuje celou řadu
přístupů, konvencí a modelů nejenom pro modelování podnikové architektury.
Tento koncept započal psát svou poměrně dlouhou historii na počátku 90. let
20. století pod záštitou odborného týmu profesora August-Wilhelma Scheera.
Postoje zakomponované do ARIS jsou snadno pochopitelné, přenositelné mezi
nástroji a čitelné i pro netechnické uživatele. Ve frameworku ARIS se pracuje
s těmito technickými stupni – organizačním, datovým, kontrolním a funkčním.
Za důležitou vlastnost je považováno, že neposkytuje jen klasický a podrobně
zdokumentovaný metodologický framework, ale i silný nástroj pro modelování
byznys procesů. Příslušným diagramem, jenž slouží ke znázornění procesu jako
následnosti akcí je EPC (Event-driven Process Chain), pro ilustraci návaznosti
procesů pak VAC (Value-Added Chain). [1]

2.5.3 BPEL

BPEL (Business Process Execution Language) s prefixem WS (Web Services)
je jazyk s účelem automatizace a elektronizace procesů, jež v pojetí WS-BPEL
popisují posloupnost a podmínky volání komponent v SOA. Zaobírá se užitím
externích služeb pomocí webových služeb a zároveň vystavením svých rozhraní
formou webové služby. Obecně není díky dané vlastnosti problematické skládat
procesy do větších celků. WS-BPEL blízce souvisí s XML, v němž jsou modely
konstruovány s významem podpory řízení životního cyklu obchodního procesu.
Proces může být mimo jiné spuštěn, ukončen, pozastaven nebo znovuspuštěn.
Na rozdíl od standardu BPMN směřuje WS-BPEL k technické straně spektra
a nevšímá si grafického ztvárnění modelů. V aktuálních verzích BPEL a BPMN
existuje převoditelnost, která náleží k zásadním hlediskům v jejich celosvětové
použitelnosti a uživatelské přívětivosti. [1]

2.5.4 DEMO

DEMO (Demo Engineering Methodology for Organizations) poskytuje metodu
modelování organizace a reengineeringu byznys procesů, jež vznikla na silném
matematickém a vědeckém podloží zásluhou práce prof. Jana Dietze z Delftské
univerzity v Nizozemsku. Oproti jiným, v informační sféře mnohem zažitějším,
exemplářům poskytuje netradiční pohled na procesní modelování. Podstatným
aspektem DEMO je přirozené ontologické pozadí. Reprezentuje nově vznikající
disciplínu návrhu či implementace organizačního prostředí. DEMO umožňuje
zobrazit byznys procesy v konceptuální úrovni, avšak nesoustředí se na běžné
aspekty, nýbrž na komunikaci mezi uživatelskými rolemi. Nezabývá se prioritně
funkčnostmi systému, ale zejména způsoby chování. Na rozdíl od jiných notací
se DEMO nesoustředí na nadměrný detail, a proto jsou výsledné dokumentace
většinou nesrovnatelně útlejšího ražení. [51]
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2.6 Závěr druhé sekce
Ve druhé sekci jsem se zaměřil na notace, jež jsou v procesním prostředí běžně
užívány – BPMN a UML. Sekce byla sepsána především se záměrem seznámení
s modelovacími standardy, které jsem zvolil v praktické části k aplikaci vlastní
vytvořené srovnávací metodiky. Kromě příslušných notací jsem okrajově zmínil
několik dalších zajímavých zástupců na poli modelování procesů, abych ukázal,
že zkoumaná tematika je široká. Volným pokračováním rešerše procesní oblasti
jsem navázal na počáteční segment práce (viz sekce 1), čehož doceňuji během
identifikace hlavních porovnávacích metod v ICT.

Po úvodní části (viz kapitola 2.1) jsem v první řadě strávil čas náhledem do
historie BPMN a UML, ve kterém jsem upozornil na některé zajímavé aspekty
související s vývojem od chvíle jejich vzniku až po současnost (viz kapitola 2.2).
Ve druhé řadě jsem popsal obě notace v abecedním pořadí z obecného pohledu,
v němž byla úroveň důrazu na konkrétní oddíly vybrána zejména s ohledem na
problematiku a potřeby následujících sekcí (viz kapitoly 2.3 a 2.4). V poslední
řadě jsem neopomněl dodat ani další opakovaně využívané notace v rozsáhlém
prostředí informačních technologií (viz kapitola 2.5).
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Kapitola 3
Základní přístupy porovnávání

notací

3.1 Úvod třetí sekce

Ve třetí sekci se zabývám způsoby porovnávání notací v informačním prostředí.
Na úvod se zamýšlím nad Českou republikou, která je vzhledem k historickým,
demografickým i politickým aspektům specifická oproti dalším koutům světa.
Po obecném počátku kapitoly se zaobírám situací ve zdejší akademické oblasti.
Dále představuji několik česky psaných textů, jež se týkají tematiky mé práce.
Pokouším se identifikovat možné rozdílnosti domácího klimatu vůči světovému
měřítku a na závěr sekce zjistit, zda vůbec nějaké takové existují.

V dalších kapitolách popisuji základy formální ontologické analýzy a lehce
aplikovatelnou techniku Workflow Patterns, jež je na rozdíl od čisté ontologie
uživatelsky čitelnější. Poté charakterizuji Perryho studii na 7-view frameworku
a možnosti transformace konstruktů mezi notacemi. Nezapomínám ani na rysy
na pomezí objektivity a subjektivity, kterými jsou kromě jiných komplexnost,
znovupoužitelnost, flexibilita, srozumitelnost, funkčnost, rozšiřitelnost a také
efektivnost. Stručně se dotýkám některých subjektivních postupů.

Ve čtvrté sekci informuji o přístupech k realizaci rešerše během sběru dat
z klasicky přístupných zdrojů. U každé metody nakonec připomínám odhalené
zdroje a přidávám komentáře k jejich uplatnění. Důležité je uvědomění, že se
procesní prostředí stále vyvíjí, což má za následek postupné vznikání nových
komparačních metod s moderními pohledy na zkoumanou doménu.

Cílem sekce je seznámení s typickými zvyklostmi, se kterými se přistupuje
k porovnávání modelovacích notací na poli ICT. Až na výjimky se zajímám jen
o zdroje, které obsahují zhodnocení obou notací, což napomáhá ke konkretizaci
zadání a též vytvoření náhledu na zkoumané odvětví. Výstupy jsou upotřebeny
v praktické části práce jako podhoubí k vytvoření vlastní metodiky a současně
nástroj pro její ověření. Cílem naopak není uvést všechny zdroje, které se věnují
dotyčné sféře nebo posuzují pouze jedinou z popisovaných notací.
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3.2 Situace v českém prostředí
České prostředí je podle mého názoru v jistém slova smyslu specifické. Jednak
nepatříme ke světovým velmocem v ICT, jednak na Českou republiku působí
z několika v úvodní kapitole okrajově určených příčin rozličné vlivy z odlišných
koutů světa. Přestože u nás mají svoje pobočky vlivné nadnárodní informatické
společnosti, stále zaostáváme vůči vyspělým zemím, i když se situace postupně
zlepšuje. Naštěstí se již nenacházíme ve stavu, ve kterém bychom byli izolovaní
od pokročilejších mocností, díky čemuž se můžeme inspirovat, učit a především
vyvíjet správným směrem. Myslím si, že alespoň krátká analýza české oblasti
v problematice klasifikace a srovnávání modelovacích notací poskytuje kvalitní
započetí třetí sekce práce. Nesnažím se o komplexní rozbor, nýbrž o průletový
náhled do tematické roviny z domácího úhlu pohledu, což považuji za zajímavé
směrem k možným rozdílnostem se zahraničními postoji.

Za účelem naplnění definovaného cíle jsem zpočátku pročetl řadu knižních
publikací, vědeckých článků i závěrečných prací, ze kterých na některé vzorové
odkazuji v následných odstavcích. Rešerší jsem došel k přesvědčení, že největší
skupinou jsou zdroje rozebírající konkrétní modelovací notaci, popř. množinu
notací. Uvedení zástupci buď obsahují jenom jejich popis, anebo i praktickou
ukázku použití v nejrůznějších doménách. Často se vyskytují pokusy o krátké
komparace, jež se obvykle omezují na několik vět či odstavců, z čehož vyplývá,
že se nedá hovořit o komplexním přístupu. Naopak obsahují pouze prosté fráze
vysvětlující, k čemu notace slouží a jakým způsobem se liší základní přístupy,
metody a grafické elementy. Osobně se nad tím příliš nepodivuji, poněvadž, jak
jsem popisoval již v úvodu této sekce, na některé otázky vedoucí k vzájemnému
posuzování modelovacích notací se snadno neodpovídá.

Komplikovanost hledání příslušných zdrojů, které pochází z našeho území,
podtrhávám informací, že dle osobního názoru nejenom čeští uživatelé sáhnou
raději po ověřené notaci, než aby prozkoumali přístupné porovnávací metody.
Množství existujících technik je v podstatě subjektivních, což na jednu stranu
může právě v grafické sféře hrát významnou roli, avšak na druhou stranu mají
do objektivních, formálních a ontologických vizí daleko.

Na základě výzkumu [19] se na větších univerzitách v ČR vyučuje zpravidla
standard UML a čas od času BPMN, avšak ostatní notace jsou přítomny velmi
střídmě. Nad důvody se netřeba zdlouhavě pozastavovat, protože UML je brán
za notační softwarovou základnu, jež skýtá diagramy k plnému životnímu cyklu
libovolné softwarové součásti. Do průzkumu nejsou vybráni představitelé, kteří
jsou zmíněni během výuky okrajově, důležitým faktorem je jejich využitelnost
v rámci celého předmětu. Z toho všeobecně vyplývá, že ve školství není až na
výjimky očividná vůle po vzájemném porovnávání notací k modelování byznys
procesů. Změna není v dohlednu, ale mohla by přispět k lepšímu analytickému
povědomí studentů, a proto osobně kvituji nastolené snahy mé vysokoškolské
„Alma mater“. Na mojí mateřské fakultě FIT ČVUT v Praze stojí za zmínku
DEMO spojené s předmětem MI-MEP a BORM v BI-ZPI.
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3.2. Situace v českém prostředí

Kromě obecného přehledu a akademického pole působnosti jsem se zajímal
o ontologický pohled, který se staví do opozice k ryze subjektivním přístupům
a na němž zakládám v praktické části práce. Nutno dodat, že neúspěšně, neboť
ontologie se řadí až do závěrečné, nejpodrobnější a uživatelsky nejméně čitelné
vrstvy metod, které slouží k popisu procesů. V informačním prostředí se jedná
o následnou trojici kategorií [31]:

• Neformální – popis procesů s využitím přirozeného jazyka založený na
volném stupni syntaxe i sémantiky bez specifikace formální definice.

• Semiformální – popis procesů pomocí grafických notací, přesná syntaxe,
ale často volnější sémantika (BPMN, UML, IDEF, EPC, BORM. . . ).

• Formální – popis procesů stavěný na přesných matematických výrazech,
syntaxi a sémantice (ontologie, Petriho sítě, konečné automaty. . . ).

Některé zdroje se zaobírají vytvářením hodnotících vodítek k porovnávání
modelovacích notací a posléze jejich vzorovou aplikací, čímž mají blízko k této
práci. Současně propůjčují osobitý náhled, jakým způsobem se dá přistupovat
ke zkoumané problematice. Naopak se nesmí zapomínat, že nabízí individuální
a doposud neprověřené myšlenky, a proto se s nimi musí nakládat s rozvahou.
Mezi základní zástupce počítám:

• Bakalářská práce: Daniela Adjei – Standardy a metodiky modelování pod-
nikových procesů [1]

• Diplomová práce: Jan Mareš – Porovnání standardů a nástrojů pro mo-
delování a řízení procesů [35]

Jelikož se v první práci používá pojem PDT (Process Diagram Technique),
dovolím si ještě před její charakteristikou vložit krátkou citaci s jeho popisem:

„Technika PDT neusiluje o standardizaci způsobu modelování ani
jeho notace. Je vyjádřením základních zákonitostí, jimiž se musí
modelování podnikového procesu vždy řídit. Usiluje o to, stát se
jakousi esencí poznání v oblasti modelování podnikových procesů.
Cílem je poskytnout takovou množinu pojmů, symbolů a pravidel
jejich použití, aby její uživatel byl schopen popsat veškeré podstatné
vlastnosti chování reality, a to tím nejjednodušším způsobem.“ [62]

Autorka navrhuje v textu postup ke stanovení optimálního standardu skrz
devítibodovou sadu měřítek, z nichž může být upotřebena pouze podmnožina
na základě požadavků podniku. Každé kritérium lze ohodnotit podle priority,
která ovlivňuje výsledné hodnoty. V rámci studie jsou analyzovány tyto body:

1. Možnost využití k vytváření spustitelných procesů představuje prvořadou
okolnost, pokud je podmínkou procesy automatizovaně spouštět.
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2. Míra splněných požadavků stanovených PDT reprezentuje způsobilost ke
splnění veškerých požadavků definovaných v rámci techniky PDT.

3. Míra podpory vyjádření okolností podnikových procesů ukazuje dodatečné
informace o činitelích procesu, vstupech, výstupech nebo zdrojích.

4. Úroveň podpory vyjádření meziorganizační kooperace je důležitá zejména
pro procesy, na kterých spolupracují různé role nebo více podniků.

5. Možnost přesného vyjádření toku procesu vzhledem k variantě ztvárnění
paralelních a alternativních subprocesů, synchronnosti a asynchronnosti.

6. Jednoduchost a srozumitelnost patří ke klíčovým parametrům, poněvadž
je od něho odvislá úroveň porozumění napříč organizačním prostředím.

7. Skutečnost, zdalipak standard nabízí kromě základního procesního modelu
i další typy modelů k popisu jiného než procesně laděného přístupu.

8. Dostupnost softwarového nástroje pro vyjádření modelů a snadnost jeho
použití má vliv na kvalitu a související náklady k produkci modelů.

9. Estetičnost modelu představuje dle autorky nejméně důležitý bod, jehož
využití je vhodné až v případě bodové rovnosti mezi více notacemi.

