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Апстракт
Бизнис процесите и нивното ефективно функционирање, следење и управување
го претставуваат јадрото една компанија. Од нивното успешно разбирање и
имплементација од страна на сите кои се вклучени во процесот, зависи и
успехот на целата компанија. Моделирањето на бизнис процесите овозможува
визуелна претстава на бизнис процесот. Визуелната претстава на бизнис
процесите ни овозможува бизнис процесите да бидат појасни за разбирање
обезбедувајќи: лесна комуникација помеѓу луѓето кои се вклучени во бизнис
процесот, поефикасна имплементација, следење и управување со бизнис
процесот. Најголема придобивка од моделирањето на бизнис процесот се
постигнува ако се овозможи од добиениот модел на бизнис процесот да се
генерира софтверско решение за управување и извршување на бизнис процесот.
Една можност за градење на вакво решение е претставено во истражувањето
во овој магистерски труд. На основа на теоретски претставената
архитектура на софтверската алатка која овозможува визуелно моделирање и
презентација на бизнис процесите, во магистерскиот труд е претставена и
практично применлива софтверска алатка за визуелно моделирање и
генерирање софтверско решение за управување со бизнис процесите.

Abstract
Business processes and their effective functioning, monitoring and management
represent the core of the company. From their successful understanding and
implementation by all involved in the process depends the overall success of the
company. The modeling of business processes enables visual presentation of the
business process. The visual presentation of business processes allow us to
understand it better by providing: seamless communication between people, who are
involved in the business process, more effective implementation , monitoring and
management of the business process. The biggest benefit of business process modeling
is achieved if we allow the resulting model of the business process generate a
software solution for the management and business processes execution. An
opportunity to build this kind of solution is presented in this research master's thesis.
On the basis of theoretical presented architecture of the software tool that enables
visual modeling and presentation of business processes, the thesis is presented and
practically applicable software tool for visual modeling and generation software
solution for the business processes management
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1.1 Вовед
Бизнисите ширум светот се под постојан притисок на: големата конкуренција,
брзата промена на околината во која бизнисите се одвиваат како и од се поголемите
очекувања на корисниците.
Како причини кои го зголемуваат овој притисок можеме да ги наведеме следните:
 Глобализацијата, која значи дека треба да се натпреваруваме со компании од
целиот свет кои електронски се присутни на нашите пазари т.е. отстранувањето
на географските бариери.
 Брзината на промена, промена на технологијата, промена на легислативата и
регулативата, иновација во нудењето на различни сервиси – преставува
движечка сила која ги тера организациите да бидат по агилни и по
флексибилни.
 Автоматизација на бизнис процесите
Сите овие притисоци бараат посебен пристап за тоа како бизнисите можат да
работат пофлексибилно и поефикасно. Бизнис Процес Менаџмент (БПМ) се појавува
како пристап со кој се постигнува агилност и ефикасност на организацијата. Постои
силна филозофија која стои зад БПМ, а тоа е: бизнис процесите се основните средства
со кои располага една организација и бизнис процесите се центар на секоја активност
или задача која се извршува со цел подобрување на агилноста и ефикасноста на
организацијата. БПМ го постигнува тоа, со тоа што:
 Го воведува поимот на моделирање на бизнис т.е. еднозначно преставување на
бизнис процесите како графички модели. Па така луѓето вклучени во бизнис
процесот можат лесно, на визуелен начин да го видат процесот и директно да го
сменат.
 Со промена на моделот на процесот се врши и промена на бизнис процесот.
 Интеграција со информатичката технологија, првенствено кон автоматизација
на бизнис процес моделите.
Во последните дваесет години доста е вложено во автоматизација на бизнис
процесите, првенствено преку пишување на наменски апликации, а потоа и со
имплементација на комерцијални продукти како ERP (enterprise resource planning). Овие
системи можат потполно да автоматизираат процеси кои се однесуваат само на
одредена организациона единица (човекови ресурси, финансии и т.н.), но тешко се
справуваат кога процесот треба да се одвива помеѓу повеќе организациони единици и
организации при тоа вклучувајќи голем број на луѓе.
Како друг голем недостаток на стандардните софтверски пакети е тоа што бизнис
логиката од бизнис процесот кој е автоматизиран е вградена во софтверската
апликација, за да се направи промена на бизнис процесот, потребно е да се побара од
компанијата која го изработила софтверот да направи промена на апликацијата или пак
да се напиши некој код со кој би се сменило однесувањето на апликацијата, за да се
задоволат новите барања на бизнис процесот. Тоа зачни дека за промена на процесот
потребно е да се вложат дополнителни пари и време. Со тоа бизнис процесите
стануваат нефлексибилни поради времето потребно да се променат софтверските
апликации кои го автоматизираат процесот.
Интеграцијата на БПМ со ИТ се справуваат со овие проблеми преку воведување на:
 Алатка за графичко моделирање на бизнис процесите
 Околина во која ќе се извршуваат моделираните процеси без потреба тие
претходно да се прилагодуваат на било кој начин.
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1.2 Тема
Дизајнирање на флексибилна софтверска околина за
моделирање и извршување на бизнис процеси
1.2.1

Предмет на истражување

Во денешно време се повеќе организации го користат процес ориентираниот
пристап за управување со своите бизниси. Бизнис процес е активност или збир од
активности со цел да се постигне специфична организациска цел. Овој пристап е
превземен од концептот на Бизнис Процес Менаџмент (БПМ) кој смета дека бизнис
процесот е центарот околу кој треба да се извршуваат сите активности во
организацијата. БПМ во основа преставуваат начини за контрола и раководење со
бизнис процесите.
Од голема важност за секоја организација е: да се пронајдат, контролираат и
подобруваат процесите со цел да се зголеми нејзината агилност и ефикасност. За да се
овозможи ова процесите кои се одвиваат во организацијата мора да бидат добро
разбрани од сите учесници во бизнис процесот.
Креирањето на модел за бизнис процесот преставува најважна фаза од БПМ и
служи за подобро разбирање на бизнис процесите како и за полесна комуникација
помеѓу луѓето кои се вклучени во бизнис процесот. Најчесто бизнис процес моделот
претставува дијаграм на кој последователно се претставени сите активности на бизнис
процесот.
1.2.2

Цел на истражување

Бизнис процес моделирањето претставува техника за анализа на бизнис процеси
и како таква е особено погодна за интеграција со информатичката технологија преку
креирање на софтвер кој ги користи спецификациите од моделот на бизнис процесот за
да овозможи негово извршување во реално време.
Со оглед на тоа дека бизнис процесите во една организација не се статични, ИТ
системите кои служат како поддршка за ефикасно извршување на процесите треба да
бидат променливи и прилагодливи кон динамичната природа на бизнис процесите.
Промените кои се случуваат во бизнис процесите најчесто предизвикуваат и промена
во логиката на ИТ системот. Некои од промените кои се случуваат во бизнис процесите
на кои ИТ системот треба да одговори се:
 Промена на текот или редоследот на извршување на активностите
 Промена на правилата и условите со кои се контролира текот на процесот
 Отстранување на активности од процесот кои повеќе не се потребни, корисни
или не додаваат никаква вредност кон остварување на целта на процесот.
 Додавање нови активности
 Замена на некоја активност со поефикасна активност (или повеќе активности)
ако се покажи дека тековната активност ја намалува ефикасноста на процесот.
Целта на истражувањето е да се опише можната инфраструктура како и
квалитативните карактеристики кои таа треба да ги задоволи за ефикасно моделирање и
извршување на бизнис процесите.
Добиените резултати ќе ги искористиме за да понудиме модел кој ќе овозможи
лесна трансформација на бизнис процесот во апликација, како и дефинирање соодветна
софтверска архитектура во која моделот од бизнис процесот би се извршувал.
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1.2.3

Методологија на истражување

Разработката на темата ќе се одвива по следниот редослед:
a) Анализа
Ќе се изврши анализа на: Бизнис процес менаџмент методологијата и на
моделирањето на бизнис процесите како најважна елемент на БПМ. Анализа на
квалитативните карактеристики на постојни и можни софтверски архитектури.
Објектно-ориентирани парадигми при дизајн на софтвер
b) Разработка:
Добиените резултати ќе се искористат за да се опише на кој начин може да се
извршува бизнис процес моделот. Како и идентификување на аспектите и
функционалните карактеристики на околината во која треба да се извршуваат.
c) Заклучок:
Предлог за модерен концепт на бизнис процес моделер и негова софтверска
архитектура.

1.3 Очекувани резултати


Модел базиран концепт на бизнис процес моделер. При што секој модел е
одговорен за одредена функционалност од бизнис процесот (Модел за
сигурност, Модел за опишување на процесите, Модел за навигација ...). Така
дефинираните модели се претвораат/компајлираат во веб апликација.



Софтверска архитектура која ќе овозможи од модел базиран концепт на бизнис
процесот да се генерира веб апликација



Алатка со чија помош дизајнерот и експертот (познавачот на бизнис процесот)
ќе можат лесно да го дизајнираат и имплементираат бизнис процесот. Алатката
треба да овозможи процесот да биде лесно достапен до корисниците, исто така
треба да овозможи лесна измена на веќе дизајнираните процеси.

1.4 План за работа
Темата ќе се разработува во следните чекори.
1. Бизнис процес и Бизнис Процес Менаџмент (БПМ)
Во оваа глава прво ќе се осврнеме на одликите на бизнис процесот и на
неговата хиерархиска структура. Потоа ќе ги разгледаме аспектите и целите
на БПМ како и на животниот циклус на бизнис процесот според БПМ
методологијата.
2. Моделирање на бизнис процесите
Во оваа глава прво ќе ја видиме дефиницијата за модел на бизнис процес.
Што треба да содржи бизнис процес моделот. Техника за моделирање.
3. Апликација за моделирање на процеси
Дефинирање на функционалните барања на апликацијата за моделирање со
акцент на начинот на кој процес моделот може да се претвори во
апликација.
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4. Модерен концепт на бизнис процес моделер
Модел базиран концепт при што секој модел е одговорен за одредена
функционалност од бизнис процесот: Модел за сигурност, Модел за
опишување на процесите, Модел за навигација и т.н.
5. Софтверска архитектура на Бизнис процес моделер
Во оваа глава ќе видиме што е архитектура на софтвер и кои се
квалитативни карактеристики треба да ги има. Различни софтверски
архитектури со нивните карактеристики. Системска архитектура на
софтверската околина. Component-Oriented Multi-Layer Architecture на
софтверската околина.
6. Моделирање со бизнис процес моделарот
Моделирање на реален бизнис процес со кој би се демонстрирале
можностите на модел базиран концепт на бизнис процес моделерот.
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Од голема важност за секоја организација е: да се пронајдат, контролираат и
подобруваат процесите со цел да се зголеми приходот, да се задоволат барањата на
клиентите или пак да се обезбеди усогласеност со законските регулативите. За да се
овозможи ова процесите кои се одвиваат во организацијата мора да бидат добро
разбрани од сите учесници во бизнис процесот.

2.1 Бизнис процес
Логично е да се започне со дефинирање на поимот “Бизнис Процес”. “Бизнис
процес е активност или збир од активности со цел да се постигне специфична
организациска цел [14]”.
Друга прилично слична дефиниција за бизнис процес која често се среќава е:
"Бизнис процес ги опфаќа сите активности извршени во една организација,
вклучувајќи персонал, финансирање, производството, маркетинг и т.н. "[Wes99].
Од горе наведените дефинициите произлегува дека бизнис процесот се
однесува на тоа како се работи во рамките на една организација, во смисла на тоа како
активностите кои се одвиваат во таа организација се движат во некој временски
интервал за да се постигне специфична организациска цел. Како пример за бизнис
процес е, правење на некоја нарачка. Па така под бизнис процес ќе ги разбираме сите
активности кои треба да се извршат во рамките на организацијата, со точно
дефинирани влезни параметри и со точно дефинирана цел т.е. успешно извршена
нарачка.
На Слика 2-1, е преставен е општ модел на бизнис процес.

Слика 2-1. Модел на бизнис процес

Општиот модел на бизнис процесот, го преставува бизнис процесот како “црна
кутија” со која се врши претворање на одредени влезовите во излези кои се од значење
[Ham97]. Обично тоа е посакуваниот излез за клиентот, но може да биде и излез кој
додава вредност на самата организација. На пример, бизнис процесот за развој на некој
производ, има идеjа или концепт, како влез во бизнис процесот(црната кутија) а на
излез се добива дизајн или прототип за тој производ. Со цел да се добиете саканиот
излез, потребно е луѓе од различи оддели од организацијата да бидат вклучени во
процесот, на пример, луѓе од одделот за истражување и развој (придонесуваат со
нивната техничка експертиза), луѓе од одделот за маркетинг (придонесуваат со
познавање на потребите на клиентите), луѓе од одделот за производство, луѓе од
одделот за финансии и т.н.
Гледајќи назад кон “црната кутија” можеме да кажеме дека бизнис процесот ги има
следните одлики:
 Цел
Секој бизнис процес има точно дефинирана цел. Токму таа цел е причината
организацијата да работи и да постои. Дефинирање на целта на процесот треба
да биди во контекст на тоа колку тој бизнис процес придонесува за успешност
на целта организација како и во задоволувањето на бизнис потребите на
организацијата.
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Влезови, ресурси и информации
Бизнис процесите ги користат информациите за да ги прилагодат или за да ги
извршат своите активности.
Информациите за разлика од ресурсите не се искористуваат директно од
процесот туку се користат за успешна трансформација на влезните податоци во
точно дефинираната цел на процесот. Информацијата може да дојде од
надворешни извори, од корисниците на процесот, од организационите единици
кои се вклучени во процесот дури како извор на информација може да биде
некој друг бизнис процес.
Ресурс преставува влез на бизнис процесот и за разлика од информацијата
најчесто е искористен при извршувањето на бизнис процесот.
 Активности
Активностите преставуваат дејствата со кој се врши трансформација на
влезните информации и ресурси во саканиот излез
 Состојба
Во секое време активностите имаат точно определена состојба и
понатамошниот тек на процесот зависи од дефинираните бизнис правила.
Односно условите кои треба да се исполнат за да процесот премине од една
состојба во друга состојба.
 Излези, Резултати
Бизнис процесот најчесто дава еден или повеќе резултати кои се од важност за
организацијата во која се одвива тој процес. Излезот од бизнис процесот
односно неговите резултати можат да бидат за внатрешна употреба или пак за
задоволување на некое надворешно барање. Излезот од бизнис процесот може
да биди некој физички објект ( на пример: извештај, фактура), трансформација
на необработени влезни ресурси ( генерирање список на дневни задолженија)
или севкупен бизнис резултат на пример успешно примање на нарачка од
клиент. Излезот на бизнис процесот односно неговите резултати можат да
послужат како влезови односно ресурси за некој друг бизнис процес, при што
резултатите можат да бидат повторно обработени од бизнис процесот или пак
да иницираат извршување на активности од бизнис процесот.

