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Abstrakt

Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro seznámení s metodikou
DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) a vysvětle-
ním základů dané metodiky, které nezbytné pro použití mobilní aplikace jako
nástroje pro modelování jednoduchých byznys procesů.

V první části této práce čtenář nalezne úvod do modelování byznys pro-
cesů a vysvětlení metodiky DEMO. Následně jsou popsány přínosy metodiky
DEMO oproti populárních metodik. Praktická část obsahuje popis procesu
návrhu, implementace a testování mobilní aplikace. Poslední část a závěr ob-
sahují vyhodnocení přínosů metodiky DEMO a přínosů mobilní aplikace vy-
vinuté pro seznámení s metodikou DEMO.

Klíčová slova DEMO, metodika DEMO, Design and Engineering Metho-
dology for Organizations, BPMN, byznys proces modeling, procesní řízení
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Abstract

The aim of this thesis is to create mobile application to introduce the basics of
DEMO methodology and to describe the basics of this methodology, which is
immutable part of knowledges need to interact with application for modeling
simple business processes.

In first part of this work described introduction to modeling of busi-
ness processes and DEMO methodology. Afterwards explained advantages of
DEMO methodology in comparison with other popular techniques. Practical
part presents the process of designing, implementation and testing mobile ap-
plication. Last part and conclusion are evaluating benefits of DEMO methodo-
logy and benefits of mobile application for introduction DEMO methodology.

Keywords DEMO, metodology DEMO, Design and Engineering Methodo-
logy for Organizations, BPMN, business process modeling, process manage-
ment
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Úvod

Člověk se snaží popsat všechno ve světě kolem sebe, například proces určité
činnosti. Čím dál postupoval člověk, tím složitější procesy bylo potřeba po-
psat. Abstraktní pohled je jeden ze základů, který posunul pokrok dál a byl
důležitou součásti při vymyšlení pravidel a metodik pro popis procesů. Exis-
tující metodiky pro modelování a popis procesů potřebují čas a znalosti pro
pochopení jak se dají používat a některé z metodik nejsou jednoduché. Meto-
dika DEMO má v sobě silný teoretický základ, proto je dostatečná složitá pro
pochopení. V této práci se budu věnovat vysvětlení základů metodiky DEMO
a mobilní aplikace, která by měla pomoc při seznámení s danou metodikou.

Motivace a cíl práce

Hlavním důvodem pro vznik této práce je absence mobilní aplikace pro mo-
delování pomoci metodiky DEMO. Dalším důvodem je složitost metodiky pro
obecného uživatele již extistujících nástrojů. Z toho můžeme definovat očeká-
vané cíle práce:

• Vysvětlení modelování procesů pomocí metodiky DEMO

• Porovnání silných a slabých stránek s vybraným přístupem k modelování
procesů

• Mobilní aplikace pro modelování a simulaci jednoduchých byznys pro-
cesů

Struktura práce

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou části. Teoretická část obsahuje:

• Definice a mapování procesů.

• Základní způsoby modelování procesů pomoci vývojových diagramů.
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Úvod

• Popis metodiky DEMO.

• Popis BPMN.

• Porovnání metodiky BPMN a DEMO.

Praktická část je zaměřena na popis procesu implementace mobilní apli-
kace a vyhodnocení přínosů. Má následující strukturu:

• Specifikace požadavků na uživatelské rozhraní a funkčnost.

• Návrh řešení (včetně grafické podoby).

• Implementace aplikace.

• Vyhodnocení přínosů metodiky DEMO při použití vyvinuté aplikace.

Překlad termínů

Po celou dobu psaní textu existoval problém správného přeložení pojmů. V
případě metodiky DEMO pro většinu textu neexistuje překlad v českém jazyce,
který by popisoval tuto metodiku. Základní termíny, kterými jsou označeny
jednotlivé prvky metodiky, nemají český překlad. Jako řešení tohoto problému
jsem po dohodě s vedoucím práce zvolil variantu částečného nebo volného
překladu jen těch pojmů, u kterých je překlad přímočarý nebo existuje český
ekvivalent. Ve zbylých případech jsem ponechal původní anglické výrazy.

2



Kapitola 1
Teoretická část

1.1 Definice a mapování procesů
Základní definice procesu podle [4, p. 29]

„ Proces je úplný a dynamicky koordinovaný soubor spolupracují-
cích a transakčních činností, které poskytují zákazníkům hodnotu.“

V rámci organizace můžeme brát jakoukoli činnost jako proces, který se dá
popsat jedním ze způsobů, například slovně. Provedení nějaké činnosti vždy
přináší nějaký výsledek (hmotný, či nehmotný) a samotný proces může být
výstupem jiného procesu. Každý proces má několik vlastností [5]:

• Název - identifikace procesu

• Účel - proč se proces provádí

• Vlastník - kdo je za proces zodpovědný

• Činnosti - kroky při provádění procesu

• Role - definuje vykonavatele konkrétní činnosti

• Zodpovědnosti - definují zodpovědnosti vykonavatele konkrétní činnosti

• Vstupy - co je potřeba pro provádění procesu

• Výstupy - co bude vytvořeno v průběhu procesu

• Vstupní a výstupní podmínky - musí být splněny pro spuštění a ukončení
procesu

Během zkoumání procesů bylo vytvořeno několik způsobů, jakými se dají
tvořit procesní modely, v této sekci je popíšeme.
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1. Teoretická část

V dnešní době je proces jedním ze základních kamenů kteréhokoliv způ-
sobu činnosti člověka. Čím je proces složitější, tím víc času je třeba věnovat
správnému zavedení. Existuje několik metodik, pomoci kterých lze vylepšit
řízení zavedeného procesu, například:

• vyhnout se typickým problémům

• usnadnit práce a zvýšit efektivita

Mapování procesu slouží pro jeho lepší a jasnější představení. Pro správné
pochopení a následné mapování procesu je třeba dodržovat 4 základní kroky.

Prvním krokem je správná identifikace procesu - mělo by být dosaženo
úplného pochopení všech kroků vybraného procesu. Dalším krokem, který de-
finuje cíle, rizika a klíčové ovladače procesu, je shromáždění informací. Třetím
krokem jsou pochopení pohledu na samostatné části procesu a vytváření aktu-
ální mapy, což můžeme obecně popsat jako dotazování a mapování. Posledním
krokem je analýza a jejím cílem je správné zvolení nástrojů a přístupů, které
umožní procesu běžet s vyšší efektivitou a účinností.

Po seznámení se se základními kroky při mapování procesu nemůžeme ne-
zmínit oblasti, pro které se dá využít. Jednou z nich je byznys proces modeling,
která je abstraktním představením, popisem a definicí struktury procesu, iden-
tifikací informací a zdrojů velkých společností. Bez uvedeného druhu bychom
přišli o způsob propojení korporativního byznysu a o zvýšení efektivity jeho
práce pomocí vytváření modelu podniku. Zahrnuje v sobě modelování byznys
domén (větší a stabilní prvky) a byznys procesů (větší flexibilita oproti domé-
nám). Z toho plyne, že řízení byznys procesů slouží k nalezení nejefektivnější
cesty, která organizaci pomůže splnit požadavky zákazníka k jeho maximální
spokojenosti.

Proto je pro zavedení řízení byznys procesů v rámci organizace prvním
a nejdůležitějším krokem definice procesu. V organizaci se zavedení byznys
procesů provádí sběrem informací od manažerů nebo ve spolupráci s jejich
podřízenými pracovníky.

1.1.1 Řízení byznys procesů

Procesní řízení je identifikace, pochopení a management byznys procesů, které
interagují s lidmi a systémy jak mezi organizacemi, tak uvnitř nich. [4, p. 30]
Jinými slovy řízení je proces, který se opakuje a má v sobě takové věci jako
modelování, provedení, kontrola a data, kterými lze proces hodnotit, analy-
zovat a následně hledat cesty, pomocí kterých lze provádění nebo koncepci
procesu vylepšit, aby byly efektivnější.

Existuje několik způsobů řízení procesu. Proces se dá popsat jak slovně, tak
i pomocí diagramu, který je oproti slovnímu popisu často názornější. Abychom
nevymýšleli znovu kolo, radši se zaměříme na již existující metodiku jako jsou
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1.1. Definice a mapování procesů

DEMO (Design & Engineering Methodology for Organizations) nebo BPMN
(Business Process Model and Notation) a další, které dovolí využít praxe.

1.1.1.1 Flowchart (Vývojový diagram)

Vývojový diagram je zřejmě nejpopulárnější technikou pro tvorbu byznys pro-
cesů. Hlavními výhodami této techniky jsou dostupnost nástrojů, které ji pod-
porují, jednoduchost a srozumitelnost, což umožní používat ji i těm uživatelům
v organizaci, kteří nejsou seznámeni s problematikou byznys proces modeling.

Pro vhodné použití vývojových diagramů je potřeba dodržovat několik
základních symbolů při tvorbě. Zde je seznam symbolů, které se používají:

• Startovací a ukončovací - označení začátku a konce procesu

• Šipky - zobrazují směr procesu, tedy přechod mezi jednotlivými symboly
v diagramu

• Dílčí kroky procesu - označují se obdélníkem

• Podprogramy – zobrazeny obdélníkem se svislými čarami po stranách
Používají se pro zobrazení skupiny kroků procesu pomocí jediného sym-
bolu.

• Vstupy a výstupy – zobrazují tok informací směrem dovnitř i vně pro-
cesu. Pro jejich zobrazení se používají lichoběžníky, respektive rovno-
běžníky.

• Podmíněný cyklus – zobrazuje událost, která se opakuje, dokud je spl-
něna jasně definovaná podmínka. Zobrazuje se pomocí šestiúhelníku.

• Podmíněný výraz – kosočtvercem je symbolizováno rozhodnutí a určuje
tedy místo, kde dochází k větvení procesu.

• Spojovací symbol – inverzním symbolem ke kosočtverci je ve vývojovém
diagramu kruh, který se používá ke spojení více řídicích toků do jednoho.

5



1. Teoretická část

Obrázek 1.1: Jednoduchý příklad vývojových diagramů [1]

Jako každá technika má i vývojový diagram své výhody a nevýhody. Jed-
noduchost a přístupnost dovolují začít používat velmi rychle danou techniku,
která je často první volbou pro modelování nějakého procesu pro organizace,

6



1.2. DEMO metodika (Design and Engineering Methodology for
Organizations)

které nepoužívají metody BPM. Další výhodou vývojových diagramů je jejich
efektivita při spolupráci v týmu a diskuzi o nějakém problému.

Často se stává, že hlavní výhoda něčeho je zároveň i nevýhodou. V pří-
padě vývojových diagramů je to také tak. Přílišná jednoduchost a přístupnost
této techniky při modelování s vyšší úrovní abstrakce způsobují hodně kompli-
kací a problémů s přehledností. Takže se těžko dá namodelovat nestandardní
situace, například negativní cesty (unhappy situace), které by měly být v sou-
časné době v modelech vždy zachyceny. Další nevýhodou při větších změnách
je častá potřeba překreslit celý diagram z toho důvodu, že provedení změn je
velmi náročné.

1.2 DEMO metodika (Design and Engineering
Methodology for Organizations)

1.2.1 Motivace

Metodika DEMO by se při tvoření ve svém základu měla vyhnout problémům,
které má v sobě BPMN jako notace a jak uvádí [6], je určená především pro
velmi komplexní podniky nebo organizace. Je pro ni velmi důležitá komunikace
sociálních a technických komponent. Komunikace je nejdůležitější součástí celé
metodiky.

Pomocí již existujících nástrojů je velmi složité dosáhnout komplexní před-
stavy, co a jak funguje a jakým způsobem komunikují jednotlivé části v rámci
velkých podniků a organizací, proto bylo vytvořeno DEMO, které by si s tím
mělo poradit.

1.2.2 Teorie PSI (Ψ-theory)

DEMO metodika je celá postavena na teorii PSI, která znamená Perfor-
mancein Social Interaction. Základem teorie PSI je model, který nám říká,
že lidé v organizaci jsou subjekty, které pro zaměstnavatele mají definované
povinnosti a které je dodržují. Tímto způsobem následně vzniká komunikace
mezi jednotlivými subjekty.

Abstraktní pohled na organizaci, který umožní pochopit, jak organizace
funguje bez nutnosti pochopení, jak se jednotlivé procesy a operace prová-
dějí, je hlavním cílem teorie PSI. Porozumění této teorii je klíčovým faktorem
pochopení metodiky DEMO, což je logické, když je na ní postavena.

Jak uvádí J. Dietz[2]:

• „The first axiom of the Ψ-theory states that the operation of an en-
terprise is constituted by the activities of actor roles, which are elemen-
tary chunks of authority and responsibility, fulfilled by subjects. In doing
so, these subjects perform two kinds of acts: production acts and co-
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ordination acts. These acts have definite results: production facts and
coordination facts, respectively.“

• „The second axiom of the Ψ-theory states that coordinations acts are
performed as steps in universal patterns. These patterns, also called
transactions, always involve two actor roles and are aimed at achieving
a particular result.“

• „Composition axiom of the Ψ-theory - every transaction is enclosed in
some other transaction, or is a customer transaction of the organization
under consideration, or is a self-activation transaction.“

• „The fourth axiom of the Ψ-theory states that there are three distinct
human abilities playing a role in the operation of actors, called performa,
informa, and forma.“

Tato práce je zaměřena především na seznámení se se základy a neměla
by odstrašit a příliš informačně zatížit čtenáře, proto dále popíšeme pouze
transakční axiom a z jakých axiomů se skládá Ψ-theory, které jsou nezbytný
pro pochopení základů.

Ψ-theory se skládá ze čtyř axiomů:

• Operační

• Transakční

• Distinkčí

• Kompoziční

1.3 Transakční axiom

1.3.1 Úvod

Předtím, než popíšeme transakční axiom, je třeba vysvětlit základní pojmy
teorie PSI, které budeme používat.

Na základě informaci z předchozí kapitoly chápu a používám Ψ -theorie
nasledovaně:

V rámci modelu, na kterém je postavena Ψ-teorie, existuje world (svět),
který může být buď coordination (koordinační) nebo production (produkční),
podle druhu činnosti (C-acts, respektive P-acts), který se v rámci tohoto world
bude provádět. Výsledkem těchto dvou typů činností následně jsou coordi-
nation a production facts.