Podle osobního názoru obsahuje předchozí text některé zajímavé myšlenky.
Mimo jiné se jedná o předpoklad, že v oblasti procesního řízení existují pokusy
o globální standardizaci, kterým původkyně studie nedává v budoucnosti příliš
šancí na úspěch. Naopak za slabinu považuji celkově nedostatečnou podrobnost
závěrečné části. Autorka nejprve vyjmenovává a popisuje příslušná měřítka, ale
dále přidává ohodnocení zvoleným standardům (IDEF3, UML, BPMN a EPC)
bez důkladnějšího textového vymezení, což považuji za problematické. Dodává
pouze stručné instrukce s doporučeným klasifikačním postupem. Při srovnání
neaktuálních verzí BPMN a UML AD (viz tabulka 3.1) dopadla v podmnožině
kritérií bez stanovení míry jejich významu lépe první varianta.

Tabulka 3.1: Porovnání BPMN a UML AD (metodika od Adjei) [1]

Kritérium BPMN 1.2 UML AD 2.0
2. 5 5
3. 5 4
4. 5 4
5. 5 4
6. 4 2

Celkové hodnocení 24 19
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Práce od Mareše [35] obsahuj bohatší klasifikaci skrze 7 dimenzí vlastností
zapojených do hodnocení a okolo 7 desítek poddimenzí, které jsou aplikovány
na starší verzi BPMN, EPC, IDEF3 a BPMN 2.0. Pro jednoduchou představu
uvádím stručný popis mateřských dimenzí:

• Dimenze nástroje jako aplikace soudí aplikační parametry a dovednosti
v rámci vývoje, provozu a rozvoje procesu. K základním příkladům náleží
podpora týmové práce, správy verzí, uživatelských práv, doména licencí
a rozhraní aplikace.

• Dimenze firemního procesu odpovídá na otázku, kterými standardy nebo
nástroji je podporována integrace procesu do byznys a ICT strategie. Její
hodnota spočívá především v oblasti řízení, monitorování a vyhodnocení
výsledků procesu.

• Dimenze organizační jednotky charakterizuje jednak schopnost začlenění
procesu do organizační struktury společnosti nebo v další řadě napojení
na příslušný software. Dochází k setkání s pojmy typu účastník, uživatel,
role, aplikace, služba.

• Dimenze chování procesu reprezentuje možnosti větvení toku procesu za
běhu a napřímo ovlivňuje procesní chování. Jedná se o grafické ztvárnění
matematicko-logických výrazů AND, OR, XOR a jiných v závislosti na
konkrétním využití.

• Dimenze funkční jednotky slouží k segmentaci procesu do podrobnějších
celků, jejichž části spolu úzce významově souvisejí. Dochází k zvýraznění
přehlednosti modelu, což je účelné pro jeho čitelnost nejrůznějšími rolemi
uvnitř i vně podniku.

• Dimenze informační se zaměřuje na požadavky procesu s cílem získávání
informací či zdrojů před zahájením procesu, stejně jako v jeho průběhu.
Obsahuje i údaje o datových a databázových úložištích, ve kterých jsou
data zaznamenána.

• Dimenze automatizace tvorby a zpracování procesu zachycuje podporu
tvorby modelů nástroji k modelování a řízení. Specifikuje úroveň, jakým
způsobem jsou dotyčné nástroje nápomocné a které z principů kontroly
mají v sobě zahrnuty.

Dokument nezahrnuje srovnání mezi BPMN a UML. V jeho praktické části
jsou zařazené notace popsány sérií tabulek a grafů, které se soustředí na různé
úhly pohledu od uplatnění rozebíraných dimenzí až po stupeň zralosti procesů.
Autor ověřuje svou metodiku na ukázce procesů obchodní společnosti. Stejně
jako v případě předchozí práce je zavedeno, že pro hodnocení nemusí být užity
všechny výše shrnuté dimenze a vždy závisí na konkrétní situaci – jde o systém
doporučení a podpůrných rad.
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Osobně považuji za prvořadé zdroje, které rozebírají tematicky významné
porovnání mezi BPMN a UML, v čemž vidím úzké propojení s předmětem mé
práce. Vzájemnou komparací dvojkových verzí dotyčných standardů se zabývá
mimo jiné následná dvojice závěrečných prací:

• Diplomová práce: Soňa Kvíčalová – Komparace notace UML 2.0
a BPMN 2.0 při modelování podnikové architektury [32]

• Diplomová práce: Jiří Škorvánek – Porovnání srozumitelnosti BPMN
a UML AD 2.0 [65]

Práce Kvíčalové se po rešeršním nástinu zaobírá grafickým srovnáním obou
notací. Kategorie procesů zvoleného webového portálu je modelována s pomocí
BPMN a UML AD. V závěru autorka určuje, že podle jejího názoru je BPMN
srozumitelnější a čitelnější pro běžné uživatele.

Práce Škorvánka analyzuje srozumitelnost standardů, úroveň pochopení
a vnímání grafických elementů jistou cílovou skupinou. Výsledná data na bázi
dotazníkového šetření a statistických propočtů neprokázala zásadní rozdíly ve
srozumitelnosti. Prozkoumány jsou otázky na:

• workflow,

• jednoduché rozhodovací prvky,

• kombinaci několika rozhodujících prvků za sebou,

• počátky a konce procesů,

• vytváření dat a poznámek,

• paralelní flow a synchronizaci,

• cykly, role a signály.

V příští kapitole popisuji rámec „7-view framework“, jenž užil k porovnání
notací BPMN a UML Simon Perry [52]. V domácích končinách se jeho studií
inspirovaly tyto navzájem podobné spisy:

• Diplomová práce: Marek Procházka – Analýza podnikových procesů ve
firmě Rekstan, spol. s.r.o. [53]

• Diplomová práce: Viktor Dvořák – Využití procesního modelování pro
inovaci procesů ve firmě Morfico s.r.o. [21]

Na základě Perryho hodnocení bylo v úvodním případě vybráno UML jako
ideální volba pro modelování příslušných podnikových procesů, neboť na rozdíl
od BPMN dokáže zobrazit kompletní pohled na proces. Původce druhého díla
uvažoval v zásadních rysech obdobně, ale BPMN aplikoval k ilustraci procesů
jako posloupnosti činností, zatímco UML mu poskytlo další skupinu diagramů,
jejichž pole působnosti překračuje BPMN.
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3.3 Základy ontologické analýzy

Vzhledem k ustáleným způsobům v ICT prostředí ponechávám počínaje touto
kapitolou po dohodě s vedoucím práce většinu názvů ontologických konstruktů
a grafických elementů BPMN a UML v originální anglické variantě. V klasické
informační sféře se české podoby příliš neužívají, čehož se držím.

Za účelem srovnávání modelovacích notací se v ICT stabilizovala ontologie
BWW (Bunge-Wand-Weber), jež ztělesňuje rámec analýzy a pojímání objektů
reálného světa ve vztahu k reprezentaci notace (viz obrázek 3.1).

Obrázek 3.1: Vztah ontologické reality a reprezentace notace [20]

V případě posuzování notací na základě ontologií je vhodné stanovit model
hodnocení úrovně jazyka (viz obrázek 3.2), který dává do souvislostí principy
procesních programů, notační gramatiky a ontologických konstruktů.

Obrázek 3.2: Model hodnocení úrovně jazyka [20]
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Ontologie BWW vychází z hodnotných poznatků od Bunga, jež do oblasti
softwarových systémů adoptovali Wand a Weber [71]. Při rešerši jsem se setkal
s párem způsobů řazení ontologických konstruktů. Oba spolu vzájemně souvisí
a liší se především v nastavení klasifikačních pravidel. V krátkosti představuji
obě varianty jako ukázku předchozího tvrzení. Z úvodní vystupuje metamodel
(viz obrázek 3.3) a obsahuje tyto kategorie s ukázkovými vzory [30]:

1. Intrinsic – Property, State, Thing
Vnitřní kategorie představují nejvíce významné základní zástupce.

2. Representational – Attribute, Schema, State Variable
Reprezentační kategorie se využívají k popisu jevů reálného světa.

3. Primitive Relational – Event, Possesses, Precedes
Primitivní relační kategorie líčí vztahy mezi vnitřními kategoriemi.

4. Composition – Association, Conjunction, Event Composition
Kompozitní kategorie slouží ke skládání kategorií z primitivních.

5. Collection – Class, History, Kind
Kolekční kategorie shromažďují související konstrukty do kolekcí.

6. Supplementary – Partof, Sub-Class, Sub-Kind
Doplňkové kategorie závisí na ostatních skupinách, které rozšiřují.

Obrázek 3.3: Vzorový metamodel ontologie BWW [30]

54



3.3. Základy ontologické analýzy

Vyjma předešlého členění se zpravidla vyskytuje ještě jedna varianta, která
je podle osobního výzkumu obvyklejší. Připomínám, že mezi oběma formami se
nevyskytují větší obsahové rozdíly, protože vycházejí ze stejného ontologického
základu, avšak odlišují se způsobem řazení konstruktů. První alternativu jsem
jmenoval kvůli existenci názorného metamodelu a druhou z důvodu běžnějšího
využití k porovnání notací. V následném seznamu jmenuji jednotlivé kategorie,
jejich konstrukty bez bližšího vymezení a krátký popis [26]:

1. Things including Properties and Types of Things – Thing, Class, Kind,
Property & Property Subtypes

• Představují věci, vlastnosti a typy věcí, jež jsou základní jednotkou
v BWW modelu. Věci odkazují na objekty v reálném světě.

2. States assumed by Things – State, Conceivable State Space, State Law,
Lawful State Space, Stable State, Unstable State, History

• Představují všechny vlastnosti věcí v konkrétním okamžiku, včetně
informací o stabilitě, restrikcích nebo uchování historie věci.

3. Events and Transformations occurring on Things – Event, Conceivable
Event Space, Lawful Event Space, External Event, Internal Event, Well-
Defined Event, Poorly Defined Event, Transformation, Lawful Transfor-
mation, Acts On, Coupling

• Představují životní cyklus změny stavu věci. Transformace naopak
popisuje vzory mapování mezi dvěma sousedními stavy věci.

4. Systems structured around Things – System, System Composition, Sys-
tem Environment, System Structure, Subsystem, System Decomposi-
tion, Level Structure

• Představují možnosti komponování věcí do důležitých systémů, jež
mohou mít svou strukturu, subsystémy, prostředí a rozhraní.

Důležitým principem ontologické analýzy je posouzení modelovací techniky
s pomocí ustálené ontologie, která přináší objektivní zobrazení všudypřítomné
skutečnosti. V průběhu vyhodnocení je ideální, jestliže se konstrukty ontologie
mapují na konstrukty modelovací techniky v poměru 1:1.

Podle [23] se na BPMN a UML dají charakterizovat ontologické problémy
(viz tabulka 3.2), které vyplývají z BWW a dalších ontologií. V reálném světě
se lze obvykle setkat s nejrůznějšími nedostatky (viz obrázek 3.4) oproti ideální
představě zmíněného mapování 1:1. Dotyčné zápory ve své podstatě pomáhají
ke stanovení následujících ontologických parametrů [55]:

• Ontologická úplnost značí, že neexistuje ani jeden ontologický konstrukt,
který by nešel namapovat na konstrukt modelovací techniky – poměr 1:0.
Někdy se ve zdrojích objevuje opačný výraz ontologická neúplnost.
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• Ontologická jednoznačnost je vymezena těmito parametry:

– Přetížení konstruktů – m:1. Více konstruktů ontologie je mapováno
na jeden konstrukt modelovací techniky.

– Redundance konstruktů – 1:m. Více konstruktů modelovací techniky
je mapováno na jeden konstrukt ontologie.

– Přebytek konstruktů – 0:1. Modelovací technika pojímá konstrukty,
které nelze mapovat na žádný konstrukt ontologie.

Obrázek 3.4: Obousměrné mapování v ontologii BWW [55]

Problémem analýzy je vyhrazení konkrétní ontologie. Ačkoli se ontologické
principy věnují faktům reálného světa a jdou do hloubky poznání reality, autoři
studií přistupují k ontologii odlišným způsobem, čemuž odpovídají nejednotné
výstupy jejich výzkumů. Na jednu stranu má sice prostředí porovnávání notací
ustálenou ontologii BWW, na druhou stranu by se nemělo zapomínat, že jiná
metoda by se mohla ve svých závěrech výrazným způsobem lišit.

Tabulka 3.2: Základní ontologické nedostatky BPMN a UML AD [23]

Problém BPMN 1.0 UML AD 2.0
Reprezentace State - +

Reprezentace podtypů State - -
Reprezentace History - -

Reprezentace System Structure - -
Přetížení konstruktů - -

Redundance konstruktů - +
Přebytek konstruktů - -

Kromě BWW se podle běžných zdrojů vyskytují ještě další ontologie. Mezi
základní zástupce patří Basic Formal Ontology, Cyc’s Upper Ontology, Sowa’s
Top Level Ontology nebo Suggested Upper Merged Ontology [50].
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3.4 Workflow Patterns analýza
K formálním přístupům porovnávání notací náleží Workflow Patterns analýza,
za jejíž tvůrce jsou považováni členové seskupení Workflow Patterns Initiative
kolem univerzit Eindhoven University of Technology a Queensland University
of Technology. Iniciativa byla založena kvůli stanovení prvořadých vzorů, které
vznikají při modelování procesů. V průběhu prvního desetiletí nynějšího století
se množina vzorů rozšiřovala, vyvíjela podle měnících se požadavků procesního
prostředí. V současnosti se hodnocení skládá z těchto základních oddílů [59]:

• Control-Flow Patterns představují stěžejní skupinu 43 vzorů, které jsou
opřeny o sémantiku Petriho sítí. Pokrývají většinu případů užití běžného
procesu, a proto jsou všeobecně považovány za nejdůležitější.

• Data Patterns se zabývají informacemi a daty ve všech jejich podobách
a celkovým podhoubím datových objektů. Podávají odpověď na otázku,
jakým způsobem mohou data vystupovat a být zaznamenána.

• Resource Patterns poskytují pole působnosti pro řízení zdrojů a dalších
sousedících činností. Cílem je zachycení rozličných způsobů, jakými jsou
zdroje reprezentovány a používány skrze životní tok procesu.

• Exception Handling Patterns se věnují příčinám výjimek a aktivit, které
s výjimkami těsně souvisí (např. vyvolání výjimky, přerušení aktuálního
zpracování procesní úlohy či uskutečnění alternativních cest).

Podle mého názoru je velkým aktivemWorkflow Patterns analýzy, že každý
uživatel může využít jen podmnožinu vzorů podle konkrétní situace. Tabulkové
srovnání BPMN a UML AD (viz tabulka 3.3) vychází z informací v článku [60],
v němž jsou konstrukty obou variant mapovány na jednotlivé vzory. Konkrétní
rozdíly zejména v prvních dvou kategoriích jsou k vidění ve zdrojovém textu.
Chybějící posouzení s Exception Handling Patterns je k nalezení ve studii [33].
Bližší komentáře přidávám v praktické části, ve které aplikuji vzory v souladu
s potřebami a účelností směrem k mnou vytvořené metodice srovnávání notací.

Tabulka 3.3: Porovnání BPMN a UML AD (Workflow Patterns) [60]

BPMN 1.0 UML AD 2.0
Kategorie Počet vzorů

+ +- - + +- -

Control-Flow 43 24 9 10 25 5 13
Data 40 18 4 18 17 1 22

Resource 43 8 0 35 8 0 35

Celkové hodnocení 126 50 13 63 50 6 70
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3.5 Rámec 7-view framework
Rámec nazývaný 7-view framework je mezinárodním měřítkem v porovnávání
modelovacích notací adoptovaný institucí BSI (British Standards Institution),
která je nadnárodním poskytovatelem byznys služeb a široké řady standardů.
Základní myšlenka rámce ve své vnitřní podstatě říká, že proces je komplexně
specifikovaný pouze v takové situaci, ve které je bez výjimky realizováno všech
následujících 7 pohledů [52]:

1. Zobrazení požadavků
Zachycuje požadavky procesu a zúčastněných stran.

2. Zobrazení informací
Zachycuje artefakty produkované a konzumované procesem.

3. Zobrazení zúčastněných stran
Zachycuje zapojené zúčastněné strany procesu.

4. Zobrazení procesní struktury
Zachycuje strukturu a terminologii procesu.

5. Zobrazení procesního obsahu
Zachycuje obsah procesu z hlediska jeho artefaktů a činností.

6. Zobrazení procesního chování
Zachycuje chování procesu, vztah aktivit, artefaktů a stakeholderů.

7. Zobrazení procesní instance
Zachycuje posloupnost procesů a scénář pro ověření požadavků.

V době psaní práce letitý článek Simona Perryho [52] se zaměřuje na posouzení
starších podob BPMN a UML (viz tabulka 3.4). Přiložená tabulka neobsahuje
na rozdíl od zdroje žádné bližší informace. V podstatě se jedná pouze o přehled,
který je nyní dostačující.

Tabulka 3.4: Porovnání BPMN a UML (7-view framework) [52]

Pohled BPMN 1.0 UML 2.0
Zobrazení požadavků NE ANO
Zobrazení informací NE ANO

Zobrazení zúčastněných stran NE ANO
Zobrazení procesní struktury NE ANO
Zobrazení procesního obsahu NE ANO
Zobrazení procesního chování ANO ANO
Zobrazení procesní instance ANO ANO
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3.6 Možnosti konceptuální transformace
Mezi běžná porovnávací kritéria patří přímá konceptuální transformace z jedné
modelovací notace do druhé. V následných odstavcích a tabulkách představuji
několik ukázkových faktorů převodu z BPMN do UML AD. Stejným způsobem
postupují autoři [5], [14] a [73]. Ve jmenovaných zdrojích jsou popisovány starší
verze BPMN a UML, což je vzhledem k rešeršním potřebám sekce postačující.
Později v praktické části práce přidávám k právě předkládaným údajům další
informace prostřednictvím hlubšího ontologického paradigmatu. Připomínám,
že názvy grafických prvků nechávám většinou v originálním znění.

První skupinu (viz tabulka 3.5) je možné mapovat přímo z BPMN podoby
do UML AD díky podobnému sémantickému významu variant, k čemuž často
dochází bez zvážení informací o souvislostech nebo sousedství. Uvedený způsob
se sebou v informačním prostředí přináší některé klíčové problémy:

• Úvodní nesnází je aspoň částečná sémantická různorodost každé dvojice.
Ve většině případů se nejedná o absolutní překlad smyslu jedna k jedné,
liší se přinejmenším v drobných nuancích. Důležitá je odpověď na otázku,
zda si analytik může dovolit zanedbat identifikované rozdíly.

• Další překážkou je problematika zpětného převodu, který není vzhledem
k blízkosti s předešlým bodem mnohdy přijatelný. Myšlenka je ztvárněna
převodem Pool resp. Lane do ActivityPartition v UML AD. Důležitá je
odpověď na otázku, jak se má chovat obrácená transformace.

• Standard BPMN definuje více elementů (např. typu Event), které jsou
často překlápěny do jediného objektu ve druhé notaci. Diagram aktivit
v UML obsahuje daleko méně symbolů, než definuje BPMN. Důležitá je
odpověď na otázku, jak překonat příslušnou notační vlastnost.

Z dotyčných poznámek vyplývá, že záměna jedna k jedné může být aplikována.
Neobejde se ovšem bez analýzy, nepřichází-li se náhodou o nějaké sekundární
informace.

Tabulka 3.5: Ukázka přímé transformace BPMN do UML AD [5]

Element v BPMN Element v UML AD
Activity ActivityNode

End Event FinalNode
Lane ActivityPartition
Pool ActivityPartition

Sequence Flow ControlFlow
Start Event InitialNode

Task OpaqueAction
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Druhou kategorii (viz tabulka 3.6) zastupují „bohaté“ konstrukty jazyka,
které reprezentují zástupci, jež nelze v konkurenční notaci ilustrovat za pomoci
individuálního symbolu.

Tabulka 3.6: Ukázka nepřímé transformace BPMN do UML AD [5]

Element v BPMN Element v UML AD
Conditional Event ControlFlow + GuardCondition
End Message Event SendSignalAction + FinalNode

Loop ControlFlow + ForkNode
Message Flow SendSignalAction + ControlFlow
Receive Task AcceptEventAction + ActivityNode
Send Task ActivityNode + SendSignalAction

Start Message Event InitialNode + AcceptEventAction

Poslední třídou (viz tabulka 3.7) jsou přetížené elementy, u nichž je cílový
objekt transformace vybrán na základě nějaké další charakteristiky. Sémantika
zdrojových stran nemůže být analyzována samostatně, poněvadž podstatný je
pohled na spojitost se sousedními složkami modelu. Zpětný převod je identický
v závislosti na obdobných podmínkách. Obecným případem jsou BPMN brány,
u nichž záleží, kolik toků do nich vstupuje a naopak kolik vystupuje. Vzhledem
k přetíženosti UML AD oproti procesnímu diagramu BPMN se vlastnost týká
hlavně opačného směru.

Tabulka 3.7: Ukázka transformace BPMN bran do UML uzlů [5]

Typ brány BPMN Příchozí toky Odchozí toky Uzel UML
OR =1 >1 ForkNode
OR >1 =1 MergeNode
OR >1 >1 ForkNode
AND =1 >1 ForkNode
AND >1 =1 JoinNode
AND >1 >1 ForkNode
XOR =1 >1 DecisionNode
XOR >1 =1 MergeNode
XOR >1 >1 DecisionNode

Souhrnná analýza by se všemi svými aspekty zabrala daleko více prostoru.
Se zřetelem ke smyslu této sekce je nastavená míra podrobnosti pro současnou
chvíli více než dostatečná.
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3.7 Komplexnost modelovacích notací
Jestliže charakterizuji komplexnost modelovacích notací, nesmím zapomenout
zkraje kapitoly poznamenat, co si pod tímto významově víceznačným pojmem
představuji. Na některých místech jsem se setkal s dalším českým ekvivalentem
složitost, který dle mého názoru v obecném znění nevystihuje přesnou podstatu
a inklinuje spíš k záporné subjektivitě. Osobně se přikláním k nezávislé definici,
která popisuje komplexnost tímto způsobem:

„Method complexity is a significant factor because it can affect the
learnability, ease of use, and overall usage of a method, potentially
enhancing longevity of the method and overall success of the mo-
deling projects. The ability to measure the complexity of available
methods can help developers and users alike by guiding the method
development and selection processes.“ [27]

Vlastností komplexnosti modelovacích notací se zabývá hodně studií napříč
informačním prostředím. V současné kapitole vycházím především z výzkumů
popsaných v konferenčních příspěvcích [27], [28] a [56]. Zdrojové články staví
ve svých analýzách na velikém počtu hodnotných zdrojů, což přidává na jejich
významu a informační síle. Důležitým odkazovaným článkem je dílo od Rossiho
a Brinkkempera [11], ve kterém je podrobně formulováno 17 metrik založených
na formálních metamodelech. Příspěvky pracují s podmnožinou těchto kritérií.
Konkrétně se jedná o tvrdou metriku pro výpočet celkové komplexnosti a dále
trojici metrik pro stanovení velikosti množin:

• objektů (object types) – n(Ob),

• vztahů (relationship types) – n(Vz),

• vlastností (property types) – n(Vl).

Z počtu objektů, vztahů a vlastností uvedených v notačních metamodelech,
nebo někdy, pokud není metamodel definovaný, v textech specifikací, se spočítá
celková komplexnost systému pomocí vztahu:

K =
√

n(Ob)2 + n(V z)2 + n(V l)2 (3.1)

Autoři dokumentů se zaobírali kromě porovnávání BPMN s UML i dalšími
notacemi, jež jdou už mimo záběr vlastní práce. Jejich výstupy jsem spojil do
sumární tabulky, do které jsem zanesl pouze BPMN a UML. Z BPMN obsahuje
tabulka hodnoty u verzí 1.0, 1.2, 2.0 a řádek se statisticky nejvíce využívanými
grafickými oblastmi standardu. V případě UML jde o verze 1.4.1, 2.3 a navíc
u první zmíněné formy o rozlišení na celý standard, diagram aktivit a stavový
diagram. Právě tyto diagramy byly zvoleny kvůli jejich blízkosti ke klasickému
procesnímu diagramu v BPMN. V tabulce (viz tabulka 3.8) jsou prezentovány
výsledky předkládaných šetření komplexnosti.
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Tabulka 3.8: Porovnání BPMN a UML (komplexnost) [27]

Metoda n(Ob) n(Vz) n(Vl) Komplexnost
BPMN 2.0 (celý standard) 159 17 294 334,70
BPMN 1.2 (celý standard) 90 6 143 169,07
BPMN 1.2 (část standardu) 57 6 74 93,60
BPMN 1.0 (celý standard) 22 10 85 88,30
UML 2.3 (superstruktura) 288 23 154 327,40
UML 1.4.1 (celý standard) 57 53 72 106,00
UML 1.4.1 (diagram aktivit) 8 5 6 11,18
UML 1.4.1 (diagram stavů) 10 4 11 15,39

Souhrnně vyloženo, v případě BPMN a UML se jedná o komplexní notace.
Z tabulky je očividné, že s každou další verzí stoupá výrazně její komplexnost.
BPMN se až do dvojkových podob jevila vítězně v souboji stanoveném úrovní
zkoumané vlastnosti. Situace se v posledním období změnila vzhledem k růstu
počtu diagramů a zvýšení podrobnosti metamodelu UML. V případě srovnání
úseků, jež se týkají byznys procesů, se dochází pochopitelně k mnohem nižším
hodnotám proti celku.

Podle mého názoru jde o metodu někde na pomezí dvou světů – objektivity
a subjektivity. Problematická zákoutí nacházím v sérii otázek. Co se řadí mezi
objekty, vztahy, vlastnosti? Která část metamodelu se započítává do výpočtu?
Který vztah je aplikován pro měření komplexnosti? Odpovědi mohou ovlivnit
výstup hodnocení. Komplexnost je ukazatel, jehož změnou se dá upravit, jaký
díl reality lze modelovat. Efekt může na opačnou stranu souviset se zhoršením
uživatelské čitelnosti.

Jestliže se zajímám o kategorii porovnávacích metod na pomezí objektivity
a subjektivity, nesmím opomenout zmínit, že v oblasti softwarové jakosti hrál
významnou roli standard ISO/IEC 9126, který je v současné době nahrazený
standardem ISO/IEC 25010. Norma vymezovala následnou skupinu vlastností,
z nichž vycházeli autoři při definici objektově orientovaných metod sepsaných
na konci kapitoly [17]:

• funkčnost (functionality),

• spolehlivost (reliability),

• použitelnost (usability),

• účinnost (efficiency),

• udržitelnost (maintainability),

• přenositelnost (portability).
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Obrázek 3.5: Způsoby výpočtu objektových vlastností [34]

Na základě celé řady zdrojů se v procesní sféře vyskytují mnohé objektově
orientované vlastnosti, které mohou být aplikovány během porovnávání notací.
Cenným zástupcem je příspěvek [34], jenž obsahuje oficiální definice některých
vlastností a specifikaci vzorců k výpočtu fixních hodnot (viz obrázek 3.5). Dále
předkládá jejich vzorovou aplikaci na verzích UML a seznam architektonických
i metatřídních objektových měřítek, která jdou obdobně použít do komparace.
Dříve zpracovaná komplexnost by mohla být u porovnávání notací nahrazena,
anebo doplněna, některým z těchto znaků [34]:

• Znovupoužitelnost (reusability)
Reflektuje přítomnost objektových vlastností, jež umožňují znovupoužití
návrhu bez jeho větších úprav.

• Flexibilita (flexibility)
Reflektuje charakteristiky, jež připouštějí začlenění požadovaných změn
v rámci funkcionalit do návrhu.

• Srozumitelnost (understandability)
Reflektuje parametry návrhu urychlující naučení a pochopení s přímým
vztahem ke komplexnosti systému.

• Funkčnost (functionality)
Reflektuje zodpovědnosti přiřazené třídám návrhu, jež jsou zpřístupněny
skrze jejich rozhraní.

• Rozšiřitelnost (extensibility)
Reflektuje přítomnost a využití takových rysů návrhu, jež do něj dovolují
začlenit nové požadavky.