Со други зборови, бизнис процес може да се смета како упатство за водење на бизнис.
Односно рецепт со кој се постигнува комерцијален резултат.

2.2 Разложување на процесот(decomposition)
Концептуално бизнис процесот преставува мрежа од активности преку која се
постигнува целта на процесот. Најчесто процесите се комплексни па така и нивната
мрежа од активности е комплексна и станува тешка за разбирање и следење. Затоа е
потребно да се изврши одредено разложување на бизнис процесите. Разложување на
процеси претставува процес со кој бизнис процесот се расчленува на повеќе
специфични делови.
Процесите се хиерархиски организирани па така и нивното разложување е хиерархиско.
Целта на хиерархиското разложување е да се добие колекција од помали бизнис
процеси со кои се опишува бизнис процесот без разлика на тоа кои лица и делови од
организацијата се вклучени во извршувањето на тој дел од процесот. Хиерархиското
разложување на процесите придонесува за нивно подобро разбирање.
На Слика 2-2, прикажана е целосната хиерархија на разложен процес. Хиерархијата на
процесите е во три нивоа:
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Слика 2-2 Хиерархиско разложен процес

 Ниво1: Процес
Процесот се дефинира на начин да обезбеди компонентите пониско во хиерархијата
да придонесуваат кон исполнување на целта на процесот
 Ниво 2: Активности
Активности преставуваат група од операции кои се извршуваат за парцијално
исполнување на целта на процесот. Активностите најчесто предизвикуваат значајна
промена на состојбата на процесот.
 Ниво 3: Задачи
Преставува составен дел од активностите кој се извршуваат веднаш и како една
целина.
Во Табела 2-1 Елементи на процесот, се опишани елементите на разложениот процес:
Елемент
Процес
Под процес
Основен
процес
Активности
Задачи

Опис
Се дефинира целта на процесот
Процесот се дели на под процеси од логично поврзани активности
кои придонесуваат кон исполнувањето на целта на процесот
Група од основни активности кои и мора да бидат извршени од
организационата единица како одговор на некој настан од процесот, и
не можат понатаму да се поделат во под процес. На пример правење
на резервација на производи.
Акции кои се потребни за да се добие некој резултат.
Работи кои се извршуваат од поединци или од мали тимови. Задачите
се одликуваат со: единичност,конзистентност,изолираност и трајност.

Табела 2-1 Елементи на процесот

На пример, да земеме еден процес за издавање на некое одобрение. Корисникот
поднесува барање за издавање на одобрение, по разгледување на барањето добива
информација дали барањето е одобрено или не. На Слика 2-3 е прикажано
хиерархиското разложување на погоре опишаниот процес.
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Слика 2-3 Пример за хиерархиски разложен процес

Ваквото разложување на процесите овозможува разгледување на активностите , и
начинот на нивната меѓусебна зависност во рамките на целокупниот процес како "црни
кутии”, без потреба да се разбере детално работата на секоја активност во исто време.
Процесот на разложување исто така ја намалува комплексноста на целокупниот процес,
овозможувајќи им на различни луѓе да се фокусираат на различните барања што ги има
секој под процес.

2.3 Бизнис процес менаџмент (БПМ)
Бизнис процес менаџмент се однесува бизнис процесите и на нивното
управување. Постои силна филозофија која стои зад БПМ а тоа е дека бизнис процесите
се основните средства со кои располага една организација. И бизнис процесите се
центар на секоја активност или задача која се извршува со цел подобрување на бизнис
перформансите.
БМП преставува комплетно управување со процесот низ неговиот животен циклус
и преставува концепт кој смета дека управувањето со бизнис процесите и техничките
аспекти односно ИТ системите, иако различни треба да се разгледуваат како една
целина. Во тој контекст БПМ ги дава следните препораки:
 Бизнис процесите постојано се менуваат
 Бизнис процесите треба да се дизајнираат за да бидат лесни за промена.
 Управување на бизнис процесите, како и нивното извршување треба да биди со
поддршка од ИТ системи
 Целосно разгледување на процесот од почеток до крај
 Разгледување на целиот животен циклус на бизнис процес опфаќајќи ги сите
негови фази
 Мерење на перформансите на процесот и негова оптимизација во итерации
Бизнис процес менаџмент е збир на методи, алатки како и на технологии кои се
користат за да се дизајнираат, дефинираат, анализираат и контролираат бизнис
процесите кои се употребуваат во организацијата. Всушност BPM е соработка помеѓу
луѓе вклучени во бизнис процесот, ИТ експерти, системи, функции, клиенти со цел да
се постигне ефективни и транспарентни бизнис процеси. Како што спомнавме БПМ во
себе има дава големи аспекти:
 Управување
Управувањето на бизнис процесот започнува со негово моделирање (AS-IS
process), потоа анализа на процесот, оптимизација и повторно моделирање на
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процесот (TO-BE process), имплементација на процесот, мониторинг, анализа и
оптимизација на процесот.
 Технологија
БПМ придава големо значење на употреба на технологијата (ИТ системи) во сите
фази од управувањето со бизнис процесот. ИТ системите треба да дадат целосна
поддршка на управувањето со бизнис процесот.
Така, можеме да кажеме дека со Бизнис процес менаџмент се управува со животниот
циклус на процесите со цел подобрување, оптимизација и зајакнување на способноста
за постигнување на целите на компанијата.

2.4 Животен циклус на бизнис процесот
Водејќи се од желбата да се одговори на променливоста на бизнис процесите,
променливоста на околината во кој тие се извршуваат како и да се обезбеди
континуирано подобрување на бизнис процесите се добива затворен животен циклус
т.е. развојот на бизнис процесот поминува од една фаза во друга без да се постигни
крајна цел.

Слика 2-4 Животен циклус на бизнис процесот

Животниот циклус се состои од следните фази:
 Планирање
Во оваа фаза се определува кои бизнис процеси се потребни за да се постигни
организационата цел. Во оваа фаза детално се дефинираат целите и очекуваните
резултати на процесот
 Модел:
За време на оваа фаза се креираат нови процеси, се изменуваат постојни
процеси или се идентифицираат бизнис процесите во организацијата. Најчесто
се користат некои графички алатки за да се креираат моделите на бизнис
процесите. Моделите во себе вклучуваат активности на високо ниво кои треба
да се извршат во рамките на процесот. Како такви моделите на бизнис процесот
ќе служат како средство за комуникација помеѓу засегнатите страни од бизнис
процесот .
 Имплементација:
Целта на оваа фаза е да се изврши техничка имплементација на процесот. Тоа
опфаќа претворање и прилагодување на бизнис процес моделите кон
инфраструктурата во која ќе се извршува процесот. Најчесто тоа преставува ИТ
инфраструктурата. Во зависност од моделот, техничка имплементација
вклучува: прилагодување на моделите кон специфичната околина на
организацијата вклучувајќи ги сите видови на ресурси и луѓе, конфигурација на
софтвер, обука на персоналот.
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Извршување:
Во оваа фаза на бизнис процесите се извршуваат на техничката
инфраструктурата како што е наведено во претходната фаза, и треба да го
даваат посакуваниот излез. При извршувањето на поединечни бизнис процеси
од страна на системот се собираат информации за тоа како се одвива
извршувањето. На пример се собираат информации за: времето на обработка на
некои податоци или распределба на ресурсите, при тоа собраните информации
се чуваат во инфраструктурата на бизнис процесот. Овие податоци служи како
влез за анализа на квалитативните карактеристики на процесот.
Евалуација:
Во оваа фаза се врши споредување на добиените резултати од процесот со
планираните и очекуваните резултати.
Анализа:
Во оваа фаза се врши детална анализа на податоците добиени од процесите кои
се извршуваат со цел да се подобрат. ИТ инфраструктурата треба да обезбеди
алатки со кои би се намалиле или отстраниле проблемите кои се јавуваат при
извршувањето на бизнис процесите. Во оваа фаза важно е да се препознаат
отстапувањата и проблемите кои се јавуваат кај бизнис процесите.
Оптимизација:
Во оваа фаза ги споредуваме податоците добиени од анализата со барањата
поставени при моделирањето на бизнис процесот. Податоците од споредбата се
користат за оптимизација или повторно дизајнирање на бизнис процесот заради
подобрување на ефикасноста и перформансите на бизнис процесот.

Во Табела 2-2 се прикажани кои се активности се извршуваат во секоја од
фазите како и кои се податоци се ни се потребни како влез за секоја од фазите и
очекуваните резултати т.е. излезите од секоја фаза од БПМ.
Од животниот циклус на BPM станува очигледно дека моделот на бизнис процесот
играат важна улога во животниот циклус. Ако моделот на бизнис процесот е лошо
дефиниран во фазата на проектирање, квалитетот на сите подоцнежни фази ќе бидат
слаб.
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Табела 2-2 Активности на БПМ
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Во фазата на дизајн од животниот циклус на БПМ се креираат модели од
бизнис процесите. Моделирањето на бизнис процесите преставува најважна
фаза од БПМ и служи за подобро разбирање на бизнис процесите како и за
полесна комуникација помеѓу луѓето кои се вклучени во бизнис процесот. За
тоа терминот моделирање на бизнис процеси бара подетална анализа.

3.1 Моделите како репризен на реалните процеси
Истражувањата на реалните процеси резултираат со одделни модели кои
што помалку или повеќе, ја објаснуваат истражуваната појава. Под поимот
модел, во најопшта смисла, се подразбира "пресликан"' дел од објективната
стварност. Моделот, всушност, претставува општ научно-методолошки поим
што е присутен на секое ниво и поле на научните сознанија. За моделите може
да се каже дека претставуваат апстрактен опис на реалниот свет во кој се
имплементирани целината на појавата, односите и процесите во нивната
меѓусебна интеракција, заемното влијание и заедничкото дејство. Моделот
секогаш е поедноставен приказ на значително покомплексни структури,
процеси и функции на физичките или општествените случувања или идеи[11].
Целта на моделирањето не е прикажување на сите елементи и врски на реалниот
систем, туку добивање такви резултати коишто ќе бидат во согласност со
вистинските показатели на реалниот свет.
Моделите, главно, обезбедуваат:
 подобро разбирање на проучуваните појави, и
 ја зголемуваат моќта на предвидување.
Моделите можат да се поделат на:
 модели на изучување и
 модели на одлучување.
Според начинот на изразување моделите можат да бидат претставени вербално,
математички и графички.
Математичките модели имаат највисок степен на апстракција. Во нив се
користи математичкиот апарат за претставување на параметрите на оригиналот,
променливите и релациите меѓу нив. Математичкиот модел претставува
значително поедноставена слика на оригиналот, бидејќи секогаш ги опфаќа
само најважните параметри поврзани меѓу себе со математички релации или со
релациите на математичката логика.
Графичките модели имаат задача визуелно да го престават процесот со
користење на графички симболи кои преставуваат апстракција за некој елемент
од реалниот свет.

3.2 Модел на бизнис процес
Модел на бизнис процес преставува апстрактна репрезентација на бизнис
процесот било да е концептуална, текстуална и/или графичка. Најчесто бизнис
моделот претставува дијаграм на кој последователно се преставени сите
активности на бизнис процесот, како што е преставено на Слика 3-1
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Слика 3-1 Графички модел на бизнис процес

Вообичаено е на дијаграмот преку соодветни графички симболи да се
преставуваат настани, акции и линкови помеѓу настаните, како секвенца од
почетокот до крајот на процесот.
Графичката репрезентација на бизнис процесот се користи како медиум за
комуникација помеѓу луѓето(вработени, програмери, одговорни лица...) кои се
вклучени во бизнис процесот. Исто така графичката репрезентација ја зголемува
способноста за разбирање на бизнис процесот и за донесување на рационални
одлуки за организирање на активностите на начин на кој би биле лесни за
следење и разбирање[14].
Бизнис моделите се креираат со цел јасно да се потенцираат и идентификуваат
кои се актерите на бизнис процесот како и експлицитно да се опишат релациите
помеѓу актерите.
Моделите обично се карактеризираат со три основни својства:
1. Мапирање
Мапирањето се однесува на одредување на соодветна репрезентација на
објектите од реалниот свет со некој модел.
2. Апстракција
Нивото на апстракција е избран од страна на процес моделарот за да се
скријат детали кои не се релевантни за процес моделот.
3. Намена
Намената на моделот е со цел да се појасни целата на бизнис процесот и
потребата од бизнис процесот. Ако бизнис процесот нема цел тогаш тој е
бескорисен.
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3.3 Што треба да содржи бизнис процес моделот
Не постои единствен начин за правилно креирање на бизнис процес моделот.
Бизнис процес моделот може да има најразлични намени и цели. Сето тоа
зависи од бројот на сценарија кои треба да се опфатат како и од процесот кој се
моделира.
Бизнис процес моделот да ги опфати следните работи:
 Целта на процесот
 Специфичните влезови и излези на процесот
 Ресурсите кои ги користи процесот
 Активностите и редоследот по кој тие се извршуваат
 Настани кои го влијаат на текот на процесот
Сите овие елементи се прикажани на сликата со што се добива појасна слика за
содржината на бизнис процес моделот.