Pro lepší představu zjednodušeně popíšeme definované pojmy. Pod prove-
dením P-acts je tvoření něčeho nového, pod čímž si můžeme představit proces
vykonání služby nebo vyrobení produktu. Výsledky (P-facts) mohou být jak
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hmotné, tak i nehmotné. Hmotný výsledek je vyrobení rohlíku a nehmotný je
například absolvované zaškolení v práci.

Vykonání C-act můžeme popsat jako dodržení rozsahu své činnosti aktérem
(actor role) při tvoření P-fact. Jinými slovy se jedná o koordinaci, která vzniká
v průběhu tvoření P-fact.

Popsané P-acts nebo C-acts a P-facts nebo C-facts patří do P-world nebo
C-world. Zobecněná grafická představa je na obrázku níže.

Obrázek 1.2: Grafické znázornění elementů [2]

Budeme tedy používat různé druhy C-acts neboli koordinace mezi dvěma
subjekty.

• request

• promise

• question

• assertion

Pro zjednodušení omezíme možné koordinační kroky na request (poža-
davek), promise (slib) a decline (zamítnutí požadavku). Výsledkem C-act je
C-fact, který v rámci této práci je buď accept (přijetí), nebo reject (nepřijetí
výsledku).

1.3.2 Actors

Actor is a subject in its fulfillment of an actor role [2]

Pro jednoduchost budeme používat slovo "aktér", které bude představovat
pojem actor role. Dále musíme definovat, kdo jsou actors. V rámci organizace
jsou to aktivní subjekty a jejich činnost se provádí autonomně, znamená to,
že ji nevyvolává žádná další akce. Pro provedení C-act jsou vždy potřeba
dva subjekty, jeden z nich se nazývá performer a druhý addressee. Aktér je
zodpovědný za výsledky provedené činnosti, proto můžeme definovat takové
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vlastnosti jako kompetence, autorita a zodpovědnost. Podle [2] také můžeme
chápat každou z těchto vlastností následovaně:

• „By competence is meant the ability of a subject to perform particular
P-acts as well as the corresponding C-acts“

• „In order to be able to practice one’s profession, it is necessary to be
appointed or employed by a corporate body (a company, a foundation, a
government agency, etc.). Through such an act, one gets the authority
to practice on behalf of that institution“

• „one is expected to exert the granted authority in a responsible way.
This is what we mean by responsibility“

Příkladem subjektu je jednatel společnosti, od kterého se očekává zodpo-
vědnost při nějakém jednání.

Obrázek 1.3: Příklad grafického znázornění aktérů a transakce (Vytvořeno au-
torem)

1.3.3 Definice Transakčního axiomu - The transaction axiom

Transakční axiom je zaměřen na pochopení P-act a C-act. Daný axiom popi-
suje, jak tyto činnosti mezi sebou spolu souvisejí, a hlavní myšlenkou podle
[2] je, že C-acts probíhají sekvenčně ve stejných vzorech a nazývají se trans-
akce. Transakce vždy obsahuje dva aktéry - initiator (iniciátor) a executor
(vykonavatel), kteří se snaží dostat k určitému výsledku - P-fact.

Transakce je složena ze tří částí:

1. order phase
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2. exection phase

3. result phase

V první fázi se iniciátor a vykonavatel pokoušejí dohodnout ohledně vý-
sledků, co, jak a kdy má být dosaženo. V další fázi se dohodnutý výsledek
vytváří a následně ve fázi výsledku probíhají schválení a přijetí P-fact iniciá-
torem transakce. Do okamžiku result phase P-fact neexistuje.

Transakční vzory rozlišujeme dva: základní a standardní. V rámci této
práce popíšeme pouze základní transakční vzor a rozdíl mezi základním a
standardním axiomem.

1.3.4 Základní transakční vzor

Hlavním důvodem, proč rozlišujeme transakční vzory, je zjednodušený pře-
hled základního axiomu, který je omezen pouze na úspěšné cesty a vymezuje
tzv. unhappy path nebo „nešťastné cesty“. Taková transakce ve svém průběhu
nemá žádné problémy, vykonavatel vytvoří P- fact, který je bez komplikací
přijat iniciátorem a splňuje požadavky.

V případě standardního axiomu můžeme namodelovat situaci, kdy vyko-
navatel nemůže učinit promise na požadavek iniciátora nebo iniciátor odmítne
výsledek transakce.

Zjednodušený transakční vzor má následující průběh:

1. Formulování požadavku iniciátorem (request)

2. Vykonavatel slibuje (promise)

3. Vykonavatel vytvoří P-fact (execution)

4. Vykonavatel prohlásí výsledek (P-fact) za hotový (state)

5. Iniciátor akceptuje výsledek (accept)

11



1. Teoretická část

Obrázek 1.4: Grafické znázornění základního transakčního vzoru [2]

Standardní transakční vzor se rozšiřuje o diskusní stavy, které mohou být
odmítnuto nebo nepřijato (declined). Důvody, proč vykonavatel může odmít-
nout, vycházejí z následujících tří typů tvrzení a tvoří validity claims:

1. claim of truth - tvrzení pravdivosti

2. claim of justice - tvrzení oprávněnosti

3. claim of sincerity - tvrzení upřímnosti

1.3.5 Teorém organizace - The organization theorem

Pro úplnou představu o organizacích nestačí popsané Ψ-theory a transakční
axiom. Teorém organizace definuje ontologický model pro organizace, aby byl
konzistentní a úplný, podle teorému organizace je systém tvořen třemi vrst-
vami. Každá vrstva představuje jeden homogenní systém:
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Obrázek 1.5: Grafické znázornění teorému organizace [2]

• B-organizace (B=Business)

• I-organizace (I=Intellect)

• D-organizace (D=Document)

Každá vrstva je velice provázaná s další vrstvou, D-organizace podpo-
ruje I-organizaci a I-organizace podporuje B-organizaci. Provázanost systému
(vrstev) je zajištěna člověkem. Neznamená to, že je každá organizace striktně
rozdělena do tří systémů; každý pracovník nebo skupina pracovníků jsou na-
jednou v každém z těchto systémů a volně mění svoji příslušnost k jednomu
ze systémů.

Hlavním rozdílem mezi těmito skupinami jsou výstupy a podle [2] jsou:

• B-organizace - ontologické

• I-organizace - infologické

• D-organizace - datalogické

Při modelování vybraného procesu pomáhá organizační teorém pochopit
a správně rozdělit vrstvy jednotlivého procesu.

Máme tedy uvedeny základy metodiky DEMO, které by měly stačit pro
modelování jednoduchých byznys procesů. To ale nedává úplnou představu
výhod metodiky DEMO, proto pro lepší představu a možnost porovnání zvo-
líme jeden z populárních a nejpoužívanějších způsobů modelování procesu a
jeho základ, na kterém je postaven, a porovnáme ho s metodikou DEMO.
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Pro porovnání se strukturou metodiky DEMO byla zvolena notace BPMN
a důvodem pro to je ukázat výhody, které v sobě DEMO oproti jiným notacím
a metodám má. Vysoká popularita BPMN a jeho přístupnost jsou důvody proč
byla zvolena pro porovnání. V dalších kapitolách budou popsány její základy
a výsledky porovnání s DEMO.

1.4 Buisness Process Managment Notation
BPMN je systém popisu smluvených značek pro modelování ve tvaru diagram
byznys procesu a má jak technické, tak i marketingové zaměření. BPMN je
určeno hlavně pro podporu procesního řízení a pro své účely ho mohou použít
analytici, vývojáři atd. Umožňuje využít standardizovaný zápis, který posky-
tuje BPMN ve snadném a srozumitelném tvaru pro všechny zaměstnance v
organizaci. Bylo tedy vytvořeno několik nástrojů, které dovolí modelovat kom-
plexní procesy v BPMN a následně je automatizovat. Jedním z hlavních dů-
vodů, proč je BPMN tak populární, je možnost měnit používané nástroje pro
vytváření a změny již existujících modelů bez závislosti na jejich výrobcích.

Hlavní důvod pro vznik BPMN je možnost vytvořit grafickou notaci, která
by byla univerzální pro různé úrovně účastníků procesu v organizaci (analytici,
design, marketing, management, vývojáři) a srozumitelná pro zaměstnance or-
ganizace. Iniciátorem se stala nezisková organizace BPMI (Business Process
Management Initiative). Díky vzniklé grafické notaci se dají popsat procesy s
vysokoúrovňovou abstrakcí, takže může být využita pro popis na nižší úrovni.
Dalším krokem ve vytváření BPMN je notace, která by měla pomoct se zobra-
zením jak jednoduchých, tak i komplexních procesů, protože existující řešení
měla problémy s obtížností při kreslení rozsáhlých modelů se složitou struktu-
rou a s udržováním v aktuálním konzistentním stavu.[7] Další výhoda oproti
např. vývojovým diagramům je standardizace, která při použití pro jednotlivé
prvky omezí možné chyby, které může způsobit uživatel, a umožní validace vý-
stupních modelů podle specifikace. Byly tedy zachyceny možnost modelovat
komunikace s entitami mimo organizaci nebo proces a možnost modelovat cho-
vání na základě předefinované události, která se často stává u nějakého procesu
nebo organizace, ale nejde namodelovat pomocí vývojového diagramu.

BPMN nemá přesnou metodologii, která by přesně určila, jak tvořit modely
a jak dodržovat jejich jednoznačnost, konzistenci a úplnost.

1.4.0.1 Základy BPMN

BPMN diagram je sám o sobě nejen grafickou představou byznys procesu,
ale i sémantickým modelem v jazyce XML. Pokud to nástroj pro modelování
podporuje, vytváří sémantický model zároveň s grafickým diagramem a podle
BPMN může existovat bez grafické reprezentace, ale ne opačným směrem.

BPMN v popisu procesního modelu nedefinuje, jak a proč se provádějí
jednotlivé aktivity, a v definici má pouze následující:
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• Pořadí aktivit

• Kdy se aktivity provádějí

• Podmínky provádění aktivit

Aktivita v BPMN je definovaná jako operace, za kterou provedeme práci,
a provádí se opakovaně v rámci organizace, vždy stejným způsobem, má jasně
definovaný začátek a konec, jinými slovy je neměnná a konzistentní.[8] V rámci
modelu nemůžeme aktivitu rozložit na další subaktivity a vnímáme ji jako
nedělitelný celek.

Procesy v BPMN jsou popsané jako posloupnost aktivit, které mají po-
čáteční a konečný stav. Procesní model pak obsahuje všemožné varianty cest
pro aktivity z počátečního do jednoho z konečných stavů. Proces a stejně
tak i aktivita, se provádějí opakovaně a určitou cestou, která je definována v
procesním modelu.

Stejně jako vývojové diagramy má i BPMN notace základní prvky, ale
obsahuje jich mnohem víc, aktuální verze 2.0 má přibližně 100 symbolů. Jelikož
tato práce má čtenáře seznámit se základy, budou popsané pouze základní
elementy. Díky tomu, že symbolika BPMN je odvozena od klasických a velmi
rozsáhlých vývojových diagramů, které jsou jednoduché na pochopení, je lehce
pochopitelná pro lidi, kteří nejsou seznámení s byznys proces modeling a se
související problematikou.

Pro základní práce s modelem bychom si měli vystačit se základními druhy
prvků. Podle [8] a [7]:

• Start event - počáteční událost

• Intermediate event - Průběžná událost typu Signál a Zpráva

• End event - konečná událost

• Activity - aktivita

• Sequence flow - sekvenční tok

• Message flow - tok zpráv

• Pool - bazén

• Swimming lane - plavecká dráha

• Gateway - brána

• Data object - datový objekt

• Data store - datové úložiště

• Data association - datová asociace
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Každý prvek má několik variant grafického znázornění na základě modelu.
Aktivita je v procesu znázorněna jako obdélník se zaoblenými rohy a

reprezentuje buď (Task) nebo (Subprocess).

Obrázek 1.6: Element aktivita (Vytvořeno autorem)

Subproces svým názvem částečně popisuje vlastnosti, muže být zobrazen
v rodičovském procesu jako jedna sbalená aktivita nebo jako celý subproces,
včetně všech aktivit, které obsahuje. Další možností je Task, který není možné
rozdělit na další aktivity, ze kterých se skládá subproces.

Při byznys proces modeling často nastávají situace, kdy nějaká modelovaná
situace může mít více možností podle toho, jak dopadne na základě nějakých
podmínek. V rámci BPMN větvení se toto řeší pomocí prvku brána, oproti
vývojovým diagramům není možné sekvenční tok rozdělit. Brána je zobrazena
jako kosočtverec a může mít symbol uvnitř podle toho, jaký typ brány byl
použit.

• Exkluzivní (XOR)

• Inkluzivní (OR)

• Paralelní (AND)

• Komplexní

• Event-based
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Obrázek 1.7: Druhy elementu brána (Vytvořeno autorem)

Události v BPMN jsou zobrazeny pomocí kruhu, který stejně jako brána
může obsahovat symboly, které určují, o jaký typ události se jedná. Každý pro-
ces začíná nějakým typem počáteční události a je ukončen některým typem
konečné události. Podle toho o jaký jde proces, může mít více počátečních
událostí nebo žádnou (speciální typ procesu) a několik konečných událostí.

Obrázek 1.8: Druhy elementu počáteční událost (Vytvořeno autorem)
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Obrázek 1.9: Druhy elementu konečná událost (Vytvořeno autorem)

K provedení události v průběhu procesu slouží průběžné události. Prů-
běžné události mohou být typu throwing a catching. Throwing událost typu
Zpráva znamená, že ve chvíli, kdy proběhne událost v procesu, se odešle zpráva
pro definovaného příjemce. Průběžná událost stejného typu, ale Cathing zna-
mená, že událost bude čekat, dokud nepřijde zpráva, a průběh procesu bude
pozastaven.
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Obrázek 1.10: Druhy elementu throwing průběžné události (Vytvořeno au-
torem)
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Obrázek 1.11: Druhy elementu catching průběžné události (Vytvořeno au-
torem)

1.5 Porovnání DEMO s BPMN

1.5.1 Rozdíl mezi notací a metodikou

Při popisu BPMN a DEMO je hlavním rozdílem to, že BPMN je notace,
zatímco DEMO je metodikou. Správné vysvětlení a pochopení těchto dvou
pojmů vedou k pochopení odlišnosti mezi BPMN a DEMO.

1.5.1.1 Notace

Notace v oblasti analýzy a byznys proces modeling je sadou grafických prvků,
které používáme pro popsání samotného procesu, a nejde o nic jiného než
o formální pravidla, která popisují realitu. Obvykle má notace nějakou
navázanou související metodiku[9].

1.5.1.2 Metodika

Metodika určuje postup pro provedení nějaké činnosti. V případě modelovací
techniky by metodika popisovala pracovní postup při modelování, tedy jak a
kde by měly být jednotlivé elementy přesně použity. V případě BPMN to není
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platné, protože BPMN nemá žádnou na sebe navázanou metodiku; použití
označení BPMN jako metodiky je chybné.

Většina chyb vzniká při pochopení pojmů metodika,metoda ametodologie,
proto pro lepší pochopení rozdílu bude dále popsán i pojem metodologie.

Metodologie je vědní disciplína, která se věnuje tvorbě metod nebo me-
todik a následně jejich aplikaci. Metodologii můžeme definovat jako nauku o
metodách. Když porovnáme BPMN a DEMO, je mezi nimi zřejmý rozdíl v
tom, že BPMN nemá oproti DEMO žádnou metodiku a není tak rozsáhlá.

1.5.2 Silné a slabé stránky DEMO a BPMN

Když porovnáme BPMN a DEMO a následně odhalíme silné a slabé stránky,
zjistíme, že slabiny BPMN jsou silnou stránkou DEMO a naopak. Jak bylo
zmíněno výše, BPMN nemá teoretický základ, a proto v situaci, kdy bude
stejný proces modelován vícekrát najednou, výsledné modely se budou při
dodržení specifikace BPMN lišit. Další slabá stránka notace BPMN je absence
seznamu pravidel, která by přesně definovala, co vyjadřuje každý z elementů
a kdy ho používat.

Silnou stránkou DEMO je existence postupu pro vytváření modelů byz-
nys procesů, oproti notaci, pomocí které se dají vytvářet modely. Rozsáhlý
teoretický základ metodiky DEMO je zároveň její slabou stránkou. Pochopení
základu je pro běžného uživatele velmi obtížné a nepřístupné, protože musí
znát nebo nastudovat základní koncepce (Enterprise ontology a Ψ-theory).
Studium teoretických základů zabírá poměrně hodně času, po kterém je třeba
věnovat určitý čas praktickému použití, které často probíhá metodou pokus-
omyl.

Dalším problémem jsou malý počet nástrojů a jejich složitost, což často
odstraší nezkušeného uživatele, který se pouze začíná seznamovat s metodikou
DEMO.

Jedním z cílů této práce je vytvořit jednoduchý nástroj na pochopení, který
by umožnil seznámit nezkušeného uživatele s danou metodikou a pomoct za-
čít modelovat byznys procesy. Následně bude v procesu testování předvedeno
porovnání modelu vytvořeného pomocí metodiky DEMO a modelu vytvoře-
ného pomocí notace BPMN, takže budou popsány přínosy modelování pomocí
metodiky DEMO.
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Kapitola 2
Praktická realizace

2.1 Požadavky na aplikaci

2.1.1 Úvod

Aplikace pro seznámení s metodikou DEMO by měla umět vytvořit modely
pro jednoduché procesy, a umožnit vyzkoušet jejich simulaci a následně pře-
hrát ukázku simulace. V rámci této práce bude implementována první verze
aplikace. V dalších kapitolách přesněji popíšeme požadavky, grafický návrh a
proces testování.

V dané kapitole jsou popsány především motivace a proces realizace mo-
bilní aplikace pro seznámení s DEMO.

Hlavním důvodem pro napsání mobilní aplikace byl fakt, že neexistuje
aplikace, která by byla dobře navržena a implementována nejen z technického
pohledu. Hlavní chyba - rozsáhlá funkčnost bez ohledu na techniky pro tvorbu
user interface designu a user experience designu, který v současné době je
jedním z kamenů při tvoření aplikace. Kombinace dobře navrženého UX a UI
by měla umožnit lépe se seznámit s metodikou DEMO.

Na stránkách demoworld.nl je například nástroj s rozsáhlou funkčností, na
obrázku 2.1 je ukázka modelovací plochy. Bohužel takový hezký nástroj nemá
podporu mobilních platforem, což se stalo jedním z hlavních důvodu pro vývoj
mobilní aplikace.
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Obrázek 2.1: Modelovací nástroj na stránkách demoworld.nl [3]

Při navržení wireframu aplikace byly pro inspiraci využity takové nástroje
jako UMLet, doplněk pro integrace do nástroje Pharo, nástroj na stránkách
demoworld.nl a další. Na základě analýzy uživatel vždy musí mít přístup do
počítače, a tedy provádět zaškolení do výše popsaných nástrojů, které mohou
nejen odstrašit, ale i demotivovat od seznámení s metodikou DEMO. Velmi
častou chybou jsou přetížení uživatelského rozhraní a následně špatná ori-
entace uživatele v celé aplikaci, což uživatele nutí víc přemýšlet o tom, jak
má provádět konkrétní operace, než se zaměřovat na tvorbu modelů byznys
procesů.

Jedním z prvních kroků byly zkouška nástrojů a následně odhalení chyb
při designu UX (User Experience). Každý z vyzkoušených nástrojů měl pro-
blémy s vysokou funkcionalitou, která by neměla být zařazena do problému,
ale průměrný uživatel ztrácí hodně času zkoumáním, jak používat nástroje.
Dále existují problémy s vyhledáním potřebného elementu a vhodným umís-
těním nejvíce využívaných elementů. Většinu těchto problémů má nástroj,
který je integrován do Pharo. Při zkoumání webu demoworld.nl tedy byly z
pohledu průměrného uživatele vytknuty problémy jako špatná orientace v ná-
stroji pro modelování, absence zřejmého postupu, jak by se uživatel z fáze
kreslení přesunul do fáze simulace, čí uložení simulace pro opakované použití.
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2.1. Požadavky na aplikaci

Na základě těchto několika problémů vznikly požadavky na aplikace, které
by měly pomoct vyhnout se popsaným chybám.

Pro správné navržení softwaru je třeba definovat požadavky, které by měly
zachytit a odhalit různé chyby ještě ve fázi plánování.

Proto navrhneme případ užití aplikace, který pomůže správně definovat
požadavky na funkčnost a jejich provázanost, která ovlivňuje proces imple-
mentace aplikace.

Diagram případu užití (use case) je na obrázku 2.2 a obsahuje use casy
hlavních aktivit z pohledu práce s modely. Podle diagramu patří mezi základní
funkčnosti aplikace možnosti vytvořit nový model, provádět úpravy modelu,
pak provádět simulaci modelů a ukázku vytvořené simulace.
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Obrázek 2.2: Diagram případů užití aplikace DEMO (Vytvořeno autorem)

2.1.2 Požadavky na uživatelské rozhraní

Správně navržená aplikace by měla dodržovat standardy uživatelského roz-
hraní, tedy uživatelského prožitku (user experience design), které se stávají
jednou z nejdůležitějších částí při modelování aplikace. Důvodem, proč je to
důležité, je, že uživatel nemá moc času na pochopení a vyzkoušení velkého
množství existujících nástrojů, zároveň často nemá čas na vyzkoušení všech
nástrojů a nevidí na první pohled, zda aplikace bude vyhovovat požadavkům
uživatele a splňovat funkčnost, kterou uživatel potřebuje.

Dalším složitým problémem bylo zachovat funkčnost aplikace spolu s jejím
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2.1. Požadavky na aplikaci

jednoduchým přístupem tak, aby uživatele aplikace neodradila a dovolila mu
seznámit se s metodikou DEMO a umožnila lidem s menšími zkušenostmi v
byznys proces modeling ji začít používat.

Aplikace má umět:

• Zobrazení aktuálního stavu transakce

• Simulace průběhu procesu

• Ukázka uložené simulace

• Uložení modelu

• Editace již existujících modelů

• Zobrazení vrstvy procesu - jeden ze tří stavů B-organizace, I-organizace
nebo D-organizace

2.1.3 Požadavky na funkčnost

Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, mobilní aplikace by měla mít pře-
devším funkčnost počítačové aplikace, konkrétně byly pro inspiraci použity
stránky demoworld.nl a jejich modelovací nástroj.

Modelovací nástroj demoworld.nl umí kompletně namodelovat a nasimu-
lovat byznys proces a jeho tok včetně možných komunikací v rámci metodiky
DEMO.

Simulace procesu pro průměrného uživatele není až tak jednoduchá a může
působit možné chyby, proto je při implementaci funkčnosti této sekce důležité
neztratit funkčnost a zároveň přidat moderní pohled na implementaci poža-
dovaného rozhraní.

Sekce pro kreslení modelu byznys proces má také několik zastaralých tech-
nik a postupů pro modelování, které se dají vylepšit při implementaci mo-
bilní aplikace. Postup pro odstranění prvků potřebuje víc akce, stejně tak i
posouvání prvků. Další věc, na kterou musíme dát pozor, je dodržení tech-
nik implementace UI (user interface design) a UX (user experience design),
tzn. Android design guidelines, které v určité míře ovlivňují funkčnost apli-
kace, možná řešení a její chování pro uživatele.

Aplikace má umět:

• Prohlédnout existující modely pro seznámení s možností simulace

• Vytvořit nový model

• Možnost přidat aktéra

• Možnost přidat transakce

• Režim prezentace
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• Možnost posílat požadavek (request)

• Možnost slíbit splnění požadavku (promise)

• Možnost odmítnout požadavek (decline)

• Akceptace výsledku (accept)

• Stav výsledku (state)

• Možnost odmítnout výsledek (reject)

• Simulace průběhu procesu

• Uložení modelu

• Editace již existujících modelů

Z důvodu rozsáhlé funkcionality aplikace je implementace rozdělena do
několika fází, ve kterých se očekává upřesnění funkčnosti, odhalení chyb při
navržení a během implementace a umožnění změnových požadavků během
komunikace s vedoucím dané práce.

2.1.4 Omezení implementace

Na základě toho, že aplikace slouží pro seznámení se základy metodiky DEMO
s vedoucím práce bylo dohodnuto, že průběh procesu, který bude modelován
a simulován bude omezen, aby nezkušenému uživateli proces simulaci nepřišel
moc složitý a neintuitivní. Hlavní myšlenkou je napovědět uživateli jak by
proces správně měl probíhat.

Pro práci se základními procesy stačí ve většině případů sekvenční průchod
simulaci nebo složitější model jde rozdělit na menší modely, což by mělo stačit
pro základní seznámení při práci s modely.

Stavový diagram 2.3 znázorňuje možné varianty průchodu procesem simu-
laci
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2.2. Zvolené řešení

Obrázek 2.3: Stavový diagram aplikace DEMO (Vytvořeno autorem)

2.2 Zvolené řešení
Před začátkem implementace byly mobilní aplikace prozkoumány z hlediska
několika možných řešení a způsobů implementace daného projektu. Jako ná-
stroj pro implementace byl nakonec zvolen programovací jazyk C# a Fra-
mework Unity. Hlavním důvodem byla množství zařízení, která jsou podporo-
vaná uvedeným frameworkem, protože umožní vytvořit aplikaci pro Android.
Aplikace bude implementována pro zařízení typu tablet, předpokládá se po-
hodlné využití aplikace na tabletech s minimálně 10palcovým displejem.

Implementace probíhá pomocí verzovacího systému Git a zdroje aplikace
jsou uloženy na školním repozitáři. Vývoj aplikace pokračuje a její aktuální
verze je k dispozici v repozitáři na odkaze: https://gitlab.fit.cvut.cz/u/seidomur

Aplikace má základní třídy reprezentující hlavní elementy modelu:

• Actor

• Model

• Model Container

• Record Transaction

• Edit Window

Diagram tříd je na obrázku 2.4. Ovládání probíhá pomocí třídy Model
Manager, která také slouží ke komunikaci s grafickou vrstvou. Další důležitou
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částí je Model Container, který je reprezentací modelu a do kterého se pak
přidávají objekty Actor a Model. Proces simulací je naimplementován v třídě
Record Transaction a Edit Window.

Celá mobilní aplikace je navržena podle Model-View-Controller návrhu.
Základní třídy jsou modelem (Model), což je doménově specifická reprezen-
tace informací, s nimiž aplikace pracuje, řadič (Controller), který reaguje na
události (typicky pocházející od uživatele) a zajišťuje změny v modelu nebo
v pohledu, a pohled (View), který převádí data reprezentovaná modelem do
podoby vhodné k interaktivní prezentaci uživateli. Celá struktura projektu
včetně grafických prvků je na obrázku 2.5. Třídy, které ve svém názvu obsa-
hují Window nebo View, jsou grafickou vrstvou aplikace.

Obrázek 2.4: Základní třídy aplikace DEMO (Vytvořeno autorem)
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2.2. Zvolené řešení

Obrázek 2.5: Struktura tříd aplikace DEMO (Vytvořeno autorem)
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2.3 Grafický návrh

V této sekci si popíšeme grafické vyjádření funkčnosti, které bylo zmíněno v
předchozí kapitole. Pro grafické znázornění mobilní aplikace byly vytvořeny
wireframy, které dále popíšeme.

Na prvním wireframu 2.7 je vidět úvodní stránka aplikace a měla by umět:

• Vytvořit nový model

• Pokračovat v úpravách již existujícího modelu

• Smazat model

Vytvoření nového modelu proběhne při zmáčknutí tlačítka „+“ vpravo dole. Je
tedy vidět stav již existujících modelů, zda je model ještě ve fázi modelování
nebo zda obsahuje simulaci a zda je tato simulace připravena k ukázce. Také
je možné provést obecné úpravy nad modelem pomocí tlačítka ve tvaru ozube-
ného kola vpravo nahoře u vybraného modelu. Po jeho zmáčknutí se následně
zobrazí možnosti smazat vybraný model nebo udělat kopii pro provedení úprav
bez zásahu do něj.

Wireframy 2.8 a 2.9 znázorňují, jak bude vypadat obrazovka pro modelování
byznys procesu, která zahrnuje funkce:

• Přidání aktéra

• Přidání transakce

• Propojení jednotlivých prvků modelu

• Mazání objektu

• Uložení modelu

• Smazání všech objektů

Lišta zleva obsahuje tři objekty pro modelování, jejich přetáhnutím do plochy
pro modelování se vytvoří nový element určitého typu; Actor, Transaction
nebo Path pro propojení těchto dvou elementů. Pomocí tlačítka „Save“ lze
uložit model v aktuálně rozpracovaném stavu (ten je pak zobrazen ve stavu
„Designing“ na úvodní obrazovce) nebo pomocí tlačítka „Clear all“ smazat
celý model.
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Na dalším obrázku je vidět, že při kliknutí na prvek se zobrazí možné operace s
vybraným elementem, a těmi jsou možnost smazat vybraný prvek nebo provést
úpravy jeho nastavení.

Na wireframu 2.10 je zobrazena funkce přepínání režimu modelování z editač-
ního do prezentačního. Ve chvíli, kdy je aplikace v prezentačním modu, nejde
již měnit jednotlivé objekty. Prezentační mód je určen především pro simulaci
průběhu procesu a ukazování, jak se nasimulovaný proces provádí.

Pomocí tlačítka „Menu“ vpravo nahoře a výběru položky „Presentation mode“
se dá přepnout model do režimu prezentace. To znamená, že grafické úpravy
modelů byly dokončený a model se nebude dále měnit, obsah obrazovky se
tedy přepne do prezentačního módu.

Poslední wireframe 2.11 zobrazuje prezentační mód, který umožní provést si-
mulaci popsaného procesu, uložit tuto simulaci a opakovaně ji spouštět. Pre-
zentační režim tedy slouží jako ukázka připravených modelů pro seznámení s
metodikou DEMO a pochopení způsobu navržení byznys procesů a provedení
v rámci organizace.

Pro spuštění simulace je třeba kliknout na tlačítko „Record“. Pro provedení
simulace je třeba kliknout na iniciátora požadavku a v zobrazené bublině
vybrat potvrzení spuštění procesu tlačítkem s háčkem nebo zamítnout spuštění
tlačítkem s křížkem.

Po ukončení simulací ve stavu zamítnutí (reject) nebo schválení (accept) se dá
simulaci znovu spustit tlačítkem „Replay“. V tomto kroku je model připravený
k ukázce. Pokud byl uložen při vytváření, je zobrazen ve stavu „Finished“ na
úvodní obrazovce.

Na všech obrazovkách se tlačítkem vlevo nahoře dostaneme na úvodní obra-
zovku aplikace.
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Obrázek 2.6: Úvodní obrazovka aplikace (Vytvořeno autorem)

34



2.3. Grafický návrh

Obrázek 2.7: Obrazovka pro modelování (Vytvořeno autorem)
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Obrázek 2.8: Ukázka procesu modelování (Vytvořeno autorem)
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2.3. Grafický návrh

Obrázek 2.9: Změna vlastností vybraného objektu (Vytvořeno autorem)
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Obrázek 2.10: Přepnutí do prezentačního módu (Vytvořeno autorem)
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2.3. Grafický návrh

Obrázek 2.11: Obrazovka pro simulaci a ukázku nasimulovaného procesu (Vy-
tvořeno autorem)
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2.4 Testování
Po implementaci aplikace bylo provedeno testování aplikace. Testování se
skládá ze dvou fází. První fáze testování je zaměřena na otestování základní
funkčnosti aplikace, tj. zda aplikace nepadá a neseká se během provádění jed-
notlivých operací. Další fází testování je kontrola funkcionality. Ve druhé fázi
se zaměříme na proces modelování a simulaci. Měla by umožnit projít celým
procesem byznys modeling a spustit simulaci s ukázkou.

První fáze testování aplikace dopadla dobře; aplikace neobsahuje chyby, které
by ovlivňovaly normální běh aplikace.

Pro testování druhé fáze modelu namodelujeme proces, který byl vytvořen
společně s vedoucím této práce. Jako byznys proces pro modelování jsme zvolili
velmi populární a jednoduchý proces objednání pizzy. Porovnáme tedy průběh
modelování stejného procesu v notaci BPMN a zvážíme přínosy použití DEMO
oproti BPMN a přínosy aplikace pro business process modelling.

Popíšeme jednotlivé kroky a obsah modelu. Na první pohled je model velmi
jednoduchý, tj. zaručuje transakční axiom, který obsahuje větší část logiky
modelu.

V modelu máme jednoho iniciátora A-1, který má roli zákazníka, další aktér
je pokladník (A-2), který zastupuje roli iniciátora a vykonavatele, posledním
aktérem je kuchař A-3, který zastupuje roli vykonavatele.

Dále předvedeme stavy, které mohou nastat při simulaci, a následně je popí-
šeme. Pro zjednodušení popíšeme proces, v rámci kterého se vyskytuje každý
ze stavů, ale v našem modelu uvedeme i nestandardní provedení v modelu.

Každá akce začíná požadavkem 2.12 (Request), který vytvoří iniciátor a pak
ho potvrdí vykonavatel svým slibem 2.13 (Promise). Až bude požadovaný
produkt hotový, vykonavatel o tom informuje stavem hotový 2.15 (State). A
konečně iniciátor akceptuje 2.16 (Accept) výsledný produkt, protože splňuje
požadavky. Znamená to, že proces úspěšně proběhl.
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Obrázek 2.12: Request (Vytvořeno autorem)

Obrázek 2.13: Promise (Vytvořeno autorem)

Obrázek 2.14: Decline (Vytvořeno autorem)

Obrázek 2.15: State (Vytvořeno autorem)
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Obrázek 2.16: Accept (Vytvořeno autorem)

Obrázek 2.17: Reject (Vytvořeno autorem)
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Proces objednání pizzy namodelovaný pomocí DEMO je uveden na obrázku
2.18.

Obrázek 2.18: Příklad Pizzerie pomocí DEMO (Vytvořeno autorem)

Pro zjednodušení kroků popisu budeme popisovat model pomocí definovaných
názvů a popsaných stavů. Simulace modelu probíhá následujícím způsobem:

1. request Transakce T-1 A1 -> A2 - Požadavek na vybranou pizzu.

2. request Transakce T-2 A2 -> A3 - Požadavek, zda můžeme takovou
pizzu upéct.

3. decline Transakce T-1 A2 -> A1 - Nemůžeme připravit pizzu pro zá-
kazníka. Zákazník buď odejde, nebo si vybere něco jiného.

4. decline Transakce T-2 A3 -> A2 - Nemáme dostatečné množství zásob.

5. request Transakce T-1 A1 -> A2 - Nový požadavek na jinou pizzu.

6. request Transakce T-2 A2 -> A1 - Požadavek, jestli můžeme takovou
pizzu upéct.

7. promise Transakce T-2 A3 -> A2 - Ano, máme dostatečné množství
zásob.

8. promise Transakce T-2 A2 -> A3 - Ano, můžeme pizzu upéct.

9. state Transakce T-2 A3 -> A2 - Pizza je hotová.

10. accept Transakce T-1 A2 -> A1 - Pizza odpovídá objednávce.

11. state Transakce T-1 A2 -> A1 - Pizza je připravená k vyzvednutí.

12. accept Transakce T-1 A1 -> A2 - Zákazník je spokojen.

Při modelování a simulaci pomocí metodiky DEMO musí člověk v každém
kroku přemýšlet o tom, jaké možné situace mohou nastat, včetně neúspěšných
případů. V tom je hlavní silná stránka DEMO.

Nyní porovnáme stejný proces nakreslený pomocí notace BPMN, jak bylo
zmíněno v předchozích kapitolách, model je na obrázku 2.19. Při kreslení a
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následné simulaci mohou být opomenuty nestandardní situace, které pak ne-
budou zachyceny. V případě modelu pizzerie k tomuto nedochází, protože není
tak složitý a rozsáhlý. Proces kreslení modelu často není tak intuitivní, jako u
metodiky DEMO, díky transakčnímu axiomu, který je její součástí.

V modelu 2.19 je označen průběh procesu objednání pizzy, na modelu jsou
zachyceny i nestandardní situace, které mohou nastat. Často se stává, že se na
ně při modelování v notaci BPMN zapomene. BPMN model se obecně kreslí
zleva doprava, ale pro lepší čitelnost byl nakreslen shora dolů a neobsahuje
rozdělení na plavecké dráhy pro každou roli, protože hlavním cílem je ukázat,
jak je model oproti DEMO modelu rozsáhlý a složitý. Dále je na modelu
vidět několik druhů objektů oproti DEMO, kde jsou pouze dva typy. Model je
jednoduchou ukázkou podobného DEMO modelu v BPMN a slouží jenom pro
srovnání dvou přístupů k modelování byznys procesu. Rozsáhlost pohledů na
to, jak by model pizzerie mohl vypadat, ještě jednou potvrzuje nedokonalost
BPMN.
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2.4. Testování

Obrázek 2.19: Příklad Pizzerie pomocí BPMN (Vytvořeno autorem)

Pro lepší představu jsem zvolil další proces a namodeloval jsem ho v aplikaci,
která přehledně znázorňuje provedení procesu a aktuální stav jednotlivých
kroků modelu. Zvolil jsem proces Platby kartou. Model Platby kartou v apli-
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2. Praktická realizace

kaci je na obrázku 2.20 a částečně ukazuje průběh procesu, který také bude
dále přesněji popsán.

Simulace procesu platby kartou má 4 aktéry - A1 je zákazník, který platí
kartou v obchodě, A2 je terminál, do kterého vkládá kartu, A3 server, kde
se ověřují údaje, a poslední A4 je informační systém banky. Celá simulace je
znázorněna na obrázku 2.20, je vidět bod 4 z popisu průběhu procesu.

1. request Transakce T-1 A1 -> A2 - Požadavek na platbu kartou pomocí
terminálu

2. request Transakce T-2 A2 -> A3 - Požadavek na provedení platby ter-
minálu na server

3. request Transakce T-3 A3 -> A4 - Požadavek na provedení kontroly
údajů a prostředků zákazníka

4. promise Transakce T-3 A4-> A3 - Kontrola úspěšně provedena

5. promise Transakce T-2 A3 -> A2 - Platba může být provedena

6. promise Transakce T-1 A2 -> A1 - Server schválil platbu

7. state Transakce T-3 A4 -> A3 - Transfer peněz proběhl

8. state Transakce T-2 A3 -> A2 - Platba provedena

9. state Transakce T-1 A2 -> A1 - Platba provedena

10. accept Transakce T-1 A1 -> A2 - Zákazník schválil platbu

11. accept Transakce T-2 A2 -> A3 - Stav platby potvrzen

12. accept Transakce T-3 A3 -> A4 - Potvrzení transferu
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2.4. Testování

Obrázek 2.20: Příklad platba kartou (Vytvořeno autorem)
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2. Praktická realizace

2.5 Vyhodnocení přínosů modelování pomocí
metodiky DEMO

Z modelů v předchozích kapitolách je vidět, jak velký je rozdíl při modelování
pomocí vybraných nástrojů. Výhody metodiky DEMO jsou v tom, že model je
vždy sestaven pouze ze dvou druhů objektů, například náš modelovaný proces
nákupu pizzy obsahuje aktéry a transakce, díky transakčnímu axiomu bere v
úvahu možné nestandardní situace, nad kterými se člověk zamyslí i při simulaci
běhu procesu. Při seznámení se s metodikou DEMO v mobilní aplikaci dále
není třeba pamatovat na různé druhy objektů a celý proces modelování a
simulace je velmi intuitivní.

V BPMN modelu je použito několik typů objektů. Když porovnáme jejich
počet oproti DEMO má 3 aktéry a 2 transakce, jednoduchý proces obsahuje 7
aktivit, 1 startovací a 1 koncový stav, 4 brány, DEMO má celkem 5 objektů.
Při modelování složitějších procesů je pravděpodobnost chyb v DEMO skoro
nulová oproti BPMN, kde je celý proces modelování byznys procesu docela
matoucí. Je totiž třeba pamatovat na několik základních typů objektů a také
jejich podtypů, proto modelování v podobné mobilní aplikaci, ale pro notaci
by BPMN nebylo až tak jednoduché.
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Závěr

Podle zadání měla tato práce seznámit čtenáře s metodikou DEMO a zaměřit
se na vytvoření jednoduché mobilní aplikaci. Mobilní aplikace měla znázornit
využití metodiky DEMO v praxi a ukázat modelování jednoduchých byznys
procesů. Po seznámení se se základy DEMO je možné aplikovat dosažené zna-
losti při kreslení a simulaci vybraného procesu v mobilní aplikace, například
modelu pizzerie.

Aplikace se dostala do fáze, kdy podle popsaných požadavků umí:

• Namodelovat proces pomocí aktérů a transakce

• Vytvořit simulaci namodelovaného procesu

• Ukázat vytvořenou simulaci

Tato funkcionalita dovolí projít celým procesem modelování a simulace vy-
braného jednoduchého byznys procesu s ohledem na to, že slouží jako ukázka,
nikoliv jako profesionální nástroj pro modelování složitých a rozsáhlých pro-
cesů.

Funkčnost a další věci, které ještě nebyly implementovány z důvodu složitosti,
a zkoumání jejich možného rozšíření nebo změn v rámci implementace:

• Sada ukázkových modelů

• Vylepšení způsobu animace

• Rozdělení módu na prezentační a modelovací

• Přidání větvení při kreslení modelů
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Závěr

• Doplnění

Při modelování vybraného procesu společně s vedoucím této práce a následně
při hodnocení výsledků jsem došel k závěru, že modelování v metodice DEMO
zachycuje možné nestandardní situace, díky transakčnímu axiomu, který na
pozadí řeší jejich provedení a při simulaci kontroluje každý stav průběhu pro-
cesu. Mobilní aplikace umožní kompletně namodelovat a nasimulovat jedno-
duchý byznys proces, a tím uživatele seznámit s metodikou DEMO v praxi.

Cílem mé práce bylo implementace mobilní aplikace pro seznámení s meto-
dikou DEMO. Vidím velký potenciál v metodice DEMO a její použití při
modelování byznys procesů. Mobilní aplikace měla by usnadnit seznámení se
základy metodiky DEMO. Na základě provedené práce bych doporučil použití
aplikace pro seznámení se základy metodiky DEMO na fakultách ČVUT.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

BPMN Buisness Process Managment Notation

BPM Business Process Management

C# C# Programming language

DEMO Design and Engineering Methodology for Organizations

GUI Graphical user interface

UX User Experience

UI User Interface
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Příloha B
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
exe ....................... adresář se spustitelnou formou implementace
src

impl...................................zdrojové kódy implementace
thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX

text ....................................................... text práce
thesis.pdf............................. text práce ve formátu PDF
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