• Efektivnost (effectiveness)
Reflektuje schopnost návrhu k dosažení požadované funkčnosti a chování
upotřebením objektově orientovaných konceptů a technik.
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3.8 Subjektivní porovnávací metody
Na rozdíl od oddílu metod na rozhraní mezi objektivitou a subjektivitou, které
rozebírám v předchozí kapitole, subjektivní zástupci nestojí na matematickém
výpočtu z objektově orientovaných hodnot notace. Právě naopak vystupují ze
statistických kalkulací, které vycházejí z nejrůznějších a povětšinou vzájemně
neporovnatelných výzkumů mezi vzorkem uživatelů. Často se jedná o subjekty
z předem stanovené sociální skupiny (studenti prvního ročníku na univerzitě,
zaměstnanci oddělení ve společnosti. . . ). Za některých okolností nemají takoví
jedinci s příslušnou notací záměrně nic společného. V tomto místě je potřebné
doplnit, že se velmi těžce dokazuje, zda se někdo s notací nikdy nesetkal, anebo
dopředu rozeznává skutečná úroveň jeho znalostí.

V průběhu subjektivního porovnávání se odpovědná osoba setkává většinou
s posloupností několika základních činností. Ačkoliv zpravidla nelze v ICT sféře
zevšeobecňovat, s určitou mírou adekvátního zanedbání jde dotyčnou sekvenci
namapovat na virtuální proces zastupovaný těmito body:

1. Definování významných pravidel a cílů.

2. Stanovení vzorových procesních modelů.

3. Přidělení souboru odpovídajících otázek.

4. Vymezení vhodných účastníků výzkumu.

5. Konání připraveného šetření s účastníky.

6. Statistické zpracování výstupů šetření.

7. Závěrečné okomentované vyhodnocení.

8. Další akce na základě konkrétní situace.

Subjektivní techniky disponují jednou charakteristikou, která je vymezuje.
Každá z nich vychází z alespoň částečně rozdílných výchozích parametrů a ani
proces kroků ze seznamu výše nebývá ve všech případech kompletně naplněný.
Z minulé věty vyplývá, že mnohdy jsou jejich výstupy dosti odlišné, a proto jim
nelze přisuzovat nejvyšší prioritu. Osobně obráceně shledávám jistou přednost
ve zmíněné různosti pohledů. Podle vlastního názoru je pro běžného uživatele
důležitější, jestli se mu s notací snadněji pracuje, než jestli je tzv. ontologicky
komplexnější. Tato úvaha se obtížně objektivně prokazuje.

V kapitole o domácí situaci komentuji závěrečnou práci od Škorvánka [65],
jehož dotazníkového šetření na 8326 záznamech se zúčastnilo 181 respondentů.
Autor aplikuje na získané výstupy rozčleněné do 7 kategorií podle tematických
okruhů několik hypotézových testů. Na závěr konstatuje, že práce neprokázala
větší odchylky ve srozumitelnosti a pochopení standardů BPMN a UML. Vyšší
hodnoty směrem k subjektivní uživatelské přijatelnosti u UML AD vysvětluje
existencí většího počtu grafických elementů v rámci BPMN.
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Mimo naše území jsem narazil na řadu hodnotných analytických příspěvků.
Důležitým specifikem je na první pohled patrná vzájemná nejednota výstupů,
což se shoduje s názory uvedenými v předchozích odstavcích. Některé z nich se
přiklání k BPMN, jiné zase k UML. Samotní tvůrci ve svých závěrech tvrdí, že
statistické rozdíly jsou obvykle zanedbatelné, závisí na vstupních parametrech.
V další části kapitoly představuji vybrané tematické počiny:

• Článek [49] je vzorovou ukázkou dříve líčeného seznamu kroků. Původce
na diagramech stanovených modelů podává studentům množinu otázek
a následně hodnotí získané výstupy. V případě BPMN jsou jeho studenti
úspěšnější, rychlejší, ale jedná se o nepatrné rozdíly. Autor v komentářích
nepřisuzuje odlišnostem velkou váhu, neboť se šetření týkalo jen několika
workflow patternů a malého vzorku účastníků (17 v UML a 18 v BPMN).
V přiložené tabulce (viz tabulka 3.9) je zřejmý častý způsob prezentování
výsledků statistického šetření s hypotézovým intervalem a p-hodnotou.
Mnohdy se vyskytují ještě jiné veličiny a rozličné grafy.

Tabulka 3.9: Ukázka porovnání BPMN a UML AD subjektivní metodou [49]

Správné odpovědi Podíl
No.

UML AD 2.0 BPMN 1.0 rozdílu
Interval P-hodnota

1. 13 18 0,235 (0,033; 0,436) 0,022
2. 15 16 0,007 (-0,204; 0,217) 0,952
3. 10 13 0,134 (-0,178; 0,446) 0,400
4. 11 16 0,242 (-0,027; 0,511) 0,079
5. 8 13 0,252 (-0,063; 0,566) 0,117
6. 15 17 0,062 (-0,124; 0,248) 0,513
7. 16 13 -0,219 (-0,454; 0,016) 0,068
8. 12 16 0,183 (-0,077; 0,443) 0,169
9. 14 16 0,065 (-0,166; 0,297) 0,581
10. 15 14 -0,105 (-0,350; 0,141) 0,404
11. 14 18 0,176 (-0,004; 0,357) 0,056

• Internetový článek [2] komentuji již v podkapitole o budoucnosti notace
UML (viz kapitola 2.4.5). Hlavní náplní je zamyšlení nad aktuální situací
ve vývoji UML a hloubání nad bezvýchodností stavu v rámci případného
dalšího rozvoje. Z praktické části vyplývá, že ze 162 účastníků průzkumu
slyšeli o UML absolutně všichni a 58 % z nich považuje UML za užitečné.
V případě BPMN jsou příslušné hodnoty zřetelně nižší – 26 % a 28 %.
Během posledního měsíce šetření užívalo UML 28 % dotázaných a pouze
23 % BPMN. Konsorcium OMG není dle autora úspěšné v produkování
novinek, které by lidé považovali za výhodné a zdařilé.
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• Článek [8] představuje podle osobního názoru nejdůkladnější subjektivní
porovnání vyšetřovaných notací z klasicky přístupných zdrojů. Záměrem
je posouzení BPMN a diagramu aktivit v UML, ve kterém autoři hodnotí
schopnost vyjádření a komunikace sémantiky byznys procesu ve scénáři
architektury společného vývoje. Hlavní úlohou je zjištění, zda je BPMN
více použitelné byznys uživateli než UML AD. Předpokladem je množina
pravidel, která deklarují, že byznys model má minimálně stejnou úroveň
efektivity, efektivnosti a uspokojení v UML AD jako v BPMN. Jestliže je
alespoň jedno z pravidel zavrženo, ukazuje se, že je BPMN použitelnější.
Výsledky naznačují, že obě notace mají své stinné i světlé stránky a nelze
jednoznačně stanovit, která je více použitelná. Příklad jednoho z výstupů
prezentuje obrázek (viz obrázek 3.6) s daty testu efektivnosti.

Obrázek 3.6: Ukázka sumarizace výstupů subjektivní metody [8]

V souladu s myšlenkami těchto zdrojů je patrné, že na jednu stranu přísluší
subjektivní metody k nejčastěji užívaným komparačním technikám. Na druhou
stranu opakuji, že je u nich patrná veliká proměnlivost vstupních dat i závěrů.
Osobně jim přisuzuji důležitou roli, i když nemusí vést ke kýženému cíli.
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3.9 Závěr třetí sekce
Ve třetí sekci jsem se zaměřil na rozličné přístupy k porovnávání modelovacích
notací s klíčovým důrazem na specifickou oblast českého a světového prostředí.
Jestli se zamýšlím nad posouzením naší situace se světem, u nás se hodnocením
zvolených notací zabývají především studie na vysokých školách a ontologický
pohled na doménu chybí prakticky úplně. Tímto směrem bychom se měli podle
mého vidění ubírat. Sekce posloužila hlavně k seznámení s různými metodami,
jež jsou uplatněny v praktické části, a navázala na minulou sekci, ve které jsem
popsal aspekty standardů BPMN a UML (viz sekce 2).

Po úvodní části (viz kapitola 3.1) jsem se v první řadě orientoval na pole
působnosti naší republiky a to jak ze všeobecného, tak z akademického hlediska
(viz kapitola 3.2). Ve druhé řadě jsem se zabýval principy ontologické analýzy
na bázi Bunge-Wand-Weberovy metody (viz kapitola 3.3). Ve třetí řadě jsem
připojil informace o uživatelsky oblíbené analýze nazývané Workflow Patterns
(viz kapitola 3.4). Ve čtvrté řadě jsem neopomněl zmínit sedmistupňový rámec
7-view framework, jenž hodnotí vyspělost notací v otázkách pohledu na proces
(viz kapitola 3.5). V páté řadě jsem zhodnotil sféru konceptuální transformace
(viz kapitola 3.6), což jsem v další řadě doplnil o několik přístupů na pomezí
mezi objektivitou a subjektivitou (viz kapitola 3.7). Na závěr jsem pak nastínil
problematiku ryze subjektivních metod (viz kapitola 3.8).
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Kapitola 4
Metodika porovnávání

modelovacích notací

4.1 Úvod čtvrté sekce

Ve čtvrté sekci se zabývám praktickým uchopením v minulé části popisovaných
technik k porovnání procesních notací. Na úvod se okrajově vracím do předešlé
sekce a z osobního úhlu pohledu posuzuji jednotlivé přístupy. Specializuji se na
připomenutí zásadních zdrojů, principů a výstupů vycházejících ze vzájemných
rozborů mezi BPMN a UML. Fundamentální důraz pokládám na ontologickou
analýzu BWW a oblíbenou metodu Workflow Patterns, u kterých pak kriticky
komentuji nalezené zdroje a přidávám několik vlastních myšlenek.

Ve druhé kapitole tvořím očekávanou metodiku na bázi přívětivého procesu
množství rozhodovacích akcí. Celkový postup zahajuji kontrolou, zdali je užití
metodiky vůbec chtěné a potřebné. Přes určení vnějších a vnitřních požadavků
docházím až ke zvolení cílové skupiny uživatelů. Kromě textových komentářů
obsahuje kapitola několik názorných diagramů v BPMN, které mají za funkci
napomoci s pochopením pravidel, které jsou v oddíle prezentovány.

Závěrem čtvrté sekce testuji právě vyhotovenou metodiku prostřednictvím
Procesního portálu. Pokračuji na základě kroků definovaných uvnitř metodiky
a s podporou vzorových diagramů komentuji své závěry. Podstatným aspektem
je uvědomění, že ačkoliv se jedná o teoretickou metodiku, její podhoubí je ryze
subjektivní povahy, a proto je plně odvislá od nastavení vstupních parametrů.
Během tvorby diagramů využívám nástroje Bizagi [10] a UMLet [70].

Cílem sekce je souhrnné zhodnocení porovnávacích metod, jejich uplatnění
v průběhu vytváření metodiky a následná vzorová aplikace na Procesní portál
FEL ČVUT v Praze. V praktické oblasti těžím z rozdílných tendencí v obecné
závislosti na faktické roli uživatele výsledných diagramů. Vymezuji, že u volby
notace není tak důležité, kdo je posuzovatel, ale spíše pro koho jsou diagramy
zhotovené. Cílem naopak není vybudování detailní komparační sítě ve spojení
s konfigurací velikého množství jemných měřítek každého parametru.
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4.2 Hodnocení porovnávacích metod
Vzhledem k náročnosti obecného porovnání notací BPMN a UML považuji za
praktické ihned v úvodu aktuální části textu omezit pole působnosti, které se
bude u jednotlivých notací hodnotit. Ve druhé sekci (viz sekce 2) jsem zmínil,
že BPMN se věnuje spíše procesnímu prostředí, kdežto UML inklinuje k celé
oblasti softwarového inženýrství. Na první pohled je patrné, že bych posuzoval
lidově vyjádřeno „hrušky s jablky“, což by nemělo vysokou vypovídací úroveň.
Právě proto je vhodné využít jenom některé segmenty obou specifikací, jež je
možné na sebe obsahově napasovat.

V minulé sekci (viz sekce 3) jsem se v co možná největším rozsahu zaobíral
diagramem aktivit, jenž je považován za stěžejního procesně laděného zástupce
standardu UML. Po přečtení rešerše je jisté, že se mi nepodařilo u všech metod
dostát této skutečnosti. Vlastní metodiku omezuji na charakteristické procesní
zaměření. Zbylé diagramy UML ponechávám účelně stranou. V případě BPMN
je důležitý především procesní diagram v kombinaci s diagramem spolupráce.
Do nové verze přidané diagramy choreografie a konverzace jdou již mimo záběr
práce, a proto se jimi nezabývám.

Postupně procházím následující kategorie porovnávacích metod, které jsou
seřazeny podle odpovídajících kapitol v předchozí sekci:

1. Základy ontologické analýzy

2. Workflow Patterns analýza

3. Rámec 7-view framework

4. Možnosti konceptuální transformace

5. Komplexnost modelovacích notací

6. Subjektivní porovnávací metody

7. Další aplikovatelné přístupy

V libovolné části současné kapitoly se držím v zájmu rychlejší přehlednosti
analogického konceptu, který se skládá z těchto kroků:

1. Označení podkapitoly podle názvu kapitoly v předešlé sekci.

2. Připomenutí hlavních aspektů metody a podstatných zdrojů.

3. Vzájemné porovnání BPMN a UML podle konkrétní metody.

4. Okomentování prezentovaných výstupů a důležitosti metody.

5. Stanovení oficiálního určení metody a nevyřešených otázek.

6. Vypsání seznamu identifikovaných předností příslušné notace.
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4.2.1 Základy ontologické analýzy

V rámci kapitoly (viz kapitola 3.3) jsem se díky inspiraci články [26], [30], [55]
a jinými zajímal o důležitý způsob ontologického pohledu na svět v procesním
prostředí, kterým je Bunge-Wand-Weberova metoda. Posuzovaný jazyk notace
se porovnává vůči vlastnostem ontologická úplnost, ontologická jednoznačnost
a v ní dále přetížení konstruktů, redundance konstruktů a přebytek konstruktů.
Matematicky definované konstrukty v BWW jsou začleněny do 4 skupin. Kvůli
připomenutí: Things, States, Systems a Events and Transformations.