Слика 3-2 Елементи на бизнис процес модел

Влезовите и излезите најчесто се однесуваат на податоци, но како влез и излез
може да биде и нешто што се преработува или обработи. На пример, системот
на влез добива податоци и обично излезот од системот е исто така податоци.
Машината на пример на влез имаат некои суровини а како излез има готов
производ. За луѓето влез и излез може да бидат документи во различен формат,
информации или материјали. Па така како влезови и излези на процесот се
информации и елементи кои даваат некоја вредност на процесот.
Ресурс преставува влез на бизнис процесот и за разлика од информацијата
најчесто е искористен при извршувањето на бизнис процесот.
Под настан се подразбираат најразлични работи кои влијаат на процесот и
придонесуваат процесот да ја смени својата состојба. На пример како настан
може да биде примањето на пакет. Тој настан може на пример да го активира
процесот за испорака на пакетот или пак некој друг процес поврзан со пакетот.

3.4 Процес на моделирање
Процесот на моделирање ги опфаќа сите активности потребни за мапирање на
реалните процеси во процес модели. Процесот во себе вклучува идентификација
на информационите објекти и нивно формално преставување во модели, како и
идентификација на лицата кои се вклучени во процесот и какви се акции тие
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извршуваат. Процесот на моделирање обично не е линеарна задача, туку се
состои од повеќе повторливи циклуси се додека процес моделот не ги опфати
сите релевантни детали. Процесот на моделирање може да се сфати како процес
на размена на информации помеѓу засегнатите страни од процесот кој се
моделира. Моделирање најчесто опфаќа три фази [9]: анализа(elicitation),
моделирање, и валидација и верификација. Сите фази се опишани како што
следи:
 Анализа(elicitation):
Пред процесот да биде претворен во модел, прво треба информациите за
влезовите и излезите поврзани со процесот да се идентификуваат и
соберат. Информациите за процесот најчесто се добиваат од познавачите
на бизнис процесот како и од документацијата што постои за процесот.
Како следен чекор е сите достапни информации да се преформулираат,
форматираат и организираат во однапред договорен формат.
 Моделирање:
Врз база на информациите добиени од фазата на анализа. Процес
моделарите вршат идентификација на информациите кои ќе бидат
опфатени со моделите. Кои информации ќе бидат преставени најмногу
зависи од целта на моделот како и од нивото на апстракција. Во оваа фаза
процес моделарите треба да извршат апстракција на информациите во
согласно со синтаксата и формализмот на процес моделот. Процес
моделарите исто така треба да извршат комбинација и промена на
редоследот на извршувањето на активностите со цел да бидат опфатени
во процес моделот.
 Валидација и Верификација:
Кога ќе се креира моделот тој првин треба се верифицира дели е во
согласност со синтаксата на моделот. Потоа треба да потврди дали
моделот е валиден. Тоа го прават познавачите на бизнис процесот
проверувајќи дали моделот правилно го мапиран реалниот бизнис
процес. Доколку се откријат некои нелогичности или неправилности тие
се обележуваат и моделот се враќа на повторно моделирање.
Најважните учесници во процесот на моделирање се систем аналитичарите и
познавачите на бизнис процесот (експертите). Тие треба да исполнуваат некои
карактеристики кои се важни за процесот на моделирање. Најчесто размената на
информации помеѓу систем аналитичарите и познавачите на бизнис процесот е
вербално, со користење на природниот јазик па така од нив се бара да имаат
добри комуникативни способности. Со оглед на тоа моделирањето е
интерактивен процес[10], систем аналитичарите треба да бидат во можност да
го објасни проблемот и да побара соодветна информација од познавачот на
бизнис процесот. Затоа Систем аналитичарите треба да имаат знаење за доменот
на бизнис процесот за да можат да направат проценка за конзистентноста на
информациите што ги добиваат[10]. Од друга страна познавачите на бизнис
процесот треба да бидат во можност да ги опишат детално бизнис процесот како
и да дополнително да ги опишат комплексните сценарија на процесот со
обезбедување на соодветни информации. Двете страни треба да бидат способни
да размислуваат на апстрактно ниво со цел да се опфата сите релевантни
информации за процесот.
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3.5 Техники на моделирање
Бизнис процес моделите се креираат врз основа на одредена техника на
моделирање. Постојат голем број на стандардизирани техники за моделирање
прилагодени кон различни бизнис процеси и намени. Главна цел на сите
техники за моделирање е да обезбедат јасна репрезентација, најчесто графичка
на: влезовите, ресурсите, настаните и излезите на процесот кој се моделира.
На Слика 3-3 се преставени компонентите од кој се состојат техниките за
моделирање[9]

Слика 3-3 Техника на моделирање

Секоја техника на моделирање се состои од два главни дела, јазик за
моделирање и метода на моделирање.
Јазикот за моделирање се дели на Нотација, Синтакса и Семантика.
 Нотацијата
преставуваат графичките симболи кои се користат за визуелно
преставување на моделот од бизнис процесот.
 Синтаксата
преставуваат правила за начинот на поврзување и комбинирање на
графичките симболи од нотацијата.
 Семантиката
Семантиката го опишува значењето што го има секој графички симбол од
нотацијата објаснувајќи ја неговата специфична употреба.
Методата за моделирање ги дефинира процедурите кои се употребуваат
за да се креира бизнис процес моделот. Следењето на овие процедури гарантира
дека добиениот модел е во согласност со дефинираната нотација од јазикот за
моделирање.
Во пракса, алатки за моделирање играат важна улога затоа што се користат за
создавање, одржување, и за имплементирање бизнис процес моделите.
Алатките, исто така, треба да бидат способни да се обезбедат соработка меѓу
процес моделарите.
Како пример за техника за моделирање може да ги разгледаме ERD
(entity-relationship diagram) дијаграмите кои се користат за опишување на
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структурата на релационите бази на податоци. На Слика 3-4 е преставен
едноставен пример за ERD дијаграм.

Слика 3-4 ERD дијаграм








Семантика

ентитетите (објекти од реалниот свет) со нивните атрибути и врските
помеѓу ентитетите (1..1,1..n, и . т.н.) ја дефинираат семантиката на ERD
јазикот за моделирање.
Нотација
Преставувањето на: ентитетите со правоаголници, врските меѓу
ентитетите со линија од едниот ентитет до другиот при што на средина
од линијата има ром во кој е впишан (1..1,1..n, и . т.н.) односот помеѓу
тие два ентитети, преставува нотација на ERD јазикот за моделирање.
Синтакса
Пример: името на ентитетот го пишуваме во еднина. Релација
претставува врска помеѓу два ентитети и т.н.
Методологија
различните постапки како на пример идентифицирањето на именките
како ентитетите и глаголите како врска помеѓу на ентитетите преставува
метода на моделирање.

Во продолжение ќе разгледаме некои постоечки техники за моделирање на
бизнис процеси. Целта на преставувањето на овие технологии не е да се направи
споредба помеѓу нив туку да се престават различни концепти и пристапи кои се
користат за моделирање на бизнис процесите.
3.5.1

УМЛ дијаграм на активности

УМЛ првенствено се користи за развој на софтвер. Се состои од шест
дијаграми со кои се опишува структурата, и од седум дијаграми со кои се
опишува однесувањето.
Дијаграмот на активност е од групата на дијаграми со кои се опишува
однесувањето и е наменет за да се опише бизнис процесите и тековите во
софтверските системи. Главен елементи на дијаграмот на активности се:
акциите и активностите. Активностите преставуваат групи од акции кои
извршуваат некоја задача. Со овај дијаграм се опишува текот и редоследот по
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кој акциите и активностите се извршуваат. Во Табела 3-1 се претставени елементи
од кој се состои дијаграмот на активности а на Слика 3-5 претставен е еден
дијаграм на активности
Табела 3-1. Елементи на дијаграмот на активности

Елемент
Акција

Почеток на
активност
Крај на
активност
Крај на
процесот
Контролен
тек
Одлука

Спојување

Спојување

Грнење

Симбол

Опис
Преставува единична задача
ObjectNode represents the instance of a
specific classifier
Го означува почетокот на активноста
Означува крај на некоја активност без
да го прекини текот на процесот
Означува крај на процесот
Се опишува редоследот на
извршување на акциите
Означува услов за тоа по која патека
ќе продолжи процесот да се извршува
асинхроно спојување на повеќе
текови. Означува дека барем еден тек
мора да заврши пред да продолжи
процесот
Синхронизирано спојување на повеќе
текови. Мора да завршат сите текови
пред да продолжи процесот
Означува паралелни активности
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Слика 3-5 УМЛ дијаграм на активности

3.5.2

Event Process Chains

Event Process Chains (EPC) го опишува процесот како логичка секвенца од
функции. Во Табела 3-2, се претставени елементите со кои се формира EPC
дијаграм а на Слика 3-6 е преставен еден EPC дијаграм.
EPC дијаграмите преставуваат граф кој се состои од јазли и врски помеѓу
јазлите. Постојат три различни типови на јазли: функции, настани и спојувања.
Функција преставува било која активност која треба да се изврши. Настаните се
состојбите пред да се изврши функцијата или состојбите од кога ќе се изврши
функцијата. Спојувањата на функциите можат да добијат една од овие
вредности: XOR, OR, AND. Врските помеѓу јазлите претставуваат насоки по
кои се одвиваат функциите.
Табела 3-2 Елементи на EPC дијаграмот

Елемент
Настан

Симбол

Опис
Настан преставува промена на
состојбата во системот

Функција

Функција преставува
трансформација од почетната
состојба до некоја крајна состојба

Спојувања

Преставува логичко спојување на
функции,настани
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Процес

Преставува линк до друг процес

Организациона
единица

Опишува кој е одговорен за
извршување на функцијата

Објект за
информација

Опишува податочната структура
на некој објект од реалниот свет

Тек на
информација

Се опишува креирањето,
читањето,бришењето и промената
на објектот за информација

Контролен тек

Се опишува редоследот на
извршување на настаните и
функциите

Доделување на
организациона
единица

Доделување на организациона
единица

Слика 3-6 EPC дијаграм
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3.5.3

Petri Net

Класичните Петри мрежи се насочени графови кои се состојат од два вида на
јазли: места и транзиции, и од жетони.

Слика 3-7 Класични Петри мрежи

Местат графички се преставуваат со кругови а транзициите со правоаголници.
Местата преставуваат некој ресурс. Транзициите преставуваат акции со кој се
менува состојбата на системот. Во табелата се опишани елементите со кој се
формираат Петри мрежите. Главна предност на Петри мрежи е симулација на
динамичкото однесување на системот и можноста да се прикажат сите можни
состојби на системот.
Табела 3-3 Елементи на Петри мрежа

Елемент
Место
Транзиција

Жетон

Симбол

Опис
Состојба во која е
процесот или услов за
некоја состојба
Настан:
почеток
на
акција, крај на акција,
промена на состојба.
Трансформација
на
ресурсите од процесот
Физички објект или
ресурс кој се користи од
бизнис процесот
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Слика 3-8 Петри мрежа

Карактеристично за Петри мрежите е тоа што се предмет на постојано
модифицирање и адаптирање. Денеска постојат повеќе типови на Петри мрежи:
condition / event, place / transition , predicate / transition и Colored Petri Nets.
3.5.4

Business Process Modeling Notation (BPMN)

Нотацијата за моделирање на бизнис процеси (BPMN) е стандард развиен од
страна на Business Process Management Initiative (http://www.bpmn.org) кој
обезбедува графичка нотација за прикажување на бизнис процесите во бизнис
процес дијаграм (BPD). Примарна цел на BPMN е да се обезбеди нотација која е
лесно разбирливо од страна на сите корисници на бизнис процесот:
 бизнис аналитичари кои ги создаваат првичните верзии на процесите
 технички лица и програмерите кои се одговорни за имплементација на
технологија во која ќе извршуваат тие процеси
 луѓето кои ќе ги управуваат и надгледуваат тие процеси.
За постигнување на овие цели нотацијата за моделирање на бизнис процеси
(BPMN) ги разделува графичките елементи кои се користат креирање на бизнис
процес дијаграмите (BPD) во ти дела. Прво, основните елементи кои го дава
основниот изглед на BPD . Второ, целосна листа на графички елементи
потребни за моделирање комплекс процеси. Трето, не-графички атрибути кои
обезбедуваат информации потребни за имплементирање на бизнис процесот.
Постојат четири основни категории на елементи:
 Flow Objects. Основни графички елементи со кои се опишува
активностите односно однесувањето на процесот
33





Connecting Objects. Графички елементи со кои се опишува поврзувањето
Swim lanes. Графички елементи за групирање
Artifacts. Елементи со кои се обезбедуваат дополнителни информации за
процесот
Секоја од овие категории има по еден или повеќе елементи кои се користат за
моделирање на бизнис процесите.
Постојат три основни елементи со кој се опишува однесувањето на процесот:
 Настани. Настан е нешто што се случува при одвивање на процесот.
Настаните влијаат врз текот на одвивање на процесот и обично се
причина за промена на текот на процесот. Постојат три настани кои
влијаат на текот на процесот: Почеток, Посреден и Крај.
 Активности. Активност е генерички поим за работа што компанијата ја
врши. Активностите може да се единични или комбинација од повеќе
активности. Како активности можат да бидат: процес, под-процес и
задача.
 Премини. Премините се користат за спојување или за разделување на
текот по кој се одвива процесот. Тие можат да бидат: грнење, делење и
спојување.
Исто така постојат три начини со кои се опишува поврзувањето на настаните,
активностите и премините. Тие се:
 Sequence Flow. Се користат за да опише редоследот на извршување на
активностите
 Message Flow: Се користи за да се прикаже разменетата на пораките меѓу
два елементи
 Association: Се користат за да се придружат дополнителни информации
за активностите. Асоцијациите можат да бидат текстуални или графички
BPMN нуди два начини на групирање на активностите од процесот:
 Pool. се користи за да се разделат учесниците во бизнис процесот или да
се разделат различни бизнис ентитети. Најчесто тоа е организацијата.
 Lane. се користи да се организираат, раздвојат и категоризираат
активности во рамките на организацијата(Pool). Тука се наведува кој за
што е одговорен, каде се случуваат настаните, каде се врши
одлучувањето и кој има права за тоа
Последната категорија е за Елементи со кои се обезбедуваат дополнителни
информации за процесот. Тука BPMN дефинира три елементи:
 Data Object. Објекти кои немаат влијание врз текот на извршување на
процесот, а обезбедуваат информации за тоа кои активности се потребни
за да се добијат тие објекти
 Group. Групирање на активностите кои не влијаат врз извршувањето на
процесот. Најчесто се користат за документација и анализа на процесот
 Text Annotation. Преставува механизам кој му дозволува на моделарот да
додаде информации кои би го олесниле читањето на бизнис процес
дијаграмот.
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Табела 3-4 BPMN елементи

Елемент
Настан

Симбол

Опис
Преставува круг во кој се
впишуваат маркери со кој се
опишуваат различни настани.
Почеток, Посреднички, Крај
Почетен настан кој се активира на
порака,време,услов,сигнал и
многукратен
Посреднички настан кој
активира
порака,време,услов,сигнал
многукратен

Активност

се
на
и

Посреднички настан кој генерира
порака,сигнал и многукратен
Краен настан со кој генерира
порака,грешка,сигнал,многукрате
н и крај на процесот.
Како активности можат да бидат:
процес, под-процес и задача

"Плус" знак во долниот центар на
обликот укажува на тоа дека
активност е под процес
Спојување

Го определува начинот на
разделување и спојување на
активностите. Во ромбот се
впишуваат маркери со кој
дополнително
се
објаснува
спојувањето
AND split: разделување на
процесот на две или повеќе
гранки
кои
паралелно
се
извршуваат.
AND jon: спојување на две или
повеќе гранки од процесот.
Процесот не продолжува се
додека не завршат сите гранки
OR split: се одлучува по која
гранка ќе продолжи процесот.
OR join: спојување на две или
повеќе гранки од процесот.
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Sequence
Flow
Message
Flow
Association

Процесот продолжува без разлика
која гранка заврши.
XOR split: се одлучува по која
гранка ќе продолжи процесот.
Сите
останати
гранки
се
оневозможуваат.
XOR join: спојување на две или
повеќе гранки од процесот.
Процесот продолжува без разлика
која гранка заврши.
Се користи за прикажување на
редоследот на извршување на
активностите
Се користи за да се прикаже
размената на пораките помеѓу
учесниците
Се користат за да се придружат
дополнителни информации за
активностите.

Pool

Се користи за разделување на
учесниците во бизнис процесот

Lane

Се користи за категоризација на
активностите

Data Object

Обезбедуваат
дополнителни
информации за активностите

Клучен елемент на BPMN е визуелниот изглед на дијаграмот, преставен преку
формите и икони кои се користат за графички елементи кои се дадени во
спецификацијата BPMN.
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Слика 3-9 BPMN дијаграм

BPMN спецификацијата може да се прошири со асоцирањето нови маркери или
индикатори преставени преку соодветни графички форми со цел да се
потенцира одреден атрибут на некоја активност или да се создаде нов настан.
Овие форми и икони мора да одговара на облиците и маркерите дефинирани во
спецификацијата BPMN.

3.6 Придобивки од бизнис процес моделирањето
Поимите бизнис процес модел, моделирање на бизнис процес, јазик за
моделирање на бизнис процес се дадени во следните дефиниции:
 Бизнис процес модел
Преставува резултат на мапирањето на бизнис процесите. Бизнис процес
може да биде некој реален бизнис процес или концепт за бизнис процес.
 Моделирање на бизнис процес
Преставува активност на создавање на бизнис процес моделот.
Моделирањето на бизнис процесите вклучува апстракција на реалните
процеси затоа што моделот се креира со однапред дефинирана цел. Затоа
само оние информации и детали кои се битни за исполнување на целта се
вклучени во бизнис процес моделот.
 Јазик за моделирање на бизнис процес
Преставува упатство за моделирање на бизнис процес, нудејќи претходно
дефинирани елементи и односи на елементите со чија помош се врши
мапирање на бизнис процесите.
Имајќи ги во предвид овие дефиниции бизнис процес моделирањето преставува
техника за анализа и документирање на бизнис процеси и како таква е особено
погодна за интеграција со информатичката технологија.
Од ИТ гледна точка придобивките кои ги носи бизнис процес моделирањето се:
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Обезбедува заеднички јазик за полесно разбирање и комуникација
помеѓу познавачите на бизнис процесот, систем аналитичарите и сите
други вклучени во бизнис процесот.
BPM им овозможува на корисниците / корисници кои немаат никакви
познавање на моделирање, па дури и на софтвер за лесно да го разберат
моделот на тој начин зголемувајќи го нивното учество.
Со
зголемувањето
на
разбирањето
за
тековните процеси
експертите,корисниците програмерите можат ефикасно да ги дефинираат
и утврдат каква ИТ поддршката е потребна за ефикасно водење на бизнис
процесот
Документирање на бизнис процесот на проток ќе им помогне на
идентификување функционалните барања за производ кој е наменет за
поддршка што бизнис процес.

Најголеми придобивки од бизнис процес моделирањето имаат организации во
кои процесите се повеќе димензионални и директно се користат од многу луѓе.
Од тој аспект придобивките од бизнис процес моделирањето се:
3.6.1

Спроведување на организационата стратегија

Спроведувањето на бизнис стратегијата или нов бизнис модел бара промени во
работењето и во начинот на кој луѓето ја извршуваат нивната работа. Ако
бизнис процесите и стратегијата на организацијата, не се усогласени, тоа води
кон неуспех во работењето, и ако бизнис процесите се извршуваат правилно,
целокупната организациска цели не се остварени.
Бизнис процесот на моделирање го олеснува ова затоа што:
 преставуваат алатка преку кој менаџерите гледа дали процесите се
ефикасни и конзистентни и се во согласност со стратегијата на
организацијата.
 гарантира дека оперативни задачи и активности кои се вршат од страна
на членовите на организацијата всушност и помагаат на организацијата
да ја имплементира сопствената стратегија.
3.6.2

Подобрување на процесот на комуникација

Успешните бизниси тимови се разликува по тоа дека имаат многу јасна идеја
за: она што треба да се направи, како тие би требало тоа го направат и која е
точната улога на секој член на тимот. Бизнис процес моделирањето овозможува
документирање бизнис процесиите во организацијата обезбедувајќи:
 Заеднички стандардизиран јазик и методологија за опишување на:
процесите,информациите за процесите и бизнис правилата.
 Таа е идеална за обука на нови луѓе и брз трансфер на знаење, бидејќи со
темелно документиран процес секој нов член на тимот може да биде
многу брзо обучен, за она што треба да го направи во секоја ситуација со
која што може да се соочи.
 Ги минимизира потенцијалните опасност од губење на персоналот а со
тоа губењето на знаење за бизнис процесот кој го имал персоналот.
 им помага на бизнис менаџерите ги пренесат своите идеи брзо и јасно.
 Го зголемува знаењето за процесот
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3.6.3

Зголемување на контролата и конзистентноста

Успешни организации и компании се оние кои обезбедуваат контрола, нивните
бизнис процеси и бизнис правила да бидат конзистентно дизајнирани,и нивната
примена секогаш да биде на ист начин. Бизнис процесот на моделирање прави
ова е можно преку помагање на:
 Формализирање на постојните процеси кои можеби не се добро
документирани и кои со текот на времето еволуирале во неформално
знаење
 Извршување на процесот на конзистентен начин.
 Зголемување на одлучувањето.
 Полесно и побрзо справување со грешки.
 Целосно исполнување на законска регулатива, обезбедувајќи дека
документирани процеси следат компанија упатства и законските
прописи.
3.6.4

Подобрување на ефикасност

Во денешната бизнис средина, секој менаџер сака да се осигури дека се
постигнуваат најдобрите можни резултати со ресурси кои се достапни за нив.
Нема простор за неефикасност и трошење на ресурси.
 Помага во идентификацијата на местата каде е потребно подобрување
 Тоа ја зголемува продуктивноста на постојните ресурси и персонал и
така им овозможува на тимот да се направи
 повеќе со помалку средства.
 Обезбедува постојано оптимизација на критичните процеси
 Овозможува поефикасно искористување на ресурсите
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Бизнис процес моделирањето преставува техника за анализа на бизнис процеси и
како таква е особено погодна за интеграција со информатичката технологија односно за
креирање на софтвер кој ги користи: спецификациите од моделирањето на бизнис
процеси за да овозможи нивно извршување.

4.1 Функционални барања
Околината за моделирање и извршување на бизнис процеси треба да понуди
визулен начин за моделирање на бизнис процесите и можност за интерпретација и
извршување на креираните модели. Со други зборови апликацијата за моделирање на
бизнис процеси треба да обезбеди инфраструктура во која процесите би се извршувале
веднаш без потреба да се менува моделот на процесот или на било кој друг начин да се
адаптираат кон техничката инфраструктурата каде што се извршува процесот.
На Слика 4-1 се прикажани главните функционални барања односно компоненти
кои треба да има апликацијата за моделирање на процеси:

Слика 4-1 Функции на апликацијата за моделирање на процеси



Дизајнирање на процеси
Дизајнирањето на бизнис процеси треба да биди интуитивно со визуелно
преставување на чекорите кои се вршат со текот на времето кои треба да се
извршат за исполнување на целта на процесот.



Извршување
Автоматско извршување на дизајнираните процеси во смисла на: “Изврши го
тоа што го нацртав”. Тоа значи дека за извршување на процесот потребно е да
постои некој работна околина и некој извршен јазик кој работната околина знае
да го препознае и изврши. Освен тоа потребно е да постои мапирање помеѓу
визуелната репрезентација на процесот и извршниот јазик овозможувајќи
генерирање на извршен код. Генерирањето на извршен код треба да биди
автоматизирано.
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Мониторинг
Мониторинг е способност со која се гледа како процесот се извршува. Тоа е
важно од две причини: Откривање на грешки односно дали процесот се одвива
како што е замислен и добивање на податоци за статусот на процесот во реално
време.



Администрација
Администрација е способност за управување со процесите и работната околина
кое вклучува: инсталација, суспендирање, прекинување и повторно стартување
на процесите кои се извршуваат во работната околина.



Интеракција со луѓе
Задача е чекор во процесот кој треба да биде извршен од страна на точно
определено лице или пак од лице кое е во некоја улога (администратор,
наставник,студент...). Работната околина треба да има поддршка за улога
базиран систем на сигурност и можност за доделување на прва врз таа акцијата:
кое лице или лице во улога има право да ја изврши таа акција.



Интеграција со системи
Работаната околина треба да биде во можност да обезбеди некој акции да
комуницираат со други системи и компоненти кои не се дел од работната
околина. Тоа вклучува повикување на веб сервиси, комуникација со различно
бази на податоци, интерфејси за поврзување со различни технологии (COM,
Active Directory и т.н.).

4.2 Од модел до апликација
Од кога бизнис процес моделот визуелно ќе се креира со користење на некоја
техника за моделирање, постојат две главни алтернативи за тоа како процесот ќе се
извршува во работната околина: интерпретација на моделот или компајлирање на
моделот во извршен код
4.2.1

Интерпретер на процес моделот

Првата алтернатива е директна интерпретација на процес моделот од страна на
работната околина.

Слика 4-2. Извршување на моделот со интерпретирање
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Начинот на интерпретирање се извршува на тој начин што за секоја инстанца од бизнис
процесот се активира по една работна околина, потоа работната околина треба да ја
отчита претходната зачувана состојба за таа инстанца од бизнис процесот и соодветно
процесот да го донеси до таа состојба. Предност на ова алтернатива е преносливоста на
процес моделот т.е. можност да се извршува моделот на различни системи за
интерпретирање а како недостаток е потребата од комплексна инфраструктура и
големите системски барања при извршување на процесот.
4.2.2

Компајлирање на бизнис процес моделот

Втората алтернатива е компајлирање на моделот во извршен код(C#, Java,
Visual Basic) кој е поефикасен за извршување. Генерирањето на извршен код треба да
биде потполно автоматизирано при што извршниот код добиен со компајлирањето
треба да е недостапен за корисниците.

Слика 4-3. Извршување на моделот со компајлирање

На сликата е преставен животниот циклус со кој врши претворање на моделите во
извршни процеси.
Животен циклус
Дизајнирање
Графичка
репрезентација

Машина

XML
репрезентација

Намена

Човек

Компајлирање Извршување
Кориснички
интерфејс
Конечни
автомати
графови

Извршен код

Слика 4-4 Животен циклус при компајлирање
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Како што можи да се види од сликата животниот циклус се состои од дизајнирање,
компајлирање и извршување. За секоја од овие фази има посебна намена и се извршува
различни од учесници: човек или машина.
 Дизајнирање – човек: Графичка репрезентација.
Графичка репрезентација треба да обезбеди визуелна преставување на
процесот, која е разбирлив за моделарот.
 Дизајнирање – машина: XML репрезентација.
XML е погоден за чување на процес моделите, затоа што XML репрезентацијата
е лесна за разбирање од страна на алатките со кои се врши компајлирање и
извршување на процесот.
 Компајлирање – машина: Репрезентација разбирлива за компајлерот.
Конечни автомати, Event Condition Action (ECA) rule-based representation.
 Извршување – машина: бинарен код
Извршен код од некоја програмски јазик или бинарен код кој се генерира од
страна на компајлерот кој се извршува во соодветна околина.
 Извршување – човек: Графичка репрезентација
Графичка репрезентација преку која корисниците учествуваат во процесот.
На
Слика 4-5 е преставено како пеете репрезентации од животниот циклус на
компајлирање се поврзани помеѓу себе.

Слика 4-5 Релации помеѓу различните кај животниот циклус при компајлирање
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Во сите фази животниот циклус при компајлирање се работи на истиот семантички
модел од бизнис процесот. Тоа ни овозможува семантичкиот модел во секоја фаза да го
трансформираме во различна репрезентација.
Логички животниот циклус при компајлирање е поделен во две целни:
 Околина за дизајнирање
 Околина за извршување.
Тие меѓу себе се поврзани преку:
 Компајлер. кој врши трансформација на XML репрезентацијата добиена при
дизајнирањето на процесот во извршен бинарен код.
 Рендер. кој има различни задачи при дизајнирањето и извршувањето. При
дизајнирањето има задача да ја престави визуелната репрезентација на процесот
и да изврши снимање на визуелната репрезентација во XML. При извршување
рендерот има задача да ги прикаже графичките репрезентации за интеракција со
процесот.
 Извршна околина во која се извршува генерираниот бинарен код од страна на
компајлерот. Извршната околина треба да обезбеди инфраструктура врз која ќе
се извршува моделот од бизнис процесот.
За дефинирање на апликација го одбираме компајлирањето на моделите затоа што има
повеќе можности за оптимизација на генерираниот код и е поедноставен за
дизајнирање, како недостаток е тоа што моделите треба да имаат доволно податоци со
кои се опишува нивното претворање во извршен код

4.3 Аспекти на АПМ
Со цел да се постегни висок степен на флексибилност на апликацијата за моделирање
на процеси треба да земат во предвид повеќе аспекти. Аспектите кои треба да бидат
земени во предвид при дефинирањето на спецификацијата за апликацијата треба да
бидат модулирани и независни едни од други. Аспектите кои ќе го користиме како
упатство за дефинирање на спецификацијата за апликацијата треба да дадат одговор на
следните прашања:




4.3.1

Функционален аспект: Што се прави?
Однесување аспект: Кога и под кои услови ќе се случи нешто?
Податочен аспект: Кои податоци ќе се користат?
Организационен аспект: Кој ќе ги извршува акциите?
Функционален аспект

Функционалниот аспект треба да определи кои се активности од процесот треба да се
извршуваат и кави резултати треба да дадат. Функционалниот аспект исто така опфаќа
и декомпозицијата на процесот во под процеси и во елементарни процеси. Важно е да
се нагласи дека функционалниот аспект го опишува она што треба да се направи за
време извршувањето на процесот но и како тие активности се извршуваат и кои се
податоци се потребни. На пример ако имаме процес за одобрување на кредит,
функционалниот аспект треба опфати дека процесот треба да се раздели на под процес
за: поднесување на апликација, обработка на апликацијата и известување на
корисникот за тоа дали апликацијата е прифатена или не.
4.3.2

Однесување аспект

Овај аспект опишува кога активностите се извршуваат, како и аспекти за тоа како тие
се извршуваат во смисла на влезни излезни податоци, услови за донесување на одлуки,
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критериуми за нивно извршување и т.н. Поточно, однесувањето аспектот определува
под кои услови под процесите се извршуваат. На пример, под процесот за обработка на
апликацијата за кредит не треба да почни пред апликацијата да се поднеси или пак
апликацијата не треба да биди прифатена ако не исполнува одредени критериуми.
Важни компоненти на овај аспект се: контролата врз текот на извршување на процесот,
дефинирањето на услови за гранење и спојување на гранки од процесот, со кои се
гарантира дека процесот ќе се извршуваа по однапред дефинираниот редослед. Овие
компоненти преставуваат интегрален дел од јазикот и техниката за моделирање која се
користи за креирање на процес моделот.
4.3.3

Податочен аспект

Податочниот аспект ги опфаќа податоците кои се генерираат или обработува од страна
на бизнис процесот и релациите помеѓу податоците. Имено на секоја активност и се
доделува множество од влезни и излезни параметри. На почетокот на извршување на
активноста таа ги чита своите влезни податоци ги обработува и генерира излезни
податоци. Овие податоци можат да се проследат до следната активност како влезни
податоци. Ваквиот пренос на податоци помеѓу активностите е познат како проток на
податоци.
Со обезбедување на графичка репрезентација на протокот на податоци помеѓу
активностите, податочниот аспект може да се користи за валидација и оптимизација на
процесот.
Податочниот аспект исто така ги опишува податочните типови кои се потребни за
процесот. На пример, тип на податок за клиент, тип на податок за апликација за кредит
и податоци за обработка на апликацијата.
4.3.4

Организационен аспект

Организациониот аспект се однесува на тоа каде и до кој се извршени акциите од
процесот.
Бизнис процесите се извршуваат во комплексни организациски средини во кои се
вклучени многу лица, па така за подобрување на управувањето со процесот и за негово
поефикасно извршување, техничката инфраструктура треба да обезбеди можност за
доделување на задачи на точно определени луѓе. За да се постигне тоа треба да постојат
информации за организационата структура на организацијата, организациони единици
и кои лица во кои организациони единици припаѓаат.
Бидејќи доделувањето на задачи на точно определено лице најчесто е тешко изводлив
се користи концептот на улога. При започнување на извршување на некоја активност
работаната околина треба да ја прочита информацијата за тоа во која улога треба да
биди лицето кое треба да ја изврши акцијата. Доколку лицето кое ја извршува акцијата
не е во соодветната улога работната средина треба да го стопира извршувањето на
акцијата.
На пример, лицата вклучени во процесот за одобрување на кредит се лица вработени во
кредитното одделение на банката. Акциите од процесот се доделуваат на лица од тоа
одделение спрема нивните квалификации, како улоги во овој процес можат да бидат:
службеници, кредитни експерти. Па така службениците имаат право да ги извршуваат
само акциите од под процесите за поднесување на апликацијата и за праќање на
известување до клиентот, додека пак акциите од под процесот за обработка на
апликацијата ќе ги извршуваат лицата кои се во улога на кредитни експерти.

46

4.4 Карактеристики на околината
извршување на бизнис процеси

за

моделирање

и

Со оглед на тоа дека бизнис процесите во една организација не се статични,
околината за моделирање и извршување на бизнис процеси, односно ИТ системот кој
служи како поддршка за ефикасно извршување на процесите треба да биде соодветно
променлив и прилагодлив кон динамичната природа на бизнис процесите. Промените
кои се случуваат во бизнис процесите најчесто предизвикуваат и промена во логиката
на ИТ системот. Некои од промените кои се случуваат во бизнис процесите на кои ИТ
системот треба да одговори се:
 Промена на текот или редоследот на извршување на активностите
 Промена на правилата и условите со кои се контролира текот на процесот
 Отстранување на активности од процесот кои повеќе не се потребни, корисни
или не додаваат никаквава вредност кон остварување на целта на процесот.
 Додавање нови активности
 Замена на некоја активност со поефикасна активност (или повеќе активности)
ако се покажи дека тековната активност ја намалува ефикасноста на процесот.
Карактеристиките на ИТ системот треба да бидат во функција на ефикасно поврзување
на бизнис процесите со ИТ системите и да обезбедат флексибилност на ИТ системот.
Некои од квалитативните карактеристики на кои треба да ги исполни ИТ системот се:
 Флексибилност и динамичка адаптација
 Достапност и проширливост
4.4.1

Флексибилност и динамичка адаптација

Со оглед на динамичната структура на организациите и на околината во која тие ги
извршуваат бизнис процесите, малку е веројатно дека еднаш моделираните процеси
постојано би се извршувале без било какви промени. Напротив процесите постојано се
променуваат како одраз на промените во организацијата и во животната средина на
процесот т.е. процесите еволуираат. Еволуцијата(промената) на процесот може да биде
спора како одраз на промените за подобрување на процесот или драстична како одраз
на редизајнирање на процесот. Во секој случај, претпоставка е дека бизнис процесот
има свој бизнис процес модел и тој модел со текот на времето се менува. По
дефиниција флексибилност преставува: “лесна приспособливост како одговор на
новите услови”. За системот викаме дека е флексибилен ако: лесно може да се промени
за да одговори на новите услови, наметнати од промената на околината во која
процесите се извршуваат и од еволуцијата на бизнис процесот.
Како проблем кој се наметува е како процесите кои се почнати со извршување по
стариот процес модел да се усогласат со новиот процес модел.
На пример, да разгледаме процесот за поднесување на барање за одобрение.
Претпоставиме дека активностите за поднесување, валидација и разгледување на
барањето генерално се добро дефинирани и разбрани и имплементирани. Сега да
претпоставиме дека при поднесување на барањето одлучено е дека корисниците треба
да достават и некоја дополнителна изјава.
За имплементација на оваа промена на располагање имаме две можности.
Првата е за сите постоечки апликации да се ослободат од оваа промена и промената да
важи само за новите апликации т.е. промената да важи само за ново почнатите процеси
а процесите кои се во тек да продолжат по стариот модел. Ова бара можност од
работаната околина да обезбеди некој систем чување на различни верзии од процес
моделот. Втората можност е сите почнати процеси да мигрираат кон новиот процес
модел т.е. со промената ќе бидат афектирани и старите и новите процеси. Миграцијата
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може да се изведе со додавање или враќање назад на некои активности, со кои старите
барања ќе се прилагодат кон новиот процес модел. Па така динамичката адаптација на
процесите кои се во тек со новите процес модели преставува важна карактеристика.
4.4.2

Достапност, Проширливост

Достапноста до работната околина каде што се извршуваат бизнис процес моделите е
важен аспект, достапноста најчесто се карактеризира со 24/7, што значи дека бизнис
апликацијата треба да биди во функција 24 часа на ден, 7 дена во неделата. Ова значи
дека системот треба да биде активен и кога се извршуваат активности за негова
администрација. Во тој контекст инсталирање на нови компоненти или нивно
модифицирање како и менување на техничките карактеристики треба да се направи
додека системот е во функција. Безбедно работење и толеранција на грешки се исто
така поврзани со достапноста на системот. Тоа значи дека во случај на грешка или на
оштетување на системот, системот треба сам повторно да се стартува и да ја обнови
својата состојба. Тоа значи дека системот во секое време треба да чува за податоци за
состојбата на процесот кои ќе се користат, за процесите да се вратат во нивната
состојба при повторно стартување на системот.
Бидејќи работната околна во која се извршуваат процесите има за цел на поддршка и на
критични процеси, кои истовремено можат да имаат голем број на инстанции а во
истите да бидат вклучени и голем број на лица. Па така системот треба да биде во
состојба да се справи со вакви отпретувања. Уште повеќе системот треба да биди
проширив во смисла на можност за додавање на нови ресурси кои ќе обезбедат
системот да работи по брзо.
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5.1 Што е бизнис процес моделер
Алатка со чија помош дизајнерот и експертот( познавачот на бизнис процесот)
ќе можат лесно да го дизајнираат и имплементираат бизнис процесот. Алатката треба
да овозможи процесот да биде лесно достапен до корисниците исто така треба да
овозможи лесна измена на веќе дизајнираните процеси.
Се состои од следните главни компоненти:
 Процес Дизајнер Клиент - со кој се дизајнираат процесите


Бизнис Процес Сервер – работна околина во која се извршува процесот.

5.2 Основен концепт
Основниот концепт на кој се базира бизнис процес моделарот е: генерирање
компонентана базирана интернет апликација во кој е опишан бизнис процесот. При што
секоја компонента од интернет апликацијата е одговорна за одредена функционалност.
Пример: компоненти за опис на бизнис процесот, компоненти за приказ на состојбата
во која е процесот и т.н. Со УМЛ дијаграм на Слика 5-1 се прикажани основните
компоненти од која се состои компонентана базираната интернет апликација.
Генерално целокупната структура на компонентана базирана интернет апликација е
преставена преку:
 Концептуално не зависни компоненти при што секоја компонента е одговорна
за точно определена функционалност од процес базираната
интернет
апликација. Структурата на компонентите е хиерархиска и е дозволено
компонентите да бидат референцирани од други компоненти.

Слика 5-1 Структура модел базираниот веб портал

Секоја компонента треба да ги задоволува следните барања:
 Секој компонента има сопствен единствен глобален идентификатор (MUID).
 Секоја компонента е составена од одреден број својства
 Некои компоненти можат да бидат референцирани од една или повеќе
компоненти.
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За секоја компонента треба да има најмалку по еден кориснички интерфејс,
едитор со кој ќе се менуваат својствата на компонентата.

Во следната табела концептуално се опишани основните карактеристики и
одговорности на секој од модели од кои е составен процес базираниот веб портал.
Модел
Portal Model
Process Model

Page and Controls Model

Data Model

Account Security Model

Organization Model

Опис на моделот
Референции кон сите компоненти кои ја сочинуваат
интернет апликацијата
Оваа компонента е одговорна за опишување на бизнис
процесот кој треба да се извршува. Концептуално
процесот преставува граф од јазли и транзиции помеѓу
јазлите.
Јазолот преставува некоја состојба на процесот. На
секој јазол му е асоцирана по една страна преку која се
контролира текот на процесот.
Транзиција е листа од акции кои се извршуваат при
премин од една еден до друг јазол.
Акциите се од типот сними го тековниот ред, избриши
го тековниот ред, испрати е-маил.
Транзицијата се активира од страна на корисникот
преку соодветна корисничка контрола поставена на
страната асоцирана на јазолот од процесот.
Оваа компонента ги опишува страните кој се асоцираат
на секој јазол од процесот. Страните преставуваат
графички кориснички интерфејс преку кој корисниците
го користат процесот.
Страната преставува колекција од контроли кои се
поврзани со некоја податочна група. страната треба да
има информации за тоа кој има право на пристап.
Контроли се од типот лабела, слика, поле за внесување,
копче, контрола за прикачување на фајл и т.н. Моделот
на контролите треба да обезбеди својства за нивно
позиционирање
на
страната,
поврзување
со
податочниот модел, поднесување на нивниот визуелен
изглед (боја, фонт, големина...) и т.н.
Овај модел треба да обезбеди структура преку која: ќе
се чуваат и читаат податочните структури кои ги
користи моделираниот бизнис процес, ќе се чуваат и
читаат податочните структури преку кој се опишани
организациониот модел и сигурносниот модел
(кориснички сметки, улоги и кој корисник во која улога
е). Тој ги содржи следните модели:
Data Group Model: Преставува логичка репрезентација
на табела во која ќе се чуваат податочните структури
кои ги користи моделираниот бизнис процес.
Data View Model: Група од повеќе податочни групи
споени меѓу себе по некој критериум.
Се дефинираат корисниците и правата кои тие ги имаат.
Корисниците се организирани во улоги. Нивото на
пристап е по Улоги. Еден корисник можи да се јави во
една или повеќе улоги.
Се состои од колекција на организациони единици
Организациона единица е колекција од лица кои се во
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Navigation Model

Layout Model

таа организациона единица
Овај модел е одговорен за преставување на
навигацијата помеѓу страните во веб порталот. Таа
концептуално преставува, Дрво составено од
Навигациони јазли
Навигациони јазли се линкови до некоја страна или
процес. Навигациониот јазел треба да содржи и
информации за права на пристап
Овај модел е одговорен за опис на изгледот на
порталот.
Табела 5-1 Компоненти на модел базираниот веб портал

5.3 Техника на моделирање
Како што е опишано во Глава 3.5 Техники на моделирање, бизнис процес моделите се
креираат со користење на точно дефинирана нотација, синтакса и семантика подржани
од алатка за моделирање преку која се имплементира техниката на моделирање. Во
продолжение се опишани семантиката, синтаксата и нотацијата кои ја опишуваат
техниката за моделирање која овозможува генерирање на компонента базирана
интернет апликација во кој е опишан бизнис процесот.
5.3.1

Семантика

Концептуално процесот преставува граф од јазли и транзиции помеѓу јазлите.
Јазолот преставува некоја состојба на процесот. На секој јазол му е асоцирана по една
страна преку која се контролира текот на процесот. Транзиција е листа од акции кои се
извршуваат при премин од една еден до друг јазол. Акциите се од типот сними го
тековниот ред, избриши го тековниот ред, испрати е-маил. Транзицијата се активира од
страна на корисникот преку соодветна корисничка контрола поставена на страната
асоцирана на јазолот од процесот.
Страните преставуваат графички интерфејс преку кој корисниците го користат
процесот. Страната преставува колекција од контроли кои се поврзани со некоја
податочна група. Моделот на страната треба да има информации за тоа кој има право
на пристап. Контроли се од типот лабела, слика, поле за внесување, копче, контрола за
прикачување на фајл и т.н. Моделот на контролите треба да обезбеди својства за нивно
позиционирање на страната, поврзување со податочниот модел, поднесување на
нивниот визуелен изглед (боја, фонт, големина...) и т.н.
Податочниот модел треба да обезбеди структура преку која: ќе се чуваат и читаат
податочните структури кои ги користи моделираниот бизнис процес. Тој ги содржи
следните модели: Data Group Model: Преставува логичка репрезентација на табела во
која ќе се чуваат податочните структури кои ги користи моделираниот бизнис процес
Data View Model: Група од повеќе податочни групи споени меѓу себе по некој
критериум.
Корисниците се организирани во улоги. Нивото на пристап е по Улоги. Еден
корисник може да се јави во една или повеќе улоги. Секој корисник припаѓа во една
организациона единица.
Навигацијата помеѓу страните во веб порталот. Таа концептуално преставува,
Дрво составено од Навигациони јазли. Навигациони јазли се линкови до некоја страна
или процес. Навигациониот јазел треба да содржи и информации за права на пристап.
5.3.2



Синтакса
Јазелот може да има само една страна. Јазел без страна не е дозволен.
Секоја страна е поврзана со некоја податочна група од податочниот модел.
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5.3.3

Од јазелот можат да излегуваат неограничен број на транзиции кон други јазли
и кон самиот себе.
Транзицијата може да содржи неограничен број на акции. Дозволени се и
транзиции кои немаат акции.
Нотација

Слика 5-2 Моделиран процес

Јазол

Јазолот е дефиниран со:
Име, Страна која му е доделана и акциите
кои се извршуваат која се врши премин од
еден јазол во друг.

Претставува стрелка со која се прикажува
текот на процесот.
Транзиција

5.4 Извршување на моделот
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Како што спомнавме во Глава 4.2 постојат два начина за претворање на моделите во
апликација: интерпретација и компајлирање. Ние ќе го избереме концептот на
компајлирање како “полесен” за имплементирање.

Дизајнирање на
процес портал
моделот

Компајлирање
на процес
портал
моделот

ВЕБ
Апликација

Слика 5-3 Животен циклус на портал моделот

Како што е прикажано на Слика 5-3 од кога ќе се генерира моделот на процес
базираната интернет апликација, истата треба да биде пратена до работната околина во
кој тој ќе се извршува. Работната околина треба да ги процесира компонентите кои ја
сочинуваат процес базираната интернет апликација и да креира извршна верзија од
интернет апликацијата. За таа цел потребна ни е различна репрезентација на процес
базираниот интернет апликација во секој чекор од неговиот животен циклус кој се
состои од: дизајнирање, компајлирање и извршување. Во Табела 2-12 се дадени
различните репрезентации на процес базираната интернет апликација:
Животен циклус на компонентите
Дизајнирање
Компајлирање

Корисник

Човек

Машина

Објектно-орентирана
репрезентација на
моделите кои го
сочинуваат модел
базираниот веб портал
XML репрезентација
во кој ќе се чува
дизајнираниот модел
базиран веб портал

Извршување

Веб апликација

Објектно-орентирана
репрезентација на
моделите

ASP .NET
скрипти

Табела 5-2 Репрезентации на процес базираниот веб портал

5.4.1

Објектно ориентирана репрезентација

Целосната објектно ориентирана репрезентација на компонентите од кој е составена
компонентана базираната интернет апликација е дадена во следната глава Интерна
структура на компонентите. При дефинирањето на објектите со кои се мапираат
моделите земни се следните претпоставки за моделите:
 Концептуално објектите треба да бидат едноставни.
 Секој објект е одговорен само за една функционалност
 Секој објект се има сопствен глобален идентификатор
 Секој објект има произволен број на својства
 Имињата на својствата треба да бидат лесно разбирливи и еднозначни.
5.4.2

Extensible Markup Language (XML)
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XML збир од правила за кодирање на документи и податочни структури во машински
читлив облик. Правилата се дефинирани во XML 1.0 спецификацијата дадена од страна
на W3C организацијата.
Накратко, XML нуди широко прифатен стандарден начин за претставување податоци
во текстуална форма, кои можат лесно да се обработат и разберат, без потреба од
голема човечка или машинска интелигенција. Друга предност е што информации
форматирани во XML можат да се разменуваат помеѓу различни платформи, јазици ,
апликации и развојни алатки.
Главните елементи со кои се форматира XML документот се:
 Таг. Таг е елемент кој почнува со “<” завршува со “>”. Постојат три видови на
тагови: почеток <Page>, крај </Page> и празен <Page />.
 Елемент. Логичка целина која започнува со почетен таг а завршува со краен таг,
<ModelName>Page1</ModelName>. Текстот помеѓу почетниот таг и крајниот
таг се нарекува содржина на елементот. Содржината во себе може да содржи и
други почетни и крајни тагови.
 Атрибути. Преставуваат парови од име и вредност кои се најдуваат во
почетниот таг,<Model name=”Page1”></Model>
5.4.3

ASP .NET

ASP.NET преставува веб апликациска околина развиена од страна на Microsoft која им
овозможува на програмерите да развиваат динамички веб сајтови, апликации и сервиси.
ASP.NET е изграден на Common Language Runtime (CLR), овозможувајќи им на
програмерите да пишуваат ASP.NET кодот со користење на било кој поддржан .NET
јазик. АSP.NET е “server side scripting” технологија односно ASP.NET скриптите
(ASP.NET страни) се извршува на веб серверот пред тој да биде испратен до веб
прелистувачот. Кодот кој се испраќа до веб прелистувачот е чист HTML код. ASP.NET
овозможува и извршување на претходно компајлирани скрипти, со тоа зголемувајќи ја
ефикасноста на веб апликацијата.
Некои од предностите на ASP.NET се:
 Намалување на обемот на кодот кој е потребен за да изградат големи апликации
 Го прави развојот едноставен и лесен со моделот на настани кои се случуваат на
страната од серверот.
 ASP.NET се лесни за пишување и одржување затоа што изворниот код ( C#,
VB.NET) и HTML кодот се на исто место.
 Изворниот код се извршува на серверот.
 Изворниот код се компајлира при првиот пристап до ASP.NET страната,
компајлираната страна се чува на веб серверот и при следен пристап до
страната се користи нејзината компајлирана верзија.
 HTML кодот генериран од ASP.NET страната се испраќа до веб прелистувачот,
додека изворниот код останува на серверот.
 Веб серверот постојани ги набљудува ASP.NET страните, компонентите , веб
апликацијата и доколку забележи некоја неправилност ( течење на меморија или
некои не дозволени активности) во нивното извршување, веб серверот го
стопира нивното извршување, се стопира самиот себе и повторно се стартува.
 ASP.NET околината може да се справи со голем број на корисници без загуба
на перформанси.
 ASP.NET околината нуди одлични можности за скалбилност и проширливост,
како со хардвер така и со додавање на нови софтверски компоненти.
5.4.4

Интернет апликација
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Интернет или веб апликации се апликации кои ја користат инфраструктурата на
интернетот (World Wide Web) за да ги направат достапни нивните функционалност,
денес модерните веб апликации преставуваат комплексни дистрибуирани апликации.
Како инфраструктура која е потребна за извршување на веб апликациите е: веб сервер и
веб прелистувач. За имплементација на веб апликациите се користат најразлични веб
технологии како што се: ASP.NET, PHP, Java Server Page и т.н.
Како две главни предности кои ги имаат веб апликациите во однос на традиционалните
апликации се:
1. Веб апликациите се лесно достапни.
HTTP протоколот се користи од страна на веб апликациите, кој е стандарден
протокол на кој се базира интернет инфраструктурата((World Wide Web).
Софтвер кој е потребен за да може да се пристапи до веб апликациите е веб
прелистувач, кои денес се достапни за повеќето оперативни системи
2. Веб апликациите се полесни за одржување и испорака.
Бидејќи веб апликациите се извршуваат во веб прелистувач, тие не зависат од
инсталирање на клиентски софтверот на секој компјутер кај корисниците. Веб
апликацијата може да се одржува само со менување на кодот од веб
апликацијата кој се наоѓа на серверот. Оваа го намалува времето и трошоците за
надградба и испорака на веб апликации во споредба со традиционалните
апликации.

5.5 Компајлирање на моделот во интернет апликација
Како што спомнавме во глава 4.2.2 пристапот кон компајлирањето може да се раздели
во две различни околини: Околина за дизајнирање на компонентана базирана интернет
апликација во кој се опишани бизнис процесите и Околина во која се извршуваат
моделираните бизнис процеси.

Слика 5-4 Компајлирање на компонентите во интернет апликација
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Околината за дизајнирање се состои од:
 Портал модел дизајнер кој треба да обезбеди кориснички интерфејс преку кој ќе
се дефинираат и изградат сите модели од интерната структура на порталот
прикажана на Слика 5.1, исто така треба да обезбеди механизми за лесно
додавање на нови модели и можности на самиот портал модел дизајнер.
 Портал модел стерилизатор со ко се врши претворање на портал моделот во
XML формат и истиот се зачувува во точно дефинирана структура.
Околината за извршување се состои од:
 Портал модел десериализтор преку се врши претворање на XML
репрезентацијата на портал моделите во структура на порталот прикажана на
Слика 5.1.
 Компајлер со кој секој модел се претвора во ASP.NET страни и или извршен
код.
 Портал модел сервер во кој се извршува генерираниот код од компајлерот
 Веб пребарувач преку кој се врши интеракција помеѓу процесот кој се извршува
и корисникот.
Околина за дизајнирање на компонентана базирана интернет апликација треба да
обезбеди интегрирана развојна околина со која ќе можат да се креираат сите
компоненти од Компонентана базирана интернет апликација.
Околината за
дизајнирање треба да обезбеди механизми за лесно додавање и менување на
кориснички интерфејси преку кој се креираат Компонентана базирана интернет
апликација. На Слика 5-5 прикажани основните функционални барања кои треба да ги
обезбеди:

Create New Portal
Build Security
Model

Build Organization
Model

Build Data Model

Portal
Dev eloper

Build Process
Model

Build Portal Pages

Build Nav igtaion
Model

Build Layout Model

Слика 5-5 функционалности на околината за дизајнирање
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Како што се гледа од сликата за секојa компонента од структура на интернет
апликацијата имаме по еден “Builder/Designer” кој опфаќа кориснички интерфејс и
алатки кои се интегрираат во развојната околина и му овозможуваат на корисникот
лесно да ја изгради конкретната компонента од структурата на интернет апликацијата.
5.5.1

Портал модел стерилизатор
Портал модел стерилизатор врши претворање на портал моделот во XML
формат и истиот се зачувува во точно дефинирана структура. За имплементација на
модел стерилизатор предлагаме следниот пристап:
 За секој модел има по еден објект “ModelSerializator” кој е одговорен за
сериализација /дезериализација на моделот.
 Објектот за сериализација/десериализација “ModelSerializator” ја користи
објектно ориентираната структура на моделот и треба истата да ја претвори во
XML формат и обратно од XML формат во објектно ориентиран структура на
моделот.
 Портал стерилизатор, кој при сериализација за секој тип на модел креира по
еден “ModelSerializator” и генерираните XML фајлови ги зачувува во точно
дефинирана структура. Додека при десериализација знае од точно
дефинираната структура во која се чуваат XML фајлови да генерира објектно
ориентирана структура портал моделот.

Слика 5-6 Секвентен дијаграм за сериализација на моделот

Ваквиот модулиран пристап за сериализација/десериализација на портал моделите
овозможува голема флексибилност и лесно додавање на сериализација нови модели.
5.5.2

Портал модел компајлер

Портал модел компајлерот врши трансформација на моделите во извршен код кој е
разбирлив за портал модел серверот. Во нашиот случај тоа се ASP.NET скрипти. За
имплементација на портал модел компајлерот го предлагаме следниот пристап:
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За секој тип на модел има по еден објект компајлер “ModelCompiler” кој е
одговорен за компајлирање на моделот.
Модел компајлерот ја прима објектно ориентираната структура од типот на
моделот кој се компајлира и сите други потребни информации за успешно
генерирање на АСП.НЕТ скрипти.
Портал Компајлер, кој при компајлирањето за секој тип на модел креира по
еден компајлер и генерираните АСП.НЕТ скрипти да ги испорачува до Портал
модел серверот. При компајлирањето портал компајлерот мора да го знае
редоследот по кој треба да се врши компајлирањето на моделите.

Слика 5-7 Секвентен дијаграм за компајлирање на моделот

Ваквиот модулиран пристап за компајлирање на портал моделите овозможува
голема флексибилност во смисла на промена на начинот на кој одредени модели ќе
бидат компајлирани како и лесно додавање на компајлери за нови модели.
5.5.3

Портал модел сервер

Портал модел серверот треба делумно или целосно да биде креиран од страна
на портал модел компајлерот. Составен е од: објектно ориентираната структура од
портал моделот, генерираните АСП.НЕТ скрипти од страна на компајлерот како и од
библиотеки кои се користат за извршување на веб апликацијата која се добива како
краен резултат од компајлирањето. Архитектурата на портал модел серверот треба да
биде лесно проширлива за додавање на нови модели.
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6.1 Интернет апликација
Со цел да се постигни висок степен на флексибилност на интернет апликацијата
за моделирање на процеси треба да земат во предвид повеќе аспекти кои ги опишавме
во Глава 4.3Аспекти на АПМ. Затоа структура на интернет апликацијата е составена од
повеќе компоненти кои се одговорни за различни аспекти. На Слика 6-1се прикажани
компонентите кои ја сочинуваат структура на интернет апликацијата.
«interface»
IPortalModel
+

1

«property» Name() : void

«interface»
1..*

:IOrganization

1..*

«interface»
:IUserAccount

«interface»
«interface»

:IPortalLayout

:IPortalProcess

«interface»

0..*

1..*

:IPortalDataModel

1..1

«interface»
1..*

:IPortalPage

«interface»
:IPerson

1..*

«interface»
1..*

:IDataView Group
0..*

:IDataGroup

«interface»
:IOrganizationUnit

1..*

«interface»

1..*

:IRole

1..*

«interface»
«interface»
:IPortalControl

1..*

1

«interface»

1..*

:IDGColumn
«interface»
:IProcessNode
0..*

0..*
«interface»
:IDGRow

1..*
«interface»
:IDGRow Item

«interface»
:INodeTransition

1..*
«interface»
:IPermission

0..*
1..*
«interface»
:IRquestPermissions

«interface»
:IAction

Слика 6-1 Интерна структура на порталот

На Слика 6-2 е прикажана структурата во која се чуваат генерираните XML фајлови
кои се добиваат при сериализација на компонентана базираната структура на интернет
апликацијата.

Слика 6-2Структирата во која се чуваат XML репрезентациите

61

На Слика 6-3 е прикажана објектно ориентираната структура од интернет апликација а
на Слика 6-4 е претставена ХМЛ репрезентацијата од интернет апликацијата. Двете
репрезентации содржат име на интернет апликацијата и референции од сите
компоненти кои ја сочинуваат структурата од интернет апликацијата.
/* Name: CPortal.cs
* Author: Mihajlo Haleski
* Date: 21.01.2013
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace PortalBuilder.Model
{
[Serializable()]
public class CPortal : CBaseModel
{
private PortalDataModel m_DataModel = null;
private PortalOrganizationModel m_Organization = null;
private PortalPageControlModel m_PageControlModel = null;
private PortalProcessModel m_ProcessModel = null;
private NavigationModel m_NavigationModel;
private PortalLayout m_LayoutModel = null;
public CPortal()
{
m_ModelName = "ApplicationName";
m_DataModel = new PortalDataModel();
m_Organization = new PortalOrganizationModel();
m_PageControlModel = new PortalPageControlModel();
m_ProcessModel = new PortalProcessModel();
m_NavigationModel = new NavigationModel();
m_LayoutModel = new PortalLayout();

}
public PortalDataModel DataModel
{
get { return m_DataModel; }
set { m_DataModel = value; }
}
public PortalOrganizationModel OrganizationModel
{
get { return m_Organization; }
set { m_Organization = value; }
}
public PortalPageControlModel PageControlModel
{
get { return m_PageControlModel; }
set { m_PageControlModel = value; }
}
public PortalProcessModel ProcessModel
{
get { return m_ProcessModel; }
set { m_ProcessModel = value; }
}
public NavigationModel NavigationModel
{
get { return m_NavigationModel; }
set { m_NavigationModel = value; }
}
public PortalLayout LayoutModel
{
get { return m_LayoutModel; }
set { m_LayoutModel = value; }
}
}
}

Слика 6-3 Објектна репрезентација на интернет апликацијата

62

Слика 6-4 ХМЛ репрезентација на интернет апликацијата

6.2 Организациски аспект
Организациониот аспект се однесува на тоа каде и од кој се извршени акциите од
процесот. Главна цел е да ја опише структурата на организацијата во која се извршува
процесот. На Слика 6-5 се прикажани компонентите со кои се опишува
организациониот аспект.

Слика 6-5 Организациски модел
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На Слика 6-6 е прикажана објектно ориентираната структура од организациониот
аспект а на Слика 6-7 е претставена ХМЛ репрезентацијата од организациониот аспект.

Слика 6-6 Објектна репрезентација на организациониот аспект

Слика 6-7 ХМЛ репрезентација на организациониот аспект

64

6.3 Сигурносен аспект
Сигурносниот аспект обезбедува структура со која се постигнува улога базирана
сигурносен пристап до одреден процес, страна или пак дали улогата во која што е
корисникот има право или не да изврши некоја трансакција. На Слика 6-8се прикажани
компонентите со кои се опишува сигурносниот аспект.

Слика 6-8 Account Security model
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6.4 Податочен аспект
Податочниот аспект ги опфаќа податоците кои се генерираат или обработува од
страна на бизнис процесот и релациите помеѓу податоците. Генерално податочниот
аспект го сочинуваат податочни групи во кои запишуваат податоците кои се генерираат
од страна на процесот и податочни погледи кои преставуваат комбинација од повеќе
податочни групи и се користат за прикажување на податоците. На Слика 6-9 прикажани
се компонентите од податочниот аспект.
«interface»
IPortalDataModel
+
+
+

«property» Name() : string
«property» DataGroups() : IDataGroupCollection
«property» RelationShips() : IRelationShipCollection

«interface»
IDataGroupCollection
+
+
+
+
+
+

«interface»
IRelationShipCollection

«indexer» this(int) : IDataGroup
«indexer» this(string) : IDataGroup
Add(IDataGroup) : int
Remove(IDataGroup) : void
RemoveAt(int) : void
GetEnumerator() : IEnumerator

+
+
+
+
+
+
+

«indexer» this(int) : IRelationShip
Add(IRelationShip) : int
Remove(IRelationShip) : void
RemoveAt(int) : void
GetEnumerator() : IEnumerator
QueryChildren(string) : IRelationShipCollection
«property» Length() : int

1..*
1..*

«interface»
IDataGroup
1..*
«interface»
IDataViewGroup
«property» Name() : string

+

+
+
+
+
+
+

«interface»
IRelationShip

«property» Name(string) : string
«indexer» this(int) : IDGColumn
«indexer» this(string) : IDGColumn
«property» DGColumns() : IDGColumnCollection
«property» Rows() : IDGRowCollection
NewRow() : IDGRow

+
+
+
+
+

«property»
«property»
«property»
«property»
«property»

Name() : string
ParentDataGroup() : string
ChildDataGroup() : string
ParentDGColumn() : string
ChildDGColumn() : void

1..*

«interface»
IDGColumnCollection
+
+
+
+
+
+
+
+

«interface»
IDGRowCollection

«indexer» this(int) : IDGColumn
«indexer» this(string) : IDGColumn
Add(IDGColumn) : int
Remove(IDGColumn) : void
RemoveAt(int) : void
FindForeignKeys() : IDGColumnCollection
FindPrimaryKey() : IDGColumnCollection
GetEnumerator() : IEnumerator

+
+
+
+
+
+
+

«indexer» this(int) : IDGRow
«indexer» this(string) : IDGRow
Add(IDGRow) : int
Remove(IDGRow) : void
RemoveAt(int) : void
«property» Length() : int
Clear() : void

1..*
0..*
«interface»
IDGColumn
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«property»
«property»
«property»
«property»
«property»
«property»
«property»
«property»
«property»

«interface»
IDGRow

Name() : string
DataType() : string
DefaultValue() : string
AllowDBNull() : bool
Length() : string
IsPrimaryKey() : bool
IsForeignKey() : bool
ReadOnly() : bool
Unique() : bool

+
+
+
+
+
+

«property» IsNew() : bool
«property» IsModify() : bool
«property» DataGroup() : IDataGroup
Item(string) : IDGRowItem
Item(int) : IDGRowItem
Item(IDGColumn) : IDGRowItem

«interface»
IDGRowItemCollection
+
+
+
+
+
+

Add(IDGRowItem) : int
Remove(IDGRowItem) : void
RemoveAt(int) : void
«indexer» this(int) : IDGRowItem
«indexer» this(string) : IDGRowItem
«indexer» this(IDGColumn) : IDGRowItem

«interface»
IDGRowItem

1..*
+
+
+

«property» DGColumn() : IDGColumn
«property» IsModify() : bool
«property» Value() : object

Слика 6-9 Податочен аспект
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[Serializable()]
public class PortalDataModel :CBaseModel, IPortalDataModel
{
private static List<string> m_DefaultDataGroupsList = null;
public static List<string> DefaultDataGroupsList
{
get
{
if (m_DefaultDataGroupsList == null)
{
m_DefaultDataGroupsList = new List<string>();
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblUserAccount");
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblPerson");
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblUserRole");
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblRolePremision");
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblPermission");
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblOrganizationUnitAccount");
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblRole");
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblToken");
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblOrganization");
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblOrganizationUnit");
m_DefaultDataGroupsList.Add("tblArhiva");
}
return m_DefaultDataGroupsList;
}
}
public static bool ISDefaultDataGroup(string dgName)
{
if (DefaultDataGroupsList.Contains(dgName))
return true;
return false;
}
string m_Name;
IDataGroupCollection m_DataGroups;
IRelationShipCollection m_RelationShips;
IDataViewGroupCollection m_DataViewGroup;
ExternalDataGroups m_ExternalDataGroups = null;
public PortalDataModel()
{
m_Name = "DataModel";
m_DataGroups = new DataGroupCollection();
m_RelationShips = new RelationShipCollection();
m_DataViewGroup = new DataViewGroupCollection();
}
public
public
public
public
public

string Name { get;set; }
IDataGroupCollection DataGroups { get;set; }
IRelationShipCollection RelationShips { get;set; }
IDataViewGroupCollection DataViewGroups { get;set; }
ExternalDataGroups ExternalDataGroups { get;set; }

}

Слика 6-10 Објектна репрезентација на податочниот аспект
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PortalDataModel>
<ModelName>PortalDataModel</ModelName>
<UMID>04WX6PJT3FVGBE7B4INA</UMID>
<PortalDataModel>
<ModelName>PortalDataModel</ModelName>
<UMID>04WX6PJT3FVGBE7B4INA</UMID>
<Name>DataModel</Name>
<DataGroupCollection>
<DataGroup>
<ModelName>dgIssues</ModelName>
<UMID>NFD1M8N0OBQIQBD78CL6</UMID>
<Name>dgIssues</Name>
<DGColumns>
<DGColumn>
<AllowDBNull>true</AllowDBNull>
<DataType>String</DataType>
<DefaultValue />
<IsForeignKey>false</IsForeignKey>
<IsPrimaryKey>false</IsPrimaryKey>
<IsReadOnly>false</IsReadOnly>
<IsUnique>false</IsUnique>
<Length>50</Length>
<Name>Title</Name>
</DGColumn>
....
....
</DGColumns>
<Rows />
<PermissionItems />
<IsExternal>false</IsExternal>
</DataGroup>
</DataGroupCollection>
<RelationshipCollection />
<DataViewGroupCollection />
<ExternalDataGroups />
</PortalDataModel>
</PortalDataModel>
Слика 6-11 ХМЛ репрезентација на податочниот аспект
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6.5 Кориснички аспект
Корисничкиот аспект треба да обезбеди графичка визуелна репрезентација преку
која корисниците учествуваат во процесот т.е. ГУИ преку кое корисниците ја користат
интернет апликацијата. Корисничкиот интерфејс генерално се состои од страна на која
има кориснички контроли

Слика 6-12 Кориснички аспект
.
IBaseModel

+
+
+
+
+
+
+

«interface»

«interface»

IPortalControl

Model::IRquestPermissions

«property» Width() : int
«property» Height() : int
«property» Text() : string
«property» Visible() : bool
«property» Enbaled() : bool
«property» ControlStyle() : Style
«event» OnClick() : EventHandler

+

«property» Permisions() : IPermisionsList

«interface»
IPortalPage
+
+

«property» PageName() : string
«property» PortalControls() : PortalControlsCollection

Слика 6-13 Страна
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[Serializable()]
public class PortalPage : CPortalControl, IPortalPage, IRequestPermissionItem
{
string m_PageName;
PermissionCollection m_Permissions = new PermissionCollection();
IPortalControlCollection m_PortalControls = new PortalControlCollection(null);
List<IRequestPermissionItem> m_RequestPermission= new List<IRequestPermissionItem>();
bool m_AllowPrinting = false;
public PortalPage()
{
m_Width = Unit.Pixel(500);
m_Height = Unit.Pixel(500);
m_BackColor = System.Drawing.Color.Transparent;
ModelName = "New Page";
m_PortalControls = new PortalControlCollection(this);
}
public string PageName
{
get
{
return m_PageName;
}
set
{
m_PageName = value;
ModelName = value;
}
}
[EditorAttribute("PortalBuilder.Editors.PortalControlCollectionEditor, oXPB.Editors",
typeof(System.Drawing.Design.UITypeEditor))]
public IPortalControlCollection PortalControls
{
get { return m_PortalControls; }
set { m_PortalControls = value; }
}
public PermissionCollection Permissions
{
get
{
return m_Permissions;
}
}
public List<IRequestPermissionItem> PermissionItems
{
get { return m_RequestPermissionItems; ; }
}
public bool AllowPrinting
{
get { return m_AllowPrinting; }
set { m_AllowPrinting = value; }
}
}

Слика 6-14 Oбјектна репрезентација на страна
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PortalInsertPage>
<ModelName>NewIssuePage</ModelName>
<UMID>3HZDQKZUQCY8EAQU06QA</UMID>
<Width>
<Value>673</Value>
</Width>
<Height>
<Type>Pixel</Type>
<Value>395</Value>
</Height>
<PageName>NewIssuePage</PageName>
<PortalControlCollection>
<CLabel>
<ModelName>CLabel0</ModelName>
<UMID>48BE2Y7FW10T7QAXJ7MS</UMID>
.....
.....
<STR_ID>STR_NewIssuePage_Description</STR_ID>
</CLabel>
<CEditField>
<ModelName>CEditField2</ModelName>
<UMID>6KM81QNOS476AM3UBZZS</UMID>
.....
.....
<DataGroup>dgIssues</DataGroup>
<DataColumn>ID</DataColumn>
<Value />
<RuntimeValue>{AutoID}</RuntimeValue>
</CEditField>
.....
.....
<CMandatoryFileldValidator>
<ModelName>CMandatoryFileldValidator2</ModelName>
<UMID>VZL58QQE0TKYUPAWJ53E</UMID>
.....
.....
<ControlID>issueFile</ControlID>
</CMandatoryFileldValidator>
.....
.....
</PortalControlCollection>
<Permissions />
<PermissionItems>
<RequestPermissionItem>
<PermissionID>1000</PermissionID>
<Roles>
<Role>3</Role>
</Roles>
</RequestPermissionItem>
</PermissionItems>
<DataGroup>dgIssues</DataGroup>
<AllowPrinting>false</AllowPrinting>
</PortalInsertPage>

Слика 6-15 XML репрезентација на страна

71

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" Inherits="PortalBuilder.ASP.BasePortalPage" %>
<HTML>
<HEAD runat="server">
<script type="text/jscript" language="javascript" src="../Scripts/Script.js" ></script>
<TITLE>NewIssuePage</TITLE>
</HEAD>
<body runat="server" id="PageBody">
<form ID="FrmNewIssuePage" runat="server">
<aspmodel:ASPInsertPage ID="NewIssuePage" UMID="3HZDQKZUQCY8EAQU06QA" runat="server" ModelName="
NewIssuePage" BackColor="Transparent" X="10" Y="10" Width="500px" Height="500px" ForeColor="#000
000" Font-Bold="False" Font-Names="Arial" Font-Italic="False" Font-Overline="false" FontSize="12pt" Font-Strikeout="False" FontUnderline="False" BorderColor="#000000" BorderStyle="None" BorderWidth="" DataGroup="dgIssues">
<aspmodel:ASPLabelControl ID="CLabel0" UMID="48BE2Y7FW10T7QAXJ7MS" runat="server" ModelName="CLa
bel0" BackColor="Transparent" X="10" Y="10" Width="500px" Height="20px" STR_ID="STR_NewIssuePage
_Description" Enabled="True" Visible="True" ForeColor="#265C94" Font-Bold="False" FontNames="Arial" Font-Italic="False" Font-Overline="false" Font-Size="10pt" FontStrikeout="False" FontUnderline="False" Text="Label" BorderColor="#000000" BorderStyle="None" BorderWidth="">
</aspmodel:ASPLabelControl>
<aspmodel:AspEditField ID="CEditField2" UMID="6KM81QNOS476AM3UBZZS" runat="server" ModelName="CE
ditField2" BackColor="Transparent" X="165" Y="35" Width="150px" Height="25px" STR_ID="" Enabled=
"False" Visible="True" DataGroup="dgIssues" DataColumn="ID" RuntimeValue="{AutoID}" BorderColor=
"#000000" BorderStyle="Solid" BorderWidth="1px" ForeColor="#000000" Font-Bold="False" FontNames="Arial" Font-Italic="False" Font-Overline="false" Font-Size="10pt" FontStrikeout="False" Font-Underline="False">
</aspmodel:AspEditField>

....
.....
.....
<aspmodel:AspButton ID="CButton11" UMID="61W4C4YDHY1EZ6X50WS6" runat="server" ModelName="CButton
11" BackColor="LightGray" X="165" Y="240" Width="72px" Height="23px" STR_ID="STR_Save" Enabled="
True" Visible="True" Process="User" Node="NewIssue" Transition="SaveIssue" ForeColor="#000000" F
ont-Bold="False" Font-Names="Arial" Font-Italic="False" Font-Overline="false" FontSize="12pt" Font-Strikeout="False" Font-Underline="False" Text="Button">
</aspmodel:AspButton>
</aspmodel:ASPInsertPage>
</form>
</body>
</HTML>

Слика 6-16 АСП.НЕТ репрезентација на страна

Постојат повеќе типови на контроли и тоа:
 Акциски контроли – преку овие контроли се врши активирање на транзиција.
 Статички контроли - овие контроли се користат само за прикажување на
податоци кои не се менуваат при извршување на процесот.
IPortalControl
«interface»
IStaticControl

«interface»
ILine

«interface»
ILabel

«interface»
IImage
+

«property» ImagePath() : void

72



Контроли за Едитирање – овие контроли се користат за поврзување со
податочните компоненти од интернет апликацијата. Овие контроли
овозможуваат запишување на податоци во податочните групи и за читање на
податоците од податочните групи.
IDataBindControl
«interface»
IEditControl

«interface»

«interface»
IEditField
+

ISelectedList
«property»
«property»
«property»
«property»
«property»

+
+
+
+
+

«property» Value() : object

Items() : ItemCollection
SelectedItem() : object
SourceDataGrid() : string
SourceDataColumn() : string
IsBind() : void

«interface»
IEditText
«property» TextValue() : Text

+

«interface»
ISelectedBox

«interface»
ICheckBox
+

Items() : ItemCollection
SelectedItem() : object
SourceDataGroup() : string
SourceDataColumn() : string
IsBind() : bool

«property» Checked() : bool

«interface»
IFileUpload
+



«property»
«property»
«property»
«property»
«property»

+
+
+
+
+

«property» File() : FileType

«interface»

«interface»
IImageUpload
+

IOptionField

«property» Image() : ImageFile

+
+

«property» Items() : ItemCollection
«property» SelectedItem() : object

Контроли за преглед - овие контроли исто така се користат за поврзување со
податочните компоненти од интернет апликацијата. Овие контроли се користат
само за читање и прикажување на податоците од податочните групи и
податочните погледи.
IDataBindControl
«interface»
IViewControl

«interface»
IViewField
+

«interface»

«property» Value() : object

IViewImage
+

«interface»
IViewFile

«interface»
+

IViewCheckBox
+

«property» Image() : ImageType

«property» File() : FileType

«property» Checked() : bool

«interface»

«interface»

IViewListBox
+
+

«propertry» Items() : ItemCollection
«property» SelectedItem() : object

IViewText
+

«property» TextValue() : TextType
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6.6 Функционален аспект
Функционалниот аспект треба да овозможи моделирање и имплементирање на
некој бизнис процес во апликацијата. Процесот е дијаграм од јазли и транзиции помеѓу
јазлите преку кој се контролира текот на процесот. Јазолот преставува состојба на
процесот, на секој јазел има асоцирано по една страна од корисничкиот интерфејс
преку која се прикажува состојбата во која процесот.

Слика 6-17 Процес модел

Транзицијата преставува колекција од акции кои се извршуваат при премин од еден
јазол кон друг. На слика се преставени акциите.
«interface»
IAction
+
+

«interface»
IActionInsertRow

«property» ActionName() : string
«property» Execude(INodeTransition) : bool

«interface»
IActionDeleteRow

«interface»

«interface»

IActionSendMail

IActionUpdateRow

Слика 6-18 Акции
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Слика 6-19 Објектна репрезентација на функционалниот аспект
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PortalProcess>
<ModelName>PortalProcess</ModelName>
<UMID>MW1GHZ3XIYWHXIUQYYTZ</UMID>
<ProcessName>IssueAdmin</ProcessName>
<Nodes>
<ProcessNode>
<ModelName>AssingIssue</ModelName>
<UMID>Z516032ZVJXY4WIB6I3Z</UMID>
<Name>AssingIssue</Name>
<PageUMID>RLKGBZQ0D7VS3YSFRY12</PageUMID>
<ProcessUMID>MW1GHZ3XIYWHXIUQYYTZ</ProcessUMID>
<Transitions>
<NodeTransition>
<ModelName>Transition 1</ModelName>
<UMID>JIWSN2N7G6XGXDDJFG1X</UMID>
<StartNodeUMID>Z516032ZVJXY4WIB6I3Z</StartNodeUMID>
<EndNodeUMID>62AOI5P4BEHVWRA1I6PY</EndNodeUMID>
<Actions>
<CActionUpdateRow>
<ModelName>CActionUpdateRow</ModelName>
<UMID>UB8HU628L3HBTAES02LV</UMID>
</CActionUpdateRow>
<ActionUpdateRowCustom>
<ModelName>ActionUpdateRowCustom</ModelName>
<UMID>J7NEWQOUJVCKA4JA4Z06</UMID>
<Config>
<UpdateRowCustomConfig>
<SourceDG>dgIssues</SourceDG>
<ConfigValues>
<Items>
<anyType xsi:type="ConfigNodeEx">
<Key>IssueStatus</Key>
<Value>ASSIGNED</Value>
</anyType>
<anyType xsi:type="ConfigNodeEx">
<Key>Administrator</Key>
<Value>{UserAccount}</Value>
</anyType>
</Items>
</ConfigValues>
</UpdateRowCustomConfig>
</Config>
</ActionUpdateRowCustom>
<Name>Transition 1</Name>
<PermissionItems />
</NodeTransition>
</Transitions>
</ProcessNode>
. . .
</Nodes>
<StartNodeUMID />
<CurrentNodeUMID />
</PortalProcess>

Слика 6-20 ХМЛ репрезентација на функционалниот аспект
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Архитектура на софтвер преставува комплексна тема па затоа за концептот на
Архитектура на софтвер постојат многу различни дефиниции дадени во најразлични
стручни списанија и книги. Дури постојат и цели сајтови на кои што има најразлични
дефиниции дадени од страна на водечки софтверски архитекти, инженери ,филозофи и
професори.
( http://www.sei.cmu.edu/architecture/communitydefinitions.html).
Карактеристично за сите овие дефиниции е тоа што јазикот кој се користи за нивно
дефинирање е исклучиво технички и е тешко разбирлив. Целта на оваа поглавје е да
даде прагматичен поглед на тоа што преставува Архитектура на софтвер.

7.1 Архитектура на софтвер дефиниција
Една од техничките дефиниции за архитектура на софтвер е дадена од Bass L.;
Clements P.; Kazman R. Software Architecture in Practice 2nd Edition Reading, MA:
Addison-Wesley, 2003. гласи:
"Софтверска архитектура на некоја програма или компјутерски систем е
структурата или
структурите на
системот, кои
се
состојат
од софтверски елементи, својства и функции кои ги имаат елементите како и
односот меѓу нив"
Преведена оваа дефиниција во нешто практично и лесно за разбирливо би гласела:
Архитектура на софтвер преставува процес на дефинирање на структурно решение кои
ги задоволува сите технички и оперативни барања на апликацијата.
Обично процесот на архитектура на софтвер преставуваа скицирање на блокови и
линии со кои се планираа како ќе се реши проблемот опишан со спецификацијата на
апликацијата. При што:
 Блоковите преставуваат елементи или компоненти на системот при што за
секоја компонента треба да се наведе функционалноста на компонентата без да
се води сметка за тоа како ќе биде имплементирана.
 Линиите преставуваат дејства односно како компонентите меѓу себе се
поврзани и/или како помеѓу себе комуницираат
Па така слободно може да се каже дека:
Архитектура на софтвер e шема или нацрт на апликацијата.

Слика 7-1 Архитектура на софтвер - шема или нацрт на апликацијата
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При креирањето на софтверската архитектура на системот акцент треба да ставиме на
следните точки:
 Разложување на системот (decomposition) во под системи и компоненти
обрнувајќи внимание на флексибилноста и проширливост во поглед на
исполнување на барањата што ги има системот. Добро разложен систем во себе
вклучува разумен број на компоненти со кои се поедноставува системот.
Компонентите се едноставни и можат независно да се имплементираат.
Компонентите меѓу себе се многу малку поврзани, имаат точно дефинирани
интерфејси преку кои ќе комуницираат.
 Апстракција – криење на деталите на компонентите преку енкапсулација со
цел подобро да се идентификуваат и одржуваат функциите и својствата на
компонентите. Во рамките на секоја компонента можи да има и други под
компоненти секоја, со своја архитектура и апстракција.
Архитектектурата на софтвер мора да се разликува од пониските нива на дизајн на
софтвер на пример: детално дизајнирање на компонентите и нивните внатрешни
алгоритами, затоа што архитектурата на софтвер е тесно поврзана со
нефункционалните барања на системот односно како системот ќе биде имплементиран
не водејќи сметка за технологија и платформа ( Microsoft .NET, PHP, Ruby…) во која
системот ќе биде имплементиран.

7.2 Квалитативни карактеристики
Системот опишан со софтверската архитектура мора да поседува одредени
квалитативни карактеристики. На Слика 7-2 се прикажани некои од поважните
квалитативни карактеристики:

Слика 7-2 Квалитативни карактеристики



Перформанси (Performance).
Времето потребно апликација да одговори на некој настан или број на настани
кои можат да се обработат за даден временски период. Најчесто перформансите
на системот се поврзани со самиот хардвер на кој тој работи ( брзина на мрежа,
перформанси да дискот...). Од корисничка перспектива, времето кое е потребно
апликацијата да одговори на некој настан ги определува перформансите на
системот. Се разбира, перформансите не се без цена. Иако е можно да се
изгради систем со високи перформанси за било кој систем, одлучувачки фактор
е цената по трансакција. Затоа понекогаш е потