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E dokumentum célja a e-business modellező nyelvek áttekintése, képes-
ségeik bemutatása különös tekintettel az üzleti környezet, az absztrakt mun-
kafolyamatok, a végrehajtható üzleti folyamatok és az üzleti adatok model-
lezésére. Ezek a modellező nyelvek egyrészről lehetnek teljesen absztraktak,
amik kizárólag magas szintű üzleti modellezésre használhatóak, másrész-
ről lehetnek végrehajthatóak, vagyis a modell futtatható egy üzletifolyamat-
menedzsment-rendszer végrehajtó motorján. A dokumentumban a központi
szerepet a Business Process Modeling Language (BPMN) és a Business Pro-
cess Execution Language (BPEL) játssza, mindazonáltal két további nyelv
és modellezési technika alapvető koncepciói és lehetséges alkalmazási te-
rületei is bemutatásra kerülnek. A fókuszban minden esetben a bemutatott
nyelvekkel való modellezés alapelvei állnak, és nem e nyelvek szintaxisa.

1. Bevezető

Az 1990-es évektől kezdődően az információs rendszerek fejlődésével a vál-
lalati rendszerek gyártói, ipari szövetségek és kutatók fókuszába került az üz-
leti szféra infrastruktúrái és folyamatai modellezésére alkalmas nyelvek tervezése
és szabványosítása. A nyelvekkel megalkotott modellek alkalmasak egy vállalat
belső élete minden aspektusának modellezésére, és mintát szolgáltatnak azok –
automatikus – megvalósítására. A nyelvek célközönsége kettős: a gazdasági ol-
dalról stratégiai tanácsadók és üzleti elemzők használják a vállalat magas szintű
leírására, míg a vállalat IT részlegéről architektek és szoftverfejleszők alkalmaz-
zák a folyamatok megvalósítása és telepítése során.

Noha a modellező nyelvek céljában ugyanaz áll, egy vállalat életét model-
lezni, azonban a speciális fókuszaikban eltérnek. Az egyes nyelvek különböznek
a vállalatok technológiai és szervezeti infrastruktúrájának, munkafolyamatainak
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és adatainak reprezentálásában. A különbözőségek másik jelentős forrása az alap-
elvekben rejlik, amit az adott nyelvet alkalmazó üzleti szereplő határoz meg: gaz-
dasági vagy műszaki szakértő használja. A vállalati munkafolyamatok tervezése
egy magasabb szintű absztrakción valósul meg, és a modellt elsősorban gazda-
sági háttérrel rendelkező szakértők készítik: a legmagasabb szinten a stratégiai ta-
nácsadók, vállalati szintre lebontott alacsonyabb absztrakciós szinten pedig az üz-
leti elemző munkatársak. E szereplők számára használnató absztrakt folyamat- és
adatmodellező nyelvek a BPMN és az Yet Another Workflow Language (YAWL).
Technológiai háttérrel rendelkező szereplők esetén a cél az üzleti folyamatok mo-
delljeinek telepítése, vagyis a vállalat humán és technológiai infrastruktúrájára
való rávetítése, és a végrehajtási szabályok megvalósítása. Számukra egy a prog-
ramozási nyelvekkel szorosabb kapcsolatban álló modellezési nyelv, mint a BPEL
a megfelelő választás.

A modellező nyelveket jellemzően a legnagyobb iparági szállítók által támo-
gatott szabványosítási szervezetek fejlesztik, azonban van példa az akadémiai
szférában fejlesztett nyelvre is. A nyelvek fejlődésének mozgatórugói kettősek,
támaszkodnak az ipari igények változásaira, és mindeközben figyelembe veszik a
modellezés és szimuláció témakörében elért elméleti eredményeket. A dokumen-
tum mindkét szemszögből megvizsgálja a nyelveket. Bemutatja a nyelvek mate-
matikai hátterét, kifejező erejét, és olyan szoftvertechnológiai koncepciók kife-
jezésére való alkalmasságukat, mint például a tranzakciók modellezése vagy hi-
bák fellépése esetén a kompenzáció. Üzleti szempontból a nyelvek eszköztárának
vizsgálata a fő kérdés, vagyis, hogy a nyelv képes-e olyan az üzleti modellezésben
használt aspektusok figyelembe vételére, mint a B2B interkaciók, automatikus
és manuális feladatok megkülönböztetése, feladatok életciklus-menedzsmentje,
szerződések modellezése, valamint a szervezeti és a technológiai infrastruktúra
modellezése.