V další části kapitoly procházím zmíněné ontologické kategorie a stanovuji,
zdali se v notacích BPMN 2.0.2 a UML AD 2.4.1 nalézají objekty, které by šly
namapovat na příslušné konstrukty v BWW. Na jednu stranu vycházím z výše
uvedených zdrojů, na druhou stranu přikládám na základě hlavních specifikací
své myšlenky, jež se v některých faktech lehce odlišují oproti studiím.

Ve vytvořených tabulkách držím jednotnou strukturu, která je založena na
sloupcích – konstrukt BWW, BPMN 2.0.2, UML AD 2.4.1 a UML 2.0. Údaje
posledního případu vycházejí z [20] kvůli ukázce, že UML téměř zcela naplňuje
postuláty ontologie BWW, ale jenom při užití více druhů diagramů. V takovém
případě dokáže oproti BPMN zobrazit všechny konstrukty ze States. Křížkem
označuji zástupce, u nichž na rozdíl od zdrojů očekávám znak „+“.

Tabulka 4.1: Ontologické porovnání – BWW Things [Autor]

Konstrukt BWW BPMN 2.0.2 UML AD 2.4.1 UML 2.0
Thing + + +

Property +/– +/– +/–
Class + X +
Kind + X +

První kategorii (viz tabulka 4.1) ohraničují konstrukty ztvárňující základní
jednotky v reálném světě, jejich parametry a znaky. K Thing náleží Pool a Lane
na jedné straně a ActivityPartition na straně druhé. Pro Property představující
vlastnosti Thing by byla potřebná bližší analýza, protože se skládá dle oficiální
definice ze vzájemně rozličných podkonstruktů. Pool, Lane i ActivityPartition
jsou vymezeny několika osobními atributy, což je obecný předpoklad k zařazení
do komplexního Property. Do Class a Kind spadají množiny Things, které jsou
formovány svými vlastnostmi, odlišnost mezi oběma není pro práci podstatná.
Popisované zdroje uvádí do Class kromě Lane konstrukt Data Object v BPMN,
což by podle mého chápání šlo pouze v případě, kdyby byl zapojen mezi Thing.
Protože Data Object, Data Store i další prvky a odpovídající analogie v UML
AD ztělesňují specifickou jednotku z reálného světa, považuji jejich nepřiřazení
do Thing a souvisejících oddílů za minimálně diskutabilní. Mezi Class a Kind
přidávám na rozdíl od studií i ActivityPartition v UML AD, poněvadž zastává
velmi podobnou funkčnost jako připomínaný Lane v rámci BPMN.
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Tabulka 4.2: Ontologické porovnání – BWW States [Autor]

Konstrukt BWW BPMN 2.0.2 UML AD 2.4.1 UML 2.0
State X X +

Conceivable Event Space – – +
State Law – – +

Lawful State Space – – +
Stable State – – +

Unstable State – – +
History – – +

Druhou kategorii (viz tabulka 4.2) tvoří konstrukty stavů (vektorů hodnot
atributů) Things. Dle zdrojů nedokážou BPMN a UML AD realizovat zástupce
z této třídy. Osobně tvrdím, že je možné naplnit State, neboť prvky datových
objektů lze posuzovat pomocí jejich stavů. V UML obsahuje DataObject přímo
adekvátní atribut a navíc je definován speciální StateInvariant kvůli stanovení
hodnot atributů objektů. Ontologické nedostatky v States vedou k problémům
s modelováním procesů, které si zakládají na stavovosti součástí ontologického
vidění světa. Navíc opomíjení procesního History z pozice BPMN i UML AD
znemožňuje pamatování logu přechodů stavů jednotlivých Things, což působí
na možnosti zotavení a návratu do konkrétního místa v historii.

Tabulka 4.3: Ontologické porovnání – BWW Systems [Autor]

Konstrukt BWW BPMN 2.0.2 UML AD 2.4.1 UML 2.0
System + X +

System Composition + X +
System Environment + X +
System Structure – – +

Subsystem + X +
System Decomposition + X +

Level Structure + X +

Třetí kategorie (viz tabulka 4.3) odpovídá, zdali je určitá notace způsobilá
komponovat Things do specifických struktur. V BPMN splňuje většinu položek
Pool i Lane. Pokud by se mezi Things počítaly i datové objekty, což komentuji
v odstavci příslušícímu adekvátní skupině, i přesto by mezi Systems nepatřily,
neboť jsou vytyčeny jako nestrukturovatelné. Texty o UML AD dávají ve všech
případech záporné hodnocení, s čímž polemizuji minimálně z důvodu existence
ActivityPartition, který reprezentuje analogický prvek k Lane v rámci BPMN.
Společnou ontologickou neúplností je absence znázornění System Structure, což
ve vlastní podstatě zapříčiňuje, že uživatelé obou notací nemají prostředky pro
formální specifikaci struktury procesního modelu a vztahu k okolí.
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Tabulka 4.4: Ontologické porovnání – BWW Events a Transformations [Autor]

Konstrukt BWW BPMN 2.0.2 UML AD 2.4.1 UML 2.0
Event + + +

Conceivable Event Space – – +
Lawful Event Space – – –

External Event + – +
Internal Event + – +

Well-Defined Event + – –
Poorly Defined Event + – –

Transformation + + +
Lawful Transformation + + +

Acts On + X –
Coupling + X +

Čtvrtá kategorie (viz tabulka 4.4) ohraničuje konstrukty událostí a změny
stavů Things, jež nejsou závislé na údaji, zda notace dokáže naplnit konstrukty
ve States. V těchto místech spočívá hlavní kámen úrazu UML AD v porovnání
s BPMN, jenž dokáže ztvárnit velký počet Events s jejich vztahy. V UML AD
představuje analogii k Event obecné Activity, u něhož nelze lehce rozhodnout,
jestli je externí, interní, anebo zdali je u něj pokaždé známý nadcházející stav
z předchozího. Oba zástupci mají nedostatek ve vyjádření speciálních prostorů
všech možných událostí pro konkrétní Thing. Ontologický problém identifikuji
u Acts On a Coupling, ke kterým jsem nevypátral jasnou definici. Na rozdíl od
zdrojů dávám „+“ UML AD, neboť ActivityPartitions se vzájemně ovlivňují.

V předešlých odstavcích jsem hodnotil aktuální verze BPMN a UML AD na
ontologickou (ne)úplnost. Zbylé vlastnosti nepovažuji vzhledem k porovnávání
notací za klíčové a ponechávám podrobnější analýzu stranou. Míra redundance
konstruktů je mnohem vyšší v případě BPMN. Naopak UML AD má podle [23]
nulovou redundanci, s čímž se zcela neztotožňuji. Jestliže chápu DataObject za
Thing, stejně jako ActivityPartition, docházím ke sporu. Notace mají přebytek
konstruktů, které nelze namapovat na žádný konstrukt v BWW, a současně též
přetížení konstruktů, které naopak lze namapovat na více konstruktů v BWW.

• Metody: Ontologie Bunge-Wand-Weber + další typy ontologií

• (+) BPMN: Vysoká způsobilost práce s prvky typu „Event“.

• (+) UML AD: Nízká redundance konstruktů v rámci BWW.

• (+) UML: Schopnost realizace téměř celé ontologie BWW.

• (?) Jak stanovit prioritu jednotlivých konstruktů ontologie BWW?

• (?) Jak by změnila výběr notací volba jiné ontologie než BWW?

73



4. Metodika porovnávání modelovacích notací

4.2.2 Workflow Patterns analýza

V rámci kapitoly (viz kapitola 3.4) jsem podle článků [33], [59] a [60] rozepsal
základy v ICT sféře zažité analýzy Workflow Patterns. Prvořadým pilířem její
existence jsou 4 kategorie vzorů, u kterých se posuzuje, jestli je notace dokáže
nějakým stylem uskutečnit. Vyskytuje se řada oficiálních i neoficiálních skupin,
uvedené jsou nejčastěji využívané. Kvůli připomenutí – Control-Flow Patterns,
Data Patterns, Resource Patterns a Exception Handling Patterns.

V příslušné kapitole jsem představoval výsledky porovnání mezi BPMN 1.0
a UML AD 2.0, dle něhož dopadlo o něco lépe BPMN. Do dotyčného výzkumu
nebyly vzaty v procesním světě méně podstatné Exception Handling Patterns.
Osobně vzhledem k zařazení nových konstruktů do BPMN 2.0 předpokládám,
že by souhrnné závěry ze všech kategorií v současných podobách modelovacích
notací skončily lépe u BPMN. Takovou studii jsem dosud neodhalil.

V seznamu níže procházím jednotlivé úseky Control-Flow Patterns, krátce
popisuji jejich význam a na třech vzorových případech komentuji změnu stavu
vzhledem k aktuální verzi BPMN. Protože se jedná o mé připomínky, mohou
se lišit od poznatků ve zdrojích. Stejně jako u ontologie je očividná osobitost
chápání definic vzorů. Ve výčtu reprezentuje zkratka před pomlčkou označení
pro název, za pomlčkou identifikátor oddílu a v závorce počet vzorů:

• WCP-A (5): Basic Control Flow Patterns – vzory k zachycení základních
prostředků pro procesní kontrolu. Z definice jde o zobrazení sekvenčních
(Sequence) i paralelních (Parallel Split) toků procesu, spojení paralelních
větví do jediné (Synchronization), individuální volba pokračování toku
v souladu s danou rozhodovací podmínkou (Exclusive Choice) a sloučení
exkluzivních větví do jediné (Simple Merge). Klasické modelovací notace
zaměřené na procesní prostředí musí podle mého názoru zvládat všechny
ze zmíněných vzorů, což BPMN spolu s UML AD jednoznačně naplňují.

• WCP-B (14): Advanced Branching and Synchronization Patterns – vzory
k zaznamenání pokročilého větvení a synchronizace jsou pokračováním
předcházející kategorie. Původní verze obsahovala jenom 4 zástupce, ale
vzhledem k prioritě řízení toků uvnitř procesu se jejich počet postupně
rozrostl až na hodnotu 14. Obecně nejsou tak důležité jako elementární
vzory výše, a proto je nerozebírám. Zkoumané notace vycházejí v těchto
scénářích v podstatě podobně, rozdíly spočívají spíše v předem zvoleném
přístupu. Další podrobnosti jsou k dispozici ve zdrojových dokumentech.

• WCP-C (7): Multiple Instance Patterns – vzory k realizaci situací s více
aktivními vlákny v procesním modelu, které se zabývají stejnou činností.
Pouze část z nich nachází svůj obraz v BPMN i UML AD. Blíže se touto
skupinou nezaobírám, neboť v práci ponechávám vícevláknovost stranou
a vzory mají v BPMN, stejně jako v UML AD, analogické výstupy. Podle
mého lze navíc v BPMN namodelovat vzor WCP-C-15 (viz obrázek 4.1).
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Obrázek 4.1: Ukázka vzoru WCP-C-15 v BPMN [Autor]

• WCP-D (5): State-based Patterns – vzory ke znázornění stavů procesních
instancí, u kterých mají BPMN i UML AD velké nedostatky. V klasickém
pojetí umějí oba zástupci plně realizovat pouze Deffered Choice, u něhož
je vybrána jedna z větví v souladu se vztahem k provoznímu prostředí.

• WCP-E (5): Cancellation and Force Completion Patterns – vzory s cílem
zrušení či vynuceného dokončení části procesu. Vhodně zakomponované
Intermediate Error Event v rámci BPMN a InterruptibleActivityRegion
v UML AD dokáží realizovat většinu z nich. Cancel Region představující
stornování označené oblasti modelu je omezené u BPMN, neboť se přímo
poutá na přidání Sub-Processu. Vzor Complete Multiple Instance Activity
nelze uskutečnit, obě notace neumožňují kýženou synchronizaci instancí.

• WCP-F (3): Iteration Patterns – vzory k vylíčení opakujícího se chování
některé součásti procesního modelu. Arbitrary Cycles interpretuje cyklus
s více než jedním vstupním či výstupním bodem, jenž je možné zobrazit
zpětným procesním tokem. Vzor Structured Loop reprezentuje schopnost
iterovaného vykonávání úkolu nebo podprocesu přes speciální konstrukty
(Activity Looping vs. LoopNode). Recursion není oficiálně podporováno
ani jednou notací. Podle osobních zkušeností jde s mírným zanedbáním
volat v diagramu svou rekurzi podprocesem v BPMN (viz obrázek 4.2).

Obrázek 4.2: Ukázka vzoru WCP-F-22 v BPMN [Autor]

75



4. Metodika porovnávání modelovacích notací

• WCP-G (2): Termination Patterns – vzory k vyřešení okolností, za nichž
je pracovní tok považován za dokončený. Prvním je Implicit Termination,
při kterém nezbývá žádná další práce a proces může být náležitě ukončen
(End Event vs. FlowFinalNode). Dalším je Explicit Termination, u něhož
zbývá nějaká nedodělaná práce, ale dosažením konkrétního místa je celý
proces okamžitě ukončen (Terminate End Event vs. ActivityFinalNode).

• WCP-H (2): Trigger Patterns – vzory k práci s externími signály, které
jsou zasílány z jiných částí procesu, nebo externího prostředí. Mohou být
vyžadovány jako klíčová podmínka uskutečnění určitých oblastí procesu.
Oba dokáže znázornit UML skrz AcceptEventAction a SendSignalAction.
BPMN je v souladu se zdroji způsobilé ztvárnit jenom Persistent Trigger
s pomocí některých Events. Ná základě mého studia zvládá i přechodný
Transient Trigger (viz obrázek 4.3), jenž nemusí mít oproti trvalé podobě
žádný efekt, pokud nejsou v době volání aktivní úkoly, kterých se týká.

Obrázek 4.3: Ukázka vzoru WCP-H-23 v BPMN [Autor]

V následující tabulce (viz tabulka 4.5) propojuji výsledky porovnání ve sférách
Control-Flow Patterns z volně přístupných zdrojů. Na první pohled je patrné,
že různé studie podávají odlišné výsledky, což prezentuji na sloupcích s BPMN.
V každém případě je důležitá míra volnosti, se kterou se přistupuje k využívání
specifikace. Většina vzorů jde v BPMN nějakým způsobem realizovat, nicméně
někdy ve spojení s částečným porušením formálních pravidel.

• Metody: Workflow Patterns analýza (částečná / úplná)

• (+) BPMN: Lepší úroveň pokročilého větvení a kontroly toku.

• (+) BPMN: Silnější možnosti v oblasti „Exception Handling“.

• (?): Jak vymezit míru volnosti dodržování pravidel specifikace?

• (?): Jak by ovlivnilo komparaci zapojení dalších kategorií vzorů?

• (?): Jak integrovat ontologickou analýzu s workflow patterny?

76



4.2. Hodnocení porovnávacích metod

Tabulka 4.5: Porovnání na základě Workflow Control-Flow Patterns [Autor]

Typ Vzor BPMN [4] BPMN [60] UML AD [60]
WCP-A-01 Sequence 4 + +
WCP-A-02 Parallel Split 4 + +
WCP-A-03 Synchronization 4 + +
WCP-A-04 Exclusive Choice 4 + +
WCP-A-05 Simple Merge 4 + +

WCP-B-06 Multi-Choice 3 + +
WCP-B-07 Structured Synchronizing Merge 3 + –
WCP-B-08 Multi-Merge 4 + +
WCP-B-09 Structured Discriminator 3 +/– +/–
WCP-B-28 Blocking Discriminator 3 +/– +/–
WCP-B-29 Cancelling Discriminator 3 + +
WCP-B-30 Structured Partial Join 3 +/– +/–
WCP-B-31 Blocking Partial Join 3 +/– +/–
WCP-B-32 Cancelling Partial Join 3 +/– +
WCP-B-33 Generalised AND-Join 4 + –
WCP-B-37 Local Synchronizing Merge 3 – +/–
WCP-B-38 General Synchronizing Merge 2 – –
WCP-B-41 Thread Merge 3 + +
WCP-B-42 Thread Split 3 + +

WCP-C-12 MI without Synchronization 3 + +
WCP-C-13 MI with a Priori Design-Time 3 + +
WCP-C-14 MI with a Priori Run-Time 1 + +
WCP-C-15 MI without a Priori Run-Time 1 – –
WCP-C-34 Static Partial Join for MI 1 +/– –
WCP-C-35 Cancelling Partial Join for MI 1 +/– –
WCP-C-36 Dynamic Partial Join for MI 1 – –

WCP-D-16 Deferred Choice 2 + +
WCP-D-17 Interleaved Parallel Routing 3 – –
WCP-D-18 Milestone 3 – –
WCP-D-39 Critical Section 3 – –
WCP-D-40 Interleaved Routing 3 +/– –

WCP-E-19 Cancel Activity 2 + +
WCP-E-20 Cancel Case 2 + +
WCP-E-25 Cancel Region 2 +/– +
WCP-E-26 Cancel MI Activity 3 + +
WCP-E-27 Complete MI Activity 3 – –

WCP-F-10 Arbitrary Cycles 4 + +
WCP-F-21 Structured Loop 3 + +
WCP-F-22 Recursion 1 – –

WCP-G-11 Implicit Termination 4 + +
WCP-G-43 Explicit Termination 4 + +

WCP-H-23 Transient Trigger 2 – +
WCP-H-24 Persistent Trigger 2 + +
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4.2.3 Rámec 7-view framework

V rámci kapitoly (viz kapitola 3.5) jsem na základě článku [52] líčil, že proces
je příslušnou notací kompletně specifikovaný výlučně v případě realizace všech
7 definovaných pohledů. Kvůli připomenutí – zobrazení požadavků, informací,
zúčastněných stran, procesní struktury, procesního obsahu, procesního chování
a procesní instance.

Podle výstupů zdrojové studie zvítězilo UML 2.0 nad BPMN 1.0 poměrem
7:2, neboť BPMN dokázalo ve starší formě plnohodnotně naplnit pouze úrovně
procesního chování a instance. Aktuální stav se změnil díky doplnění diagramů
choreografie a konverzace do BPMN 2.0 a s ním související částečnou podporou
jiných pohledů.

Vzhledem k omezení účinnosti metodiky na části BPMN a UML je patrné,
že hrubý rámec v celkové klasifikaci příliš nepomůže. Rázem totiž začínají být
zajímavé hlavně pohledy procesního chování a instance, jež splňují oba notační
představitelé. Do třídy kladů UML přidávám schopnost kompletní specifikace
byznys procesu.

• Metoda: Úroveň specifikace pohledu na procesní model.

• (+) UML: Vlastnost kompletní specifikace byznys procesu.

• (?) Jak by se dal rámec rozdělit do více jemnějších kategorií?

4.2.4 Možnosti konceptuální transformace

V rámci kapitoly (viz kapitola 3.6) jsem podle článků [5], [14] a [73] poukázal
na varianty transformace modelovacích notací okolo jednoduchých zákonitostí
sémantiky a syntaxe. Kvůli připomenutí – přímá typu 1:1, nepřímá typu 1:m,
specifická, u níž je cílový konstrukt zvolen ze zdrojového v závislosti na některé
další procesní charakteristice.

Osobně považuji danou porovnávací metodu bez nastavení ontologických či
formalizovaných workflow pravidel za neprioritní. Každý k ní může přistupovat
dle svých vnitřních měřítek. Na jednu stranu může být subjektivita prospěšná,
na druhou stranu pro jednoho vzájemně převoditelná dvojice může pro jiného
znamenat nezaměnitelný pár.

Jestliže se celkově zamýšlím, jaká přednost z transformace vychází, napadá
mě jenom převodní pravidla typu 1:1, 1:m oproti typu m:1 patřící k standardu
BPMN. Naopak v UML AD se musí často opisovat více symboly nebo aplikovat
textové poznámky. S preferencí souvisí i subjektivní nedostatky, protože méně
symbolů někdy znamená více.

• Metoda: Vzájemná konceptuální transformace procesních notací.

• (+) BPMN: Převodní pravidla typu 1:1, 1:m oproti typu m:1.

• (?) Jak určit hranici mezi počtem symbolů a přehledností notace?
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4.2.5 Komplexnost modelovacích notací

V rámci kapitoly (viz kapitola 3.7) jsem v souladu s články [11], [27], [28], [34]
a [56] komentoval situaci na širokém poli formalizovaných vlastností, které se
určitým způsobem řadí na pomezí mezi všeobecně různorodé světy objektivity
a subjektivity. Kvůli připomenutí – komplexnost, znovupoužitelnost, flexibilita,
srozumitelnost, funkčnost, rozšiřitelnost a efektivnost.

Z výsledků prezentovaných v příslušné kapitole je na úvodní pohled patrné,
že komplexnost vychází u BPMN i UML teoreticky totožně (334,70 : 327,40).
Pokud se porovnává část BPMN, která obsahuje jen hlavní konstrukty využité
v procesním diagramu, s diagramem aktivit v rámci UML, projevuje se značně
komplexněji BPMN. Příležitost považuji za výhodu.

V případě posuzování na principu objektově orientovaných vlastností musí
odpovědná osoba nejdříve stanovit, které z nich začlení do hodnocení. Osobně
jsem zvolil komplexnost, poněvadž je podle studovaných zdrojů považována za
nejdůležitější znak z výše sepsané množiny. Z výběru vyplývá přednost BPMN
– vyšší komplexnost procesně laděné části standardu.

• Metody: Objektově orientované vlastnosti procesních notací.

• (+) BPMN: Vyšší komplexnost procesně laděné části standardu.

• (?) Jak by dopadlo srovnání dle jiných objektových vlastností?

4.2.6 Subjektivní porovnávací metody

V rámci kapitoly (viz kapitola 3.8) jsem v jednotě s články [2], [8], [49] a [65]
zhodnotil, kterým směrem se rozvíjí oblast subjektivního porovnávání notací,
v níž představují přední úlohu statistické výpočty hypotéz. Důležitou součástí
je definice procesu subjektivního průzkumu, který zahrnuje posloupnost kroků
od stanovení vzorových modelů až po závěrečné komentované vyhodnocení.

Na základě výstupů analyzovaných dokumentů se nedá zcela jednoznačně
odpovědět, jaká z notací je subjektivně přijatelnější, použitelnější a uživatelsky
čitelnější. Zpravidla se většina rozebíraných zdrojů shoduje, že BPMN i UML
AD jsou čistě subjektivně podobnými zástupci a ke konkrétní straně se přiklání
ojediněle. Klíčovým faktorem je počáteční nastavení vstupních parametrů.

Klasifikace procesních notací podle subjektivních praktik se sebou přináší
velký počet nesnází. Zaprvé jsou studie z nich vystupující pouze hodně obtížně
porovnatelné. Zadruhé je náročné vybrat správnou úroveň granularity otázek.
Zatřetí není nikde formálně stanoveno, kolik lidí a ze kterých sociálních skupin
a funkcí se má na testování podílet. Obdobných zákoutí existuje celá řada.

• Metody: Subjektivně laděné a hypotézové porovnávací techniky.

• (?) Jak nastavit vstupní parametry k zvýraznění vlastností notací?

• (?) Jak eliminovat problémy související se subjektivními metodami?
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4.2.7 Soupis příležitostí obou notací

Některé metody se ve zdrojích s hodnocením vztahu BPMN a UML AD příliš
nevyskytují. Za vzorový příklad považuji názornou trojici dostupnost a kvalita
softwarového nástroje, podpora ilustrace procesního prostředí nebo v neposlední
řadě úroveň převoditelnosti do spustitelných jazyků. Podle mého názoru může
jejich začlenění volbu notace ovlivnit.

Z minulých kapitol vychází u obou notací několik hodnotných příležitostí,
které mohou být pomyslným „jazýčkem na vahách“ při závěrečném posouzení.
Na první pohled se zdá, že BPMN nabízí více kladných oblastí. UML má svou
silnou stránku v počtu diagramů, avšak UML AD stojí o krok vzadu. Následuje
seznam základních příležitostí notací:

• BPMN: Vysoká způsobilost práce s prvky typu „Event“.

• BPMN: Lepší úroveň pokročilého větvení a kontroly toku.

• BPMN: Silnější možnosti v oblasti „Exception Handling“.

• BPMN: Převodní pravidla typu 1:1, 1:m oproti typu m:1.

• BPMN: Vyšší komplexnost procesně laděné části standardu.

• UML: Schopnost realizace téměř celé ontologie BWW.

• UML: Vlastnost kompletní specifikace byznys procesu.

• UML AD: Nízká redundance konstruktů v rámci BWW.

V předešlých podkapitolách se mi podařilo identifikovat několik otázek, jejichž
zodpovězení by mohlo posunout vzájemné porovnávání notací na vyšší stupeň:

• Jak stanovit prioritu jednotlivých konstruktů ontologie BWW?

• Jak by změnila výběr notací volba jiné ontologie než BWW?

• Jak vymezit míru volnosti dodržování pravidel specifikace?

• Jak by ovlivnilo komparaci zapojení všech kategorií vzorů?

• Jak integrovat ontologickou analýzu s workflow patterny?

• Jak by se dal 7-view framework rozdělit do více kategorií?

• Jak určit hranici mezi počtem symbolů a přehledností notace?

• Jak by dopadlo srovnání dle jiných vlastností než komplexnosti?

• Jak nastavit vstupní parametry k zvýraznění vlastností notací?

• Jak eliminovat problémy související se subjektivními metodami?
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4.3 Metodika porovnávání modelovacích notací
V případě předkládané metodiky nejde ani o samotné srovnávání modelovacích
notací, jako o praktické využití pro člověka (uživatele, analytika, vývojáře. . . )
podle stylu, jakým způsobem uvažuje. Podle osobního pozorování platí u každé
informatické role jiný systém hodnot, jenž výslednou volbu ovlivňuje. V dalších
odstavcích postupně procházím jednotlivé fáze, které na základě mého názoru
věrohodně dokumentují proces výběru notace:

A. První fáze (viz obrázek 4.4) není vázána na žádnou faktickou roli. Během
studia zdrojů jsem přišel na důležitý poznatek, že většina z nich dotyčnou
etapu opomíjí. Osobně nepovažuji za příliš korektní, jestliže by uživatel
započal vybírat modelovací notaci, kdyby se už předtím nezamyslel nad
podstatou rozhodování. Etapu jsem rozdělil do 3 částí:

1. Prvotní zamyšlení nad volbou. Člověk by se neměl pouštět do žádné
aktivity bez předchozí analýzy. Nejdřív je klíčové zodpovězení řady
otázek: Ve které pracovní funkci se nyní nalézám? Za jakým účelem
chci uplatnit metodiku? Které notace jsou používány v okolí k mnou
vykonávané činnosti? Nestačí mi vybrat variantu bez porovnávání?

2. Sepsání základních požadavků. Před volbou je nezbytné formulovat
primární a sekundární vlastnosti, jež musí notace naplňovat. Zaprvé
dochází k ujasnění vlastních potřeb, zadruhé se umocňuje úspěšnost
aplikace metodiky a zatřetí se ve spojení s dalším bodem vytvářejí
argumenty ke konkrétní notaci při diskuzích v pracovním kolektivu.

3. Kontrola pracovního prostředí. Na jednu stranu usměrňují stanovení
notace osobní požadavky kladené na selekci, na druhou stranu vlivy
působící přímo z pracovního prostředí. Příkladem může být situace,
ve které se pracuje ve společnosti, v níž je specifická notace záměrně
ustanovena pro všechna oddělení, popř. pro danou pracovní pozici.

Obrázek 4.4: Metodika pro porovnávání notací – 1. diagram [Autor]

81



4. Metodika porovnávání modelovacích notací

B. Druhá fáze (viz obrázek 4.5) začíná volbou metodiky porovnávání notací.
V případě zvolení zástupce vytvářeného v této práci se zodpovídá otázka,
jestli se notace využije hlavně pro procesní prostředí, pro prostředí celého
softwarového inženýrství, či pro jinou doménu. Druhou variantou, která
vede k vítězství UML AD, se v textu příliš nezaobírám. Podle průzkumu
jsou u ní ideální otázky na tzv. „softwarovou komplexnost notací“, která
doplňuje „rámec 7-view framework“. Postup informuje o velikosti oblasti
softwarového inženýrství, kterou dokáže dotyčná notace obsloužit. Etapu
jsem vymezil posloupností 3 klíčových činností:

4. Zvolení porovnávací metodiky. Tento bod jsem vložil až do druhého
diagramu z praktického důvodu. Jak jsem zmínil v průběhu popisu
úvodní části, velký počet metodik neobsahuje podstatné informace
v něm obsažené. Právě proto tvrdím, že je příhodné se i v případě
vybrání odlišné metodiky pořádně zamyslet ještě před její aplikací.

5. Určení specifikace notace. V aktuální fázi je úkolem zvolení hlavního
zaměření notace. V předešlých kapitolách jsem se zajímal primárně
o procesní orientaci, sekundárně jsem vylíčil softwarovou orientaci,
ostatní jsem nechal účelně stranou. Metodika je vhodná především
pro stanovení procesní notace, pro ostatní jsou lepší jiné prostředky.

6. Množina porovnávacích metod. Pokud je v minulém kroku přijato
softwarové zaměření, nabízí se k srovnání notací několik základních
způsobů. Kvůli procesní tematice práce situaci pouze zjednodušuji
a dodávám, že osobně bych se směroval na následující metody, podle
nichž vychází z výstupů předchozích kapitol vítězně notace UML:

• Softwarová komplexnost notací
• Rámec 7-view framework
• Ontologická analýza BWW
• Metody – vlastní uvážení

Obrázek 4.5: Metodika pro porovnávání notací – 2. diagram [Autor]
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C. Třetí fáze (viz obrázek 4.6) odpovídá na otázku, jaké procesní požadavky
jsou potřeba zahrnout do výčtu schopností notace. Na jejich základě se
vytyčuje, zdali stačí k modelování základní procesní diagram. V opačném
případě se rozhoduje obdobně jako v šesté fázi. Poté je vhodné zaměřit se
alespoň v krátkosti na prostředí CASE nástrojů. Stejně jako v předešlých
případech jsem etapu rozdělil do 3 kroků:

7. Sepsání procesních požadavků. Důležitou součástí prvního diagramu
je akce v podobě sepsání klíčových požadavků na notaci. Ve třetím
diagramu následuje přidání dalších procesních nároků z nezbytnosti
zjištění, jestli na modelování postačuje základní procesní diagram.
V opačném případě jsou chtěné některé konstrukty, které základní
procesní diagram nezvládá vyjádřit. Nadále pokládám důraz pouze
na obdoby základního diagramu, čehož se držím napříč celou prací.

8. Množina porovnávacích metod. Pokud nestačí jen základní procesní
diagram, v rámci osobní metodiky se situací dále příliš nezabývám.
Mezi BPMN a UML AD vítězí druhá varianta, protože jak již bylo
zmíněno, UML AD dokáže realizovat úplný pohled na proces, nabízí
větší diagramové pokrytí. Doporučuji posuzování dle těchto metod:

• Softwarová komplexnost notací
• Rámec 7-view framework
• Metody – vlastní uvážení

9. Průzkum trhu CASE nástrojů. Vymezení CASE nástroje k podpoře
tvorby diagramů patří až do pozdější sekce metodiky. Do aktuálního
místa jsem jej doplnil, poněvadž je nutné se již zde alespoň stručně
seznámit s CASE prostředím. Některé notace nemusí mít v oblasti
adekvátní odezvu v úvodní fázi sepsaných požadovaných vlastností.
U porovnání mezi BPMN a UML AD dotyčné kritérium nepomáhá,
což je očividné především vzhledem k rozšířenosti obou zástupců.

Obrázek 4.6: Metodika pro porovnávání notací – 3. diagram [Autor]
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D. Čtvrtá fáze (viz obrázek 4.7) představuje závěrečnou etapu před určením
porovnávacích metod a objasněním, jak aplikovat metodiku pro uživatele
na základě jeho rozhodovacích způsobů. Podstatným cílem aktuální fáze
porovnávacího procesu je dokončení předvýběru notace a volba příjemců,
na které bude diagram procesního modelu orientovaný. Místo specifické
role může být vybrána univerzální varianta, poněvadž se často vyskytují
diagramy, které jsou užívány napříč podnikovým prostředím. Etapu jsem
ohraničil 3 základními akcemi:

10. Finální zhodnocení předvýběru. Vhodná chvíle k posouzení doposud
komentovaných bodů, v nichž se záměrně moc neobjevovaly metody
zmíněné v předchozích kapitolách. V rámci metodiky se její uživatel
dostává do stavu, ve kterém je příhodná rychlá analýza již prošlých
částí s možným odhalením některých nových nedostatků. Z těchto
důvodů doporučuji sepsat alespoň několik informací kvůli možnosti
budoucího návratu, jež slouží jako důležitý dokumentační materiál.

11. Úprava odhalených překážek. Pokud došlo v minulém kroku k nálezu
stinných zákoutí, jejichž odsouvání do pozadí by mohlo mít neblahé
účinky směrem ke kýženému cíli, právě v této chvíli je vhodné jejich
napravení. Mnohdy se jedná o nalezení dodatečné informace, neboť
při průchodu procesem si mohl průvodce výběru uvědomit prozatím
nepoznané souvislosti. Jmenované hledisko by se mělo kontrolovat
průběžně, ale za vzorové načasování identifikuji současný moment.

12. Zvolení cílové skupiny. Klíčovou činností v průběhu volby notace je
stanovení cílové skupiny, neboli odpověď na otázku, kteří uživatelé
budou diagram využívat. Na první pohled jsou patrné veliké rozdíly
v potřebách a znalostech analytiků, architektů, developerů či osob,
jež nemají vztah s ICT. Pro člověka oblastí nepoznamenaného není
obvykle zajímavé, jestli notace dokáže zobrazit některý ontologický
konstrukt, ale spíše sleduje a oceňuje subjektivní stránky diagramu.

Obrázek 4.7: Metodika pro porovnávání notací – 4. diagram [Autor]
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E. Jestliže posuzovatel přešel přes první až čtvrtou fázi, dosud se nerozhodl
pro některou z notací a nadále zůstává věrný mnou vyhotovené metodice,
dostává se do závěrečné etapy porovnávacího procesu (viz obrázek 4.8).
Toto stadium představuje finální výběr notace podle cílové skupiny (CS),
jež byla zvolena v předešlém kroku. Na první pohled není problematické
identifikovat rozdíly v myšlení různých rolí uvnitř i vně prostředí, v němž
se procesy modelují. Výstup hodnocení je odlišný, pokud tvořím digramy
pro sebe, univerzální skupinu, uživatele bez zkušeností s notacemi, anebo
technickou funkci typu analytik, architekt, developer. Podobných rolí by
šlo využít více, ale v zájmu praktické ukázky je jejich počet dostatečný.

Obrázek 4.8: Metodika pro porovnávání notací – 5. diagram [Autor]

a) Cílová skupina nezvolena
Na jednu stranu se zpravidla obtížně doporučuje nějaký unifikovaný
postup pro porovnávání v univerzálním případě. Na druhou stranu
jsem identifikoval činnosti, na které by hodnotitel neměl zapomínat.
Zdůrazňuji, že se jedná o pohled bez důrazu na skutečné okolnosti.
Priorita jednotlivých CS se obvykle průběžně mění, a proto by do
hodnocení mělo být zapojeno více osob. Mezi základní body náleží:

• Sepsání všech možných CS, pro které jsou diagramy určeny.
• Nastavení jejich současných priorit s ohledem na požadavky.
• Posouzení kladů a záporů v souladu s předchozí prioritizací.

Další důležitou aktivitou je odpověď na otázku, ve kterém okamžiku
dochází k faktickému výběru notace. Zdali se tak děje po průchodu:

• nejvíce prioritní CS,
• určitého počtu CS,
• všech zvolených CS,
• několika dalších CS.

Obecně nemohu bez dispozice konkrétních CS a očekávané situace
odpovědět, jestli je podle metodiky lepší BPMN, anebo UML AD.
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4. Metodika porovnávání modelovacích notací

b) Cílová skupina zvolena
Ve výčtu níže nenastavuji priority konkrétním oblastem, což posléze
identifikuji jako jeden z potenciálních případů pro rozšíření výstupů
práce. Naopak jde více o myšlenkový nástin, jak lidé uvažují, a které
metody by měly být v rozličných situacích aplikovány k srovnávání.
Technické role se hodnotí složitě, protože u nich zpravidla dochází
k prolínání potřeb i zvyšování univerzálnosti. Ze zmíněného důvodu
by byla nezbytná hlubší analýza. Mezi základní role náleží:

• Osobní role je abstraktním vyjádřením stavu, ve kterém vytváří
sám hodnotitel diagramy jen pro svou vlastní potřebu. Právě
proto většinou není aktivní závěrečná část volby notace, neboť
k jejímu vybrání dochází pravděpodobně mnohem dříve. Osoba
ví, která notace jí vyhovuje, využije oblíbený vyhledávač, zeptá
se na zkušenosti kolegů v zaměstnání, avšak metodiky obvykle
nechá stranou. Podle mého zkoumání neurčím v aktuální chvíli
některou skutečnou metodu, protože každý člověk je jedinečný.

• Běžný uživatel označuje participanty, kteří nemusí mít s notací
zkušenosti a jsou u nich zajímavé odpovědi na otázky typu, jaké
mají znalosti notace a informační dovednosti, jakým způsobem
procesně rozvažují, co je pro ně v modelech klíčové. Ontologické
přístupy ani metody na pomezí objektivity a subjektivity nejsou
důležité. Stěžejní jsou subjektivně laděné porovnávací techniky
a Workflow Patterns analýza. Další eventualitou je subjektivní
posouzení schopností přes ukázky diagramů vzorových procesů.

• Analytik má zájem prozkoumat procesy z více pohledů a nebojí
se při svých činnostech jít do větší hloubky poznání. Věnuje se
sémantice i syntaxi konstruktů v souvislosti s reálným světem.
Ideální metodou je při jeho orientaci ontologická analýza BWW
v kombinaci sWorkflow Patterns analýzou. Kromě toho někteří
analytici navíc přidají subjektivně laděné porovnávací techniky.

• SW architekt vyžaduje různé pohledy na proces, proto se u něj
ve většině případů nedostane posuzovatel až k závěrečné etapě
metodiky. Architekt není ve spojení s ontologickými konstrukty,
zajímá se spíše o praktické uplatnění svých znalostí. Z tohoto
důvodu je podstatnáWorkflow Patterns analýza v kombinaci se
skupinou objektově orientovaných vlastností procesních notací.

• Developer užívá diagramy ve třech odlišných rovinách. V první
řadě jako analytik – výše popisovaná větev. Ve druhé řadě jako
SW architekt – výše popisovaná větev. Ve třetí řadě se zajímá
hlavně o možnosti rychlé automatizace procesů. K nim se váže
metoda úroveň převoditelnosti do spustitelných jazyků, u které
vede díky přímému vztahu s BPEL notace BPMN. Developer si
zpravidla nevystačí jenom se základním procesním diagramem.
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4.4. Praktická aplikace metodiky

4.4 Praktická aplikace metodiky
1. Prvotní zamyšlení nad volbou

Úvodní zamyšlení nad porovnávanými notacemi BPMN a UML AD jsem
provedl při sepisování předchozích částí, a proto se již nebudu opakovat.

2. Sepsání základních požadavků
Klíčové požadavky na diagramy jsou vytyčeny v rámci oficiálních stránek
Procesního portálu [13] mimo jiné v sekcích „Nápověda“ a „O portále“.

3. Kontrola pracovního prostředí
Procesní portál funguje v rámci akademické obce FEL ČVUT. Při výuce
jsou užívány především notace BPMN a UML. Žádná směrnice neurčuje,
která z nich by měla být aplikována během tvorby obdobných diagramů.

4. Zvolení porovnávací metodiky
Kvůli praktickému příkladu aplikace volím nově vyhotovenou metodiku.

5. Určení specifikace notace
Stejně jako v celé práci se držím procesního zaměření modelovací notace.

6. Množina porovnávacích metod
Neaktivní větev.

7. Sepsání procesních požadavků
Díky požadavkům stanoveným v druhém bodě mi stačí základní procesní
diagram. Hlavní je schopnost zobrazení vzájemné komunikace, datových
úložišť i objektů a rovněž systému podprocesů. Mezi ostatní podmínky
spadá důraz k větvení toku a možnost užití artefaktů. Míra detailu byla
zvolena pro potřeby ukázky a v běžném případě by nebyla dostatečná.

8. Množina porovnávacích metod
Neaktivní větev.

9. Průzkum trhu CASE nástrojů
Tento krok mohu přeskočit, neboť se činnosti věnuje značný počet studií
a jak jsem zmínil dříve, při výběru mezi BPMN a UML AD nepomáhá.

10. Finální zhodnocení předvýběru
Osobně si reprodukuji základní vnější a vnitřní potřeby z minulých fází.
Zamýšlím se (bez výstupů), jestli jsem na něco podstatného nezapomněl.

11. Úprava odhalených překážek
Vzhledem k pečlivému vymezení požadavků v druhém bodě nepotřebuji
doplnit další údaje, které by volbu notace nějakým způsobem ovlivnily.

12. Zvolení cílové skupiny
Cílová skupina je univerzální s důrazem na běžného uživatele, poněvadž
mnohdy nemusí mít uživatelé Procesního portálu s notací nic společného.
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4. Metodika porovnávání modelovacích notací

V paralelním kroku srovnávám notace na základě subjektivního posouzení
s využitím vzorových diagramů Procesního portálu. Za naplněním vytyčeného
cíle jsem vybral trojici diagramů zajímavých procesů, které disponují vztahem
s akademickou obcí FEL ČVUT v Praze.

Úvodní diagram (viz obrázky 4.9 a 4.10) reprezentuje proces Zpracování
protokolů a zápis výsledků. Jeho charakteristickým rysem je použití základních
kontrolních vzorů z Workflow Patterns analýzy. Osobně identifikuji jen jeden
zásadní rozdíl mezi notacemi z mého úhlu pohledu. UML AD neobsahuje prvek
pro zachycení podprocesu. U BPMN je „čtverec se znakem plus“ zastoupený
v Procesním portále změnou barvy pozadí činnosti. Nesnáz v oblasti datových
skladů komentuji na příštím diagramu.

Obrázek 4.9: Ověření metodiky – 1. vzorový diagram BPMN [13]

Obrázek 4.10: Ověření metodiky – 1. vzorový diagram UML AD [Autor]
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4.4. Praktická aplikace metodiky

Druhý diagram (viz obrázky 4.11 a 4.12) zobrazuje proces Příjem přihlášek.
Na první pohled na něm shledávám několik rozdílů v rámci notací:

• UML AD ztvárňuje oba zástupce Swimlanes v BPMN systémem svých
ActivityPartitions. Podle mého názoru nejde o zásadní rozdíl a z pohledu
diagramů Procesního portálu nehraje žádnou podstatnou roli.

• UML AD disponuje nedostatky ve sféře komunikace s externími rolemi,
jež jsou označeny příznakem «external». Specifikace reálně neumožňuje
nahrazení obsahu uvnitř ActivityPartition za „černou skříňku“.

• UML AD nedokáže korektně realizovat možnost komunikace, ve které je
na jedné straně pouze zástupce určité role a na druhé straně komplexní
správa nějaké činnosti – Odeslání přihlášky a Přijetí přihlášek.

• UML AD neobsahuje analogický prvek k Message Flow v rámci BPMN
a navíc sekvenční i objektový tok ztvárňuje stejným symbolem.

• UML AD užívá pro datové sklady příznak «datastore». Aplikaci příznaků
nepokládám za správnou cestu na úrovni procesních diagramů.

Obrázek 4.11: Ověření metodiky – 2. vzorový diagram BPMN [13]

Obrázek 4.12: Ověření metodiky – 2. vzorový diagram UML AD [Autor]
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Třetí diagram (viz obrázky 4.13 a 4.14) předvádí proces Vyjádření garanta
studijního programu. Klíčová je ukázka práce se symboly typu Events z BPMN
v rámci UML AD pro analýzu úrovně kontroly toku. Ve všeobecné rovině jsou
někteří zástupci nahrazeni textovou anotací, jiní zasíláním typických signálů
a konkrétně v nynějším případě se kvůli neexistenci Message Flow v UML AD
jedná o problematické přímé napojení na další akci. Ztrácí se však sekundární
informace o událostním typu, která může být pro proces podstatná.

Obrázek 4.13: Ověření metodiky – 3. vzorový diagram BPMN [13]

Obrázek 4.14: Ověření metodiky – 3. vzorový diagram UML AD [Autor]

Na předchozích diagramech jsem představil jeden z významných přístupů
k porovnávání notací, jenž jsem začlenil do metodiky. Na vzorových příkladech
jsem nastínil, že aplikace UML AD na diagramech Procesního portál není na
základě formulovaných požadavků žádoucí. Na opačnou stranu musím alespoň
stručně zdůraznit, že se jedná pouze o ukázku a kvůli věrohodnějším výstupům
by bylo potřeba vyhodnotit větší počet procesů z Procesního portálu s různými
scénáři podle konkrétní situace.
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Postupnými kroky jsem dosáhl na poslední část vzorové aplikace metodiky
na Procesním portále FEL ČVUT v Praze. Aktuálně je důležité, jakou CS jsem
zvolil. V mém případě jde o variantu s hlavním akcentem na běžného uživatele.
Hledám odpověď na tematickou otázku, kterou notaci mám vybrat v závislosti
na CS a definovaných požadavcích. Podle metodiky se držím během hodnocení
následných možností:

1. Úvodní alternativou je orientace na doporučené techniky bez ohledu na
příklady diagramů vzorových procesů. V souladu s CS mě v úvodní řadě
zajímají subjektivní metody a sepsanými požadavky určená podmnožina
Workflow Patterns. V předchozím textu (viz kapitola 4.2.6) jsem zmínil,
že subjektivní metody prakticky nepomáhají u rozhodování mezi BPMN
a UML AD. Z uvedeného důvodu pokračuji analýzou Workflow Patterns
především ve vzorech blízkých kontrole toku, řízení větvení a komunikaci
s externím prostředím, což jsou nezbytnosti, jež jsem formuloval v rámci
metodiky. Pokud sleduji příležitosti (viz kapitola 4.2.7) a údaje o metodě
(viz kapitola 4.2.2), usuzuji, že v těchto místech vede BPMN.

2. Subjektivní modifikací je naopak rozebrání vzorových diagramů, z nichž
je patrné, že očekávané vlastnosti jsou na vysoké úrovni v BPMN. Tento
počin je nicméně ovlivněn vysokou mírou subjektivity a nelze objektivně
dokázat. Osobně nepovažuji za správné posuzovat cokoliv subjektivitou
jediného člověka, pokud modeluji pro větší skupinu lidí, kteří jsou často
tematicky nedotčení. Každý má vlastní úroveň znalostí konkrétní notace,
a proto by se měl tímto postupem zabývat spíše větší počet osob. Jestliže
však analytik srovnává subjekty daným způsobem, musí podrobně uvážit
všechny klady a zápory. Obráceně může dojít k vymezení horší notace,
což může mít za následek špatně nastavené procesní prostředí.

3. Zbývajícím ukázkovým stavem je zodpovězení některých formulovaných
otázek (viz kapitola 4.2.7) a následné využití nově specifikovaných údajů.
Alespoň krátce dodávám, že se tomuto bodu v kapitole nadále nevěnuji.
Potřebné údaje vysvětluji až v samém závěru, protože velmi úzce souvisí
s rozdílně nastavenou hloubkou a úhlem pohledu na doménu porovnávání
modelovacích notací uvnitř prostředí informačních technologií.

Z výše sepsaných informací stanovuji, že po uplatnění zhotovené metodiky
na diagramech Procesního portálu má navrch BPMN. Z dotyčného argumentu
nedoporučuji převod diagramů z BPMN do UML AD. Tento výstup je odvislý
od nastavení vstupních podmínek. Pokud bych kladl důraz na jiné požadavky
nebo CS, mohl by být závěr diametrálně odlišný. Dle mého pozorování je právě
v předešlé větě skryt klíčový předpoklad porovnávání notací. Posuzovatel musí
definovat podrobný seznam nároků na notaci a na jeho základě se rozhodovat.
V současné sekci jsem poukázal, že je metodika jednoduše upotřebitelná, avšak
má svá stinná místa. Z praktických pohnutek nechávám další komentáře až do
závěru celé práce.
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4.5 Závěr čtvrté sekce
Ve čtvrté sekci jsem se zaměřil na souhrnné vyhodnocení postojů ke srovnávání
BPMN a UML AD, které jsem posléze využil v průběhu vytváření a příkladové
aplikace metodiky k porovnávání modelovacích notací. Za klíčovou myšlenku
považuji vymezení informace, že libovolná situace je ve své podstatě jedinečná
a změna vstupních parametrů i cílové skupiny může výrazně ovlivnit výslednou
volbu. Sekce posloužila především k záměru vyhotovení komparační metodiky
v zájmu úspěšného dokončení posledních požadavků, jež byly stanoveny uvnitř
zadání diplomové práce.

Po úvodní části (viz kapitola 4.1) jsem se v první řadě orientoval na vlastní
posouzení jednotlivých přístupů k porovnávání notací, v němž jsem kladl důraz
na ontologickou analýzu BWW a metoduWorkflow Patterns (viz kapitola 4.2).
Ve druhé řadě jsem se zaobíral pro text důležitou tvorbou očekávané metodiky
s textovými i grafickými výstupy (viz kapitola 4.3). Na závěr jsem poté uplatnil
novou metodiku na vzorovou sféru v prostředí Procesního portálu FEL ČVUT
v Praze (viz kapitola 4.4).
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Závěr

Závěrem bych rád vyhodnotil výsledky své práce, která se zabývá modelováním
byznys procesů s důrazem na metody porovnávání procesních notací. V dalších
odstavcích komentuji, jak jsem naplnil úvodní motivaci v podobě identifikace
klíčových srovnávacích technik a vyhotovení přehledného aparátu ke vzájemné
komparaci notací. Zaměřuji se především na informace ohledně míry naplnění
předních cílů definovaných v úvodu. Kromě daného bodu přidávám zamyšlení
nad aspekty, které se nepodařilo realizovat na základě původních předpokladů.
Nezapomínám ani na sepsání několika základních hledisek, u nichž identifikuji
možnost budoucího rozšíření výstupů a navázání na hlavní přínosy diplomové
práce, neboť příležitostí existuje celá řada.

V úvodní sekci jsem se kvůli provedení prvního cíle zaměřil na seznámení
s oblastí procesního řízení a modelování procesů. Důraz jsem kladl na pojmy
typu proces, procesní řízení a modelovací notace. Ve druhé sekci jsem zpracoval
přehledovou analýzu standardů BPMN a UML, čímž jsem dostál druhému cíli.
Ve třetí sekci jsem vypracoval rešerši existujících metod, které jsou nejběžněji
aplikovány v průběhu posuzování příslušných notací. V souladu se třetím cílem
jsem zkraje čtvrté sekce doplnil svoje vlastní hodnocení jednotlivých přístupů.
S účelem zpracování čtvrtého a pátého cíle jsem vytvořil přímou metodiku pro
porovnávání notací a posléze ověřil její výstupy na praktické ukázce vzorových
diagramů Procesního portálu FEL ČVUT.

Vytyčené cíle se mi povedlo uskutečnit, avšak oproti prvotnímu plánu jsme
se spolu s vedoucím rozhodli v průběhu psaní k několika drobnýmmodifikacím.
V první řadě jsem nevykonal rešerši metod ze všeobecného úhlu pohledu, nýbrž
až na výjimky pouze zdrojů, které se týkaly obou zkoumaných notací. Touto
úpravou jsem dosáhl konkretizace zadání. Ve druhé řadě jsem se orientoval na
takové části BPMN a UML, které lze na sebe v jisté míře napasovat. V rámci
BPMN jde o základní procesní diagram, v rámci UML poté o diagram aktivit.
Ve třetí řadě jsem u metodiky počítal s nastavením bodových hodnot i priorit.
Avšak nakonec jsem přistoupil k problematice odlišným stylem a specializoval
se na způsoby uvažování specifických rolí.
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Závěr

Na závěr jsem identifikoval oblasti, které jsou podle mého názoru ideálním
odrazovým můstkem k možnému dalšímu uplatnění výstupů práce:

• Zodpovězení otázek definovaných při studiu zdrojů (viz kapitola 4.2.7).
Orientovat se na hlubší míru poznání především ve vzájemném propojení
mezi ontologickou analýzou a oblíbenou metodou Workflow Patterns.

• Nastavení bodového ohodnocení a prioritizace konstruktů porovnávacích
metod a částí metodiky ke zvýšení objektivity. Otázkou zůstává, jestli by
se při zmíněném postupu skutečně adekvátně snížila úroveň subjektivity.

• Vytvoření procesní aplikace, která by fungovala zejména k automatizaci
a spustitelnosti v metodice prezentovaného procesu. Možné by bylo její
stmelení s předešlým bodem a zachování vysoké uživatelské přívětivosti.

• Převedení většího počtu diagramů z Procesního portálu z notace BPMN
do UML AD. Předností by byla lepší formulace, které vzory jsou v rámci
portálu využívány a jaké jsou jejich praktické možnosti v obou notacích.

Hlavní přínos práce spatřuji v podrobné rešeršní činnosti metod k srovnání
modelovacích notací s důrazem na BPMN a UML. Odbornému čtenáři se může
na první pohled zdát, že se podobnou tematikou zaobírá poměrně značný počet
studií. Osobně se mi nepodařilo odhalit kvalifikovaný zdroj, který by se, stejně
jako já ve své diplomové práci, zabýval větším počtem technik a snahou o jejich
vzájemné propojení. Někdo by dokonce mohl odporovat, že standardy BPMN
a UML jsou již prozkoumány ze všech stran, avšak opak je pravdou. Neustále
se dají vypátrat skrytá a dostatečně nepopsaná zákoutí. Uchopení poznatků
zjištěných během tvorby studie mohu využít a poté rozšířit v dalších textech,
stejně jako upotřebit ve svém osobním a profesním životě.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

ARIS Architecture of Integrated Information Systems

BI-ZPI Bakalářská informatika - Základy procesního inženýrství

BORM Business Object Relation Modeling

BPEL Business Process Execution Language

BPM Business Process Management

BPMI Business Process Management Initiative

BPML Business Process Management Language

BPMN Business Process Model and Notation

BPMS Business Process Management System

BS British Standards

BSI British Standards Institution

BWW Bunge-Wand-Weber

CASE Computer-Aided Software Engineering

CMM Capability Maturity Model

CORBA Common Object Request Broker Architecture

CS Cílová skupina

CZM Centrum znalostního managementu

ČR Česká republika

ČVUT České vysoké učení technické v Praze
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A. Seznam použitých zkratek

DEMO Design & Engineering Methodology for Organizations

EFQM European Foundation for Quality Management

EPC Event-driven Process Chain

FEL Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

FIT Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze

ICT Information and Communication Technology

IDEF Integration Definition

ISO/IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organization for Standardization

IT Information Technology

ITIL Information Technology Infrastructure Library

KOS Komponenta studium

KPI Key Performance Indicator

MDA Model-Driven Architecture

MI Multiple Instances

MI-MEP Manažerská informatika - Modelování ekonomických procesů

MOF Meta-Object Facility

OCL Object Constraint Language

OMG Object Management Group

OOPSLA Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Appli-
cation Conference

PDCA Plan-Do-Check-Act

PDT Process Diagram Technique

PN Petri Nets

SLA Service-Level Agreement

SO Studijní oddělení

SOA Service-Oriented Architecture
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SPICE Software Process Improvement and Capability dEtermination

SW Software

UML Unified Modeling Language

UML AD Unified Modeling Language – Activity Diagram

USA United States of America

VAC Value-Added Chain

WCP Workflow Control-Flow Patterns

WS Web Services

WS-BPEL Web Services Business Process Execution Language

XMI XML Markup Interchange

XML Extensible Markup Language

XSD XML Schema Definition
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
src

DP_Lukas_Cimpl_2015.tex ............. text práce ve formátu LATEX
text

DP_Lukas_Cimpl_2015.pdf .............. text práce ve formátu PDF
DP_Lukas_Cimpl_2015_Z.pdf..........zadání práce ve formátu PDF
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