2. Az e-business modellező nyelvek nyelvek techno-
lógiai háttere

2.1. A szolgáltatásorientált architektúra

A gazdasági szakemberek és a szoftverfejlesztők modellező nyelvekkel szem-
ben támasztott elvárásai jelentősen eltérnek, így azoknak sok és alapjaiban külön-
böző kövezelményeknek kell megfelelniük. A gazdasági szakemberek könnyen
használható grafikus felhasználói felülettel rendelkező környezetet képzelnek el,
ahol az üzleti folyamatok tevékenységeinek sorrendje különböző dekompozíciós
szinteken megadható. Ezzel szemben a mérnökök már eleve egy magas szintű
dekomponáltsággal rendelkező modellt várnak, ahol minden egyes tevékenység
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vagy szolgáltatás megfeleltethető egy jól definiált interfésszel rendelkező, telepít-
hető és futtatható szoftveres komponensnek.

E két szemléletmód találkozási pontja a szolgáltatásorientált architektúra (Ser-
vice Oriented Architecture – SOA) [1, 2]. A SOA-ban minden egyes atomi üz-
leti feladatot, mint például egy űrlap kitöltését vagy egy levél feladását, egyetlen,
szolgáltatásnak nevezett szoftverkomponens valósítja meg. Egy szolgáltatás lehet
egyszerű vagy összetett, az utóbbi atomi szolgáltatásokat hajt végre előre megha-
tározott sorrendben. A szolgáltatásokat egy katalógus tartja nyilván, ahonnan az
éppen futó szolgáltatás kikeresheti a soron következő feladata elvégzésére alkal-
mas atomi szolgáltatást, amivel aztán végrehajtathatja a feladatot.

Egy üzleti kollaboráció során egy vállalat szolgáltatásai igénybe vehetik egy
másik vállalat szolgáltatásait a közöttük érvényben lévő szerződésben definiáltak
alapján. A kollaboráció modellezését kétféleképpen foghatjuk meg. Ha a model-
lünk az egyik szereplő szemszögéből definiálja az interakciót, akkor a vizsgált
folyamat vezérli a környezetét, és folyamatok összhangolásáról beszélhetünk. Ha
a kollaborációt külső szemlélő szempontjából írjuk le csak az üzenetváltásokat
sorrendjét megfigyelve, akkor a szolgáltatások koreográfiájáról beszélhetünk.

A szolgáltatások a kereshetőség és a sikeres együttműködés megvalósíható-
sága végett saját interfésszel rendelkeznek. Az interfész egy szerződés arra vonat-
kozóan, hogy a szolgáltatás milyen feladat ellátására alkalmas, milyen bemeneti
és milyen kimeneti adatokkal. A modellező nyelveknek képesnek kell lenniük
ilyen szerződések definíciójára.

2.2. Processzmodellek matematikai leírása

Események – vagy e dokumentumban üzleti tevékenységek – időbeli rende-
zése processzmodellezés néven ismert az irodalomban, és a szoftverfejlesztés el-
méleti hátterének kialakulása óta az egyik legfontosabb kutatási terület az akadé-
miai szférában. Az üzletifolyamat-modellező nyelvek egyfajta elosztott rendszert
írnak le, amelyre végrehajtási kényszerek, komponensek közötti interakciók, va-
lamint vezérlési, illetve adatfolyamok jellemzők. Több matematikai abszrakciót
is definiáltak, amelyek képesek ezt hatékonyan leírni, ilyenek a Petri-hálók [3], az
állapotgépek [4] vagy a π-kalkulus [5]. Mindhárom absztrakció kitűnő alapot ad
az üzleti folyamatok szimulációjára és a helyességük ellenőrzésére.

A Petri-háló alapú modellezés kifejezetten alkalmas munkafolyamatok leírá-
sára. A Petri-háló formálisan egy páros gráf, ahol a csomópontok egyik halmazát
helyeknek, a csomópontok másik halmazát átmeneteknek nevezik, és minden él a
két csomóponthalmaz egy-egy elemét köti össze. A vezérlést tokenek ábrázolják,
amelyek egy átmenet előtti helyről az átmenet utáni helyre vándorolnak, ha a hely
előtti összes állapotátmenet bemenő helyén található egy token. A Petri-hálók el-
sősorban a párhuzamosság és a processzpéldányok modellezésében hatékonyak.
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Munkafolyamatok Petri-hálókkal való modellezésekor az állapotátmenet egy üz-
leti tevékenységet reprezentál, a token az üzleti folyamat egy példányának felel
meg, míg a helyet az aktuális folyamat példány végrehajtásának állapotát jeleníti
meg.

Az állapotgép egyetlen folyamatot ír le egy irányított gráffal, ahol az állapo-
toknak nevezett csomópontokat állapotátmenetnek nevezett irányított élek kötik
össze. Az állapotgép mindaddig az aktuális állapotában marad, amíg egy környe-
zeti esemény nem vezet egy állapotváltozáshoz, ami során az állapotgép kimeneti
eseményt generál, és új aktuális állapotot vesz fel. Az állapotgépek nagyon ha-
tékonyak egyetlen processz definíciójára és annak példányainak monitorozására.
Üzleti folyamatok esetén az állapotok az üzleti tevékenységeknek feleltethetők
meg, az állapotátmenetek pedig a tevékenységek közötti végrehajtási kényszere-
ket definiálják. Az állapotátmeneteket triggerelő környezeti események jelentik a
bemeneti szimbólumokat állapotgépek számára.

A π-kalkulus egy elosztott rendszer komponensei közötti megfigyelhető kom-
munikációs események időbeli rendezését írja le. Ez is egy írányított gráffal mo-
dellezhető, ahol a csomópontok a kommunikáló feleket ábrázolják, és minden
egyes irányított él a kommunikáció egy a fogadó fél által végrehajtandó esemény-
sorozatnak felel meg. Az események időbeli rendezése megadható szekvenciális,
párhuzamos vagy rekurzív végrehajtási kényszerek formájában. A π-kalkulus ki-
fejezetten alkalmas a SOA modellezésére: minden egyes csomópont egy szolgál-
tatás, minden egyes él egy hívást reprezentál az él forrás csomópontjának szolgál-
tatásából az él célcsomópontjának szolgáltatása irányában.

2.3. Vállalati szoftverrendszerek

A modern üzleti folyamat modellező nyelvek erősen támaszkodnak a nagy-
vállalati informatikai rendszer szállítóinak gyakorlatához, amely további szoft-
vermérnöki és modellezési követelményekben mutatkoznak meg.

A szoftvermérnöki nézőpont a SOA világából adódik. Az üzletifolyamat-mo-
dellező nyelveknek képesnek kell lenniük leírni a SOA szogláltatási interfészének
valamennyi elemét, a folyamatok összhangolását és a folyamatok koreográfiáját.
Az összhangolás és koreográfia képes kell legyen kivételek kezelésére, például ha
hiba lép fel az üzleti interakciók során, akkor az egész tranzakciót és annak ha-
tásait is törölni kell; az üzleti folyamat pedig vissza kell térjen az utolsó ismert
konzisztens állapotba, a módosított üzleti adatokat pedig vissza kell görgetni. A
tranzakciókezelés az adatbázis-kezelők elméletéből ismeretes, a folyamatokra ki-
terjesztve ez olyan elemekkel bővült mint a folyamatban keletkező hiba- és kivé-
telkezelés, valamint a kompenzáció. Mivel több folyamat is lehet aktív egyidőben
minden B2B kapcsolódási pontot azonosítani kell, és meg kell vizsgálni, hogy
melyik érintett a hibában.
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Üzleti szempontból nem csak a folyamat maga, hanem a végrehajtási környe-
zet is meg kell jelenjen a modellben. A végrehajtási környezet egyaránt magában
foglalja a teljes technológiai infrastruktúrát és a vállalat emberi erőforrásait is.
Ezen erőforrásokat hozzá kell rendelni az összes számítógépes tevékenység vég-
rehajtásához és az összes kizárólagosan manuális vagy számítógéppel támogatott
emberi tevékenységekhez is. Ebből következően tartalmazza a szervezeti felépítés
modelljét is, beleértve a munkavállalók, munkacsoportok, üzleti szerepek és fele-
lősségek meghatározását is. A végrahajtási környezetből származó események,
amelyek befolyásolják a folyamatpéldány végrehajtását lehetnek például határ-
idők, levelek, telefonhívások, szenzor vagy más információforrásból származó
adatok. Maga az üzleti folyamat is előállíthat eseményeket a végrehajtási kör-
nyezet számára a belső hibák, vagy megfelelő jogosultságú személy által kiadott
visszavonások következtében; pl. kompenzáció, befejezés, hiba vagy visszavonás
által.

2.4. Munkafolyamatok modellezése, tervezési minták

Az akadémiai szféra a formális modellek meghatározása mellett az üzleti fo-
lyamat modellező nyelvek fejlődését a munkafolyamatok és az üzenetváltási min-
ták bevezetésével is támogatta, amelyet a valós életben működő üzleti helyzetek
absztrakt matematikai leírásával valósított meg[6, 7, 8].

A formális modellezés eszközei jellemzően három végrehajtási kényszert biz-
tosítanak – nevezetesen soros, párhuzamos és alternatív végrehajtást –, amelyről
bebizonyították, hogy nem elégséges önmagában az összes vezérlési folyam, adat-
folyam, erőforrás-hozzáférés és kivételkezelési viselkedés leírására [9]. A [9] ezen
felül további, jelentős mennyiségű viselkedési mintát, illetve kényszerhalmazt ha-
tároz meg, amely lehetővé teszi a különféle modellező nyelvek kifejező erejének
összehasonlítását.

3. Business Process Modeling Notation

A BPMN 2 az OMG által 2011-ben kiadott szabvány [10]. A BPMN új vál-
tozata már rendelkezik egy folyamatábra alapú grafikus kezelői felülettel és egy
XML alapú szövegreprezentációval is. A nagy modellező nyelveket szállítókat be-
vonták a grafikai jelölések szabványosításába, éppen ezért minden szoftvereszköz
ugyanazokat a szimbólumokat használja a folyamatmodellezésben.

A BPMN elsődlegesen modellezési célzattal került kialakításra. Habár a 2. vál-
tozat már a végrehajtást helyezi előtérbe, célja továbbra is általános; egy emberi
megértést támogató leírása az üzleti környezetnek. A megcélzott felhasználók el-
sődlegesen inkább üzleti elemzők és folyamattervezők, mintsem szoftvertervezők
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és -mérnökök. Matematikai értelemben a BPMN egy Petri-háló alapú megoldás,
ennek megfelelően alkalmas arra, hogy egy folyamatmodell helyességét ellen-
őrizni és igazolni tudja.

A BPMN támogatja mind az eseti üzleti folyamatok összhangolását, valamint
a különféle folyamatok együttműkődésének leírását is. Az együttműködésnek két
különböző nézete lehet. Lehet több folyam együttesen jelen ugyanabban az ábrá-
ban, jelölve az összes kapcsolódó kommunikációs elemeket közöttük. Másrészről,
van lehetőség arra is, hogy egyetlen folyamat összhangolását írjuk le, amely nem
feltétlenül tartalmazza a résztvevő folyamatok definícióját.

A BPMN folyamatot végrehajtó szervezetet egy téglalap jelöli grafikusan, ho-
rizontálisan vagy vertikálisan tartalmazza a szervezet nevét. A konkrét feladat
végrehajtója lehet emberi erőforrás, egy szervezeti hierarchiába illeszkedő szerep,
vagy egy technológiai infrastruktúrában létező szolgáltatás, amelyet egy sávval
jeleznek a téglalapon belül, azaz egy címkével ellátott négyszöggel a végrehajtó
szervezet négyszögén belül.

A BPMN folyamatmodell három elemi egységet tartalmaz: tevékenységeket,
eseményeket és kapukat. Ezek az egységek vagy folytonos, vastag nyíllal vannak
összekötve, ahol is a nyíl a végrehajtási láncban következő elemre mutat, vagy
olyan vállalati erőforrásokat reprezentáló adatobjektumokkal vannak összekötve
pontozott nyíllal, amelyek az erőforrásokra mutatnak. Üzenetváltás alapú együtt-
működést két folyamat között pedig a szaggatott nyíl jelez a küldőtől a fogadó fél
felé mutatva.

A tevékenységek a modellezett vállalatban végrehajtásra kerülő üzleti tevé-
kenységeket jelölnek. A tevékenység lehet egyszerű üzleti feladat vagy összetett
folyamat, illetve egyidejűleg vagy ciklikusan is végrehajtható. A tevékenységeket
lekerekített szélű négyszögekkel jelöljük.

Az események azokat a történéseket jelölik, amely a végrehajtás során kelet-
keznek, indíthatják, megszakíthatják vagy befejezhetik a folyamat végrehajtását,
vagy eseményeket generálhatnak más folyamatok részére. A folyamat maga egy
bemeneti és egy kimeneti esemény között értelmezett. A bemeneti eseményeket
körrel jelöljük, közbenső eseményeket kettős határvonalú körrel, míg kimeneti
eseményeket vastag vonalú körrel. Az esemény jelezheti egy üzenet elkapását, ha-
táridőt, egy üzleti szabály alkalmazását, hibát, egy hiba kompenzációját, valamint
ezek tetszőleges kombinációját is.

A kapuk a vezérlési folyamat szétválását és egyesítését jelzik. Öt kaputípust
határoztak meg. A legegyszerűbb az ÉS-kapu, amely két vagy több kimeneti fo-
lyamatot hoz létre a szétválásnál, illetve szinkronizálást valósít meg, azaz az egye-
sítésnél valamennyi folyamág eredményét megvárja. Az adat alapú XOR-kapu
előre meghatározott feltételek mentén a feltételekre kizárólagosan illeszkedő, egyet-
len kimeneti ágat aktivizál. Az esemény alapú XOR-kapu a következő köztes
esemény függvényében választja ki azt az egyetlen ágat, amelyen a végrehajtás
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folytatódik. Amennyiben az XOR-kapukat egyesítésre használjuk, akkor kizáró-
lag egy bemenet aktiválhatja az egyetlen kimeneti ágat. Az OR-kapuk több, kü-
lönböző végrehajtási ágat is aktiválhatnak, és több beérkező ág is aktiválhatja őket
az egyesítésnél. Az összetett kapuk pedig lehetővé teszik tetszőleges szétválási és
egyesítési tulajdonság kialakítását.

Az 1. ábra egy tudományos közlemény előkészítésének BPMN folyamatmo-
delljét mutatja be. Ebben a példában a folyamat tulajdonosa egy emberi erőforrás,
a Szerző, amely további felbontást nem igényel. A folyamat egy start eseménnyel
kezdődik. A szerző végrehajt egy Felhívás elolvasása tevékenységet, aztán végre-
hajtja az összetett Cikk megírása részfolyamatot. Amennyiben a cikk elkészült és
a beadási határidőt jelző triggert még nem sütötték el, az üzenetküldési Cikk be-

adása tevékenység elküldi a cikket a szerkesztőnek. Utána a szerző vár a bírálatok
érkezésére a Bírálat megérkezik tevékenységben. A beérkező üzenet paraméterét
felhasználó adat alapú XOR-kapu kiválasztja a következő végrehajtási ágat. Ha
a cikket elfogadták, akkor a Cikk véglegesítése tevékenység kerül végrehajtásra,
amely a Formátumkövetelmények adatobjektumot használja. Végezetül a Cikk be-

küldése a cikk végleges változatát eljuttatja a szerkesztőnek, és ezzel a folyamat
lezárul.

1. ábra. Egy tudományos közlemény beadásának BPMN modellje

A 3. ábra a folyamatok közötti együttműködést illusztrálja a cikk elbírálásának
példáján keresztül. A szerkesztő folyamata látható legfelül, a bírálók folyamata
pedig az ábra alján látható. A Felkérés bírálatra tevékenység egy üzenet eseményt
hoz létre a bíráló folyamatában, amelyet az ábrán látható üzenetküldést reprezen-
táló nyíl jelöl. Mind az Elfogad és az Elutasít küldő tevékenységek össze vannak
kötve a szerkesztő Válasz érkezése tevékenységgel. A szerkesztő Cikk küldése a
bírálók Cikk beérkezése tevékenységével van párban, ahogyan a bírálók Bírálat

küldése és a szerkesztő Bírálat beérkezése tevékenységével. Amíg az összes bírá-
lat be nem érkezik, a szerkesztő folyamatosan küld emlékeztetőket a bírálók felé
a Emlékeztető küldése tevékenységen keresztül.

A 3. ábra szintén két folyamat közötti együttműködést mutat be, de ebben
az esetben az együttműködés belső működése nem ismert. Általában a résztvevő
felek száma nem korlátozott kettőre, és a folyamatok koreografálását be lehet il-
leszteni a folyamatok együttműködési modelljébe a megfelelő üzenetváltást jelölő
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2. ábra. BPMN folyamatok együttműködése: tudományos cikk bírálásának folya-
mata

nyilak használatával. Ugyanazon BPMN szereplők használatosak ebben a koreog-
ráfiai folyamatban is, a koreográfiai tevékenységek dobozában alul és felül jelölt
kommunikáló felek között valósul meg az együttműködési tevékenység. Az üze-
net létrehozója sötétebb, míg a fogadója világosabb színnel jelenik meg. A példa
azt mutatja be, ahogyan az üzenetváltási folyamatot egy külső szemlélő látja. Az
első koreográfiai tevékenység a felhívás kiküldése. A következő két interakció a
szerző és a szerkesztő között a cikk beküldése és a bírálat elküldése. Végezetül,
a bírálat függvényében a végleges változat és a szerzői tulajdonjogok átruházása
koreográfiai tevékenység kerül végrehajtásra, vagy terminálódik a folyamat.

3. ábra. BPMN folyamat koreográfiája: cikk beküldése

4. Business Process Execution Language

BPEL az egy OASIS által szabványosított, webszolgáltatás alapú üzleti folya-
mat-végrehajtási nyelv. A jelenlegi legfrissebb szabvány a 2007-ban kiadott WS-
BPEL2.0 [11]. A BPEL is a könyv megírásának idejében a legmeghatározóbb üz-
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leti folyamat összhangolási nyelv. A BPEL folyamatokat az üzletifolyamatkezelő-
rendszer hajtja végre, amelyek webszolgáltatásokra képződnek le a szolgáltatás
alapú architektúrában. Mintegy tucat kereskedelmi és ingyenes BPEL motor ér-
hető el.

A BPEL jelentős szoftvermérnöki tudást igényel. Matematikailag a π-kalku-
lusra épül; a szinkron és aszinkron webszolgáltatás kommunikációra fókuszál. A
szöveges dokumentuma egy magas szintű programozási nyelv XML nyelvű le-
írása; változók, hozzárendelések, elágazások, ciklusok jól azonosíthatóak. Mind-
emellett a BPEL minden eszközt biztosít a tevékenységek párhuzamos végrehaj-
tására, tranzakció- és kivételkezelésre, valamint kompenzációra. Az adatok XML,
XSD vagy XPath formában rögzíthetőek. A BPEL maga nem rendelkezik grafi-
kus megjelenítővel, ugyanakkor a legtöbb szoftvereszköz lehetővé teszi az XML
állomány grafikus fejlesztését a saját felületén keresztül.

Az üzleti modellezés nézőpontjából tekintve a BPEL folyamat egy automati-
zált vagy a szervezet egy tagja által nyújtott szolgáltatás. A szervezet humán és
technológiai erőforrásai csak a legmagasabb szolgáltatási szinten érhetőek el.

BPEL kétféle folyamatdefiníciót tesz lehetővé: van absztrakt és végrehajtható
folyamatok írhatók le. Az előbbi a folyamatok koreográfiájának kialakítását bizto-
sítja, míg az utóbbi az egyetlen folyamat általi összhangolást biztosítja. Az abszt-
rakt folyamatok lényegében sosem használtak, eközben az összhangolt folyama-
tokat szinte azonnal webszolgáltatásként telepíthetők és végrehajthatók.

A BPEL folyamat szintaktikailag alaptevékenységekből, valamint vezérlési
szerkezetekből és blokkokból állnak össze. Az alaptevékenységek a webszolgál-
tatás-hívások, a hívásfogadás és -válaszolás, bejövő hívások más webszolgáltatá-
soktól, változóhozzárendelés, időtúllépési események, hibaesemény létrehozása,
kompenzáció, eseménygenerálás, várakozás, valamint a befejeződés. Ezen alap-
tevékenységek blokkokba szervezhetőek. Minden blokk rendelkezik belső válto-
zókkal a bejövő és kimenő üzenetek paramétereinek tárolására, a számításokra,
hibakezelésre és -elkapásra, eseménykezelésre a bejövő hívások fogadására, va-
lamint kompenzáció leírókra a kompenzációk kezelésére. Az alapértelmezett fel-
dolgozási mód a tevékenységeket illetően a soros lefutás, amelyet párhuzamosra
lehet változtatni. Van lehetőség ciklusokat és elágazó vezérlési szerkezeteket lét-
rehozni a bérkező üzenettől vagy valamely változó értékétől függően.

A 4. ábra egy példát mutat arra, hogy a tudományos közlemények beadásá-
nak folyamatát miként lehet BPEL segítségével leírni. A grafikus megjelenítése
az XML dokumentumnak az Oracle JDeveloper segítségével készült. A folyamat
egy start jellel kezdődik az ábra tetején, amelyhez egy változóhalmazt is defini-
áltak a bejövő és a kimenő hívásparaméterek tárolására. A folyamat a Szerkesztő

webszolgáltatástól érkező kérés érkezésével indul, amely a felhívás kiadását rep-
rezentálja. A következő tevékenység egy nem automatizált szakasz: meg kell írni a
cikket. A belső változóit article névre kereszteltük. A cikk beadása egy aszinkron
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webszolgáltatás-hívás, amely a szerkesztő beadási folyamatát indítja el, paramé-
tere a cikk maga. Amíg a szerkesztői folyamat vissza nem hívja a bírálattal, a
szerzői folyamat várakozik. Ezután egy döntésre kerül sor annak függvényében,
hogy a cikket elfogadták vagy sem: két lehetséges ágon folytathatódhatnak az ese-
mények. Ha a cikket elfogadták, akkor egy új folyamblokk kezdődik egy emberi
tevékenységgel, a cikk véglegesítésével, ami aszinkron módon hívja meg a szer-
kesztő végső beadás folyamatát. Amennyiben nincs kedvező döntés, akor a szerző
dönthet arról, hogy nem tesz semmit, és befejezi a folyamatot.

4. ábra. BPEL folyamat: tudományos közlemény beadásának folyamat. Az ábra
az Oracle JDeveloper grafikus megjelenítését használja

Habár a megcélzott felhasználói a BPMN és a BPEL nyelveknek különböző, a
szemantikai különbség ennél kisebb közöttük. Létezik leképezés [10] a BPMN fo-
lyamatsávjai és a BPEL folyamatok között, de nem minden BPMN elemnek vagy
magától értetődő BPEL párja. Emellett a BPEL folyamatnak helyesnek, holtpont-
tól mentesnek és megfelelően szinkronizáltnak kell lennie, ami a BPMN modellek
esetében nem volt követelmény.
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5. Unified Modeling Language

A szabványos UML ábrák a szoftvertervező mérnököket célozzák meg, és
csak meglehetősen korlátozott mértékű támogatása van az üzleti folyamatok mo-
dellezésére a BPMN és a BPEL nyelvekhez képest.

A tevékenységábrák használhatóak üzleti folyamatok komplex munkafolyamat-
minták nélküli összhangolására. A tevékenységábrák az állapotgépek absztrakci-
ójára épül, így rendelkezik folyamatábra reprezentációval. Tevékenységekből áll,
amelyek további tevékenységeket szólíthatnak meg, rendelkeznek bemeneti és ki-
meneti eseményekkel, döntésekkel, objektum asszociációkkal és tevékenységi sá-
vokkal (swimlanes). A vezérlési és az adatfolyam szétválik egymástól, a vezérlési
folyamatok határozzák meg a végrehajtási kényszereket, az adatfolyamok pedig
a tevékenység bemeneti és kimeneti adatformátumát. Bebizonyították [12], hogy
munkafolyamat-mintákat le lehet írni tevékenységábrák segítségével. Ugyanak-
kor az UML 2 tevékenységábráit kritikával is illették [13] amiért is nem lehet a
szinkronizációt megfelelően leírni az egyes tevékenységre vonatkozóan, és emiatt
kevésbé jól alkalmazható üzleti folyamatok modellezésére.

5. ábra. Tudományos közlemény beadási folyamata UML tevékenységábrával

Az 5. ábra az a tudományos közlemények beadásával kapcsolatos folyamat
UML modelljét mutatja. Egyetlen aktív szereplője, aktora van a tevékenységnek,
ezért a tevékenységi sávok megjelenítése nem indokolt. A folyamat egy indulási
csomóponttal kezdődik, amelyet a Felhívás olvasása és az Cikk megírása tevé-
kenységek meghívása követ a vezérlési folyamatban. A Cikk megírása adatfolyam
kimenetén a Cikk objektum jelenik meg. A Cikk beadása egy kimeneti esemé-
nye annak a tevékenységnek, amely a Cikk objektumot használja, Bírálat beérke-
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zése egy bemeneti esemény. Az összetett vezérlési folyam végrehajtási kényszereit
döntésekként lehet meghatározni; példánkban, a döntési elágazás Bírálat esemény
kimeneti objektumának értéke alapján jön létre. A Végleges változat küldése ki-
menete a folyamat végét jelző csomóponthoz vezet. Az objektumcsomópontok,
amelyek a tevékenységi csomópontokkal vannak összekötve, az adatfolyamban
jelzik a különféle szervezeti erőforrások igénybevételét.

A tevékenységábrák mellett további ábrák is alkalmasak üzleti folyamatok
modellezésére. Emberi erőforrások az használati eset (use case) ábrákkal és objek-
tumdiagramokkal is leírhatóak úgy, hogy az egyes használati esetek a feladathoz-
zárendelést, míg az objektumdiagram a személyzet, azok szerepeinek és a szer-
vezeten belüli felelősségeinek leírását teszi lehetővé. A technikai infrastruktúra
pedig telepítési ábrákkal jellemezhető.

Az Eriksson-Penker üzleti folyamatokat modellező UML profil [14] egy sa-
játos szimbólumot vezet be üzleti folyamatok számára a tevékenységábrákba. Az
üzleti folyamat egy tevékenység, egy hetessel adható meg. Rendelkezik egy be-
meneti objektummal, amelynek feldolgozása más környezeti események hatására
megy végbe. A folyamat végrehajtása után egy kimeneti objektumot hoz létre. A
folyamat a szervezet végrehajtási környezetének erőforrásait használja. A folya-
mat maga egy tevékenységpéldány, ami meghatározza, hogy mely tevékenysége-
ket milyen végrehajtási feltételekkel kell végrehajtani. A folyamat több szervezeti
egységhez is tartozhat. Végezetül, a folyamat értéket hoz létre valamilyen végfel-
használó számára.

A 6. ábra az Eriksson-Penker profil egy metamodelljét mutatja be. Minden üz-
leti folyamat egy másik tevékenységmodell hívásának felel meg, amely magában
foglalja a végrehajtandó tevékenységeket a végrehajtási és időzítési peremfelté-
telei mellett. A folyamat egy asszociációval kötődik a Goal objektumhoz, amely
a folyamat célját határozza meg, ami a szervezettől igénybe vett erőforrásobjek-
tumoket foglalja magában. A folyamat a bemenetére érkező események hatására
indul el, és egy bemenettől függő kimenetet állít elő egy sor egyéb információ
mellett. A szervezet szempontjait a tevékenységdiagram egyes elemeinek a kü-
lönböző tevékenységi sávokra való helyezésével oldható meg.

6. Yet Another Workflow Language

A munkafolyamat-minták definíciója a szerzőket (Wil van der Aalst and Art-
hur ter Hofstede) egy új modellező nyelv megalkotására sarkallta: YAWL (Yet
Another Modeling Language) [16]. A YAWL nem kereskedelmi termék, nyílt for-
rású és nyílt forrású szoftver eszközök állnak rendelkezésre üzleti folyamatok mo-
delljeinek szerkesztésére és végrehajtására. A YAWL Editor támogatja a manuális
feladatok és a rendszerfeladatok definícióját, valamint a humán és nem humán erő-
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6. ábra. Az Eriksson-Penker üzleti modell UML profilja. Az eredeti jelölési tech-
nikában egy egyedi folyamatjel lett bevezetve, amely az „értéklánc” [15] üzleti
megjelöléséből származik. Az ábra az egyszerűség kedvéért tevékenységhívást
használ ehelyett.

források reprezentációját. Az üzleti adatok XSD, XPath és XQuery segítségével
adhatók meg akárcsak BPEL-ben. A YAWL Engine egy üzletifolyamatmenedzs-
ment-rendszer, amely alkalmas a YAWL-ban megadott üzleti folyamatok végre-
hajtására.

A nyelv maga formálisan a Petri-hálók absztrakcióból származik, rendelkezik
grafikus reprezentációval, és épít mindazon tapasztalatokra, amiket a szerzők a
munkafolyamat-minták összegyűjtése során szert tettek [9]. A Petri-háló szeman-
tikát a vezérlési folyam mintáinak széles köre egészíti ki. A formális szemantika
lehetővé teszi az e nyelven megadott üzleti folyamatok modelljeinek matematikai
validációját és analízisét.

A 7. ábra a tudományos közlemények beadásának magas szintű YAWL rep-
rezentációját mutatja. A folyamat egy kezdő csomópont és egy vég csomópont
között értelmezett, és egyszerű, illetve összetett tevékenységekből, valamint vég-
rehajtási kényszerekből áll. Minden egyes tevékenységet egy-egy négyzet alakú
szimbólum reprezentál, amihez előre definiált erőforrások és a visszavonást is
lehetővé tevő életciklus-menedzsment asszociálhatók. A tevékenységekhez szte-
reotípiák széles választéka rendelhető, amik manuális vagy különféle automati-
kus végrehajtást jelölhetnek. Az ábrán látható folyamat egy a felhívás elolvasását
jelölő tevékenységgel indul, amelyhez egy ÉS-elágazás tartozik, ami mindkét ki-
menő élet aktiválja a gráfban. A határidős tevékenység egy időzítőt aktivál, más-
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részről a cikkírás összetett tevényekség aktiválódik. Ezt egy másik, alacsonyabb
dekompozíciós szinten lévő YAWL folyamat valósítja majd meg. A cikk bekül-
dése tevékenység egy ÉS-egyesítést tartalmaz a doboza bal oldalán, ami egyesíti
a két bejövő vezérlési folyamatot. A bírálat fogadása egy időzített tevékenység.
A kör egy feltételes elágazást ad meg a megelőző tevékenységek által beállított
üzleti adatokon, jelen esetben a bírálaton. A sikeres ágon a folyamat a cikk újra-
írása tevékenységbe, majd a végleges változat leadása üzenetküldő tevékenységbe
vezet.

7. ábra. Tudományos közlemény beadási folyamatának YAWL modellje

7. Összefoglalás

Az utóbbi évtized során az e-business modellezés és a modellező nyelvek nagy
fejlődésen mentek keresztül. Nyelvek tucatjait vezették be, amelyek közül számos
megfelelő támogatás hiányában kiveszett a mindennapi gyakorlatból. Jelenleg két
modellező nyelv rendelkezik ipari és technológiai támogatással: a BPMN és a
BPEL. A BPMN praktikus választás magas szintű vizuális modellezésre elsősor-
ban üzleti elemzők számára. A BPEL üzleti folyamatok végrehajtására alkalmaz-
ható, és inkább a folyamatokat telepítő és felügyelő mérnökök számára készült.

Üzleti együttműködések modellezését egyik nyelv sem támogatja a megfelelő
szinten. Az elosztott üzleti kollaborációk validációja jelenleg elméleti kutatások
tárgya. A végrehajtásuk jól definiált, nyílt és elfogadott interfészeket feltételez.
Egyes üzleti területek saját kollaborációs nyelvvel rendelkeznek, ilyen az elektro-
nikus alkatrészgyártók esetén a RosettaNet [17], az egészségügyben a HL7 [18] és
banki rendszerek esetén a SWIFT. Ezek a nyelvek a jól definiált kommunikációs
interfészeik és üzeneteik miatt nagy előnnyel rendelkeznek az általános nyelvek-
kel szemben. Az új BPMN szabvány megtette az első lépést kollaborációk model-
lezése irányába, azonban e modellek implementációja távolról sem kézenfekvő. A
BPEL támogatása koreográfiák modellezésére pedig egyszerűen nem megfelelő.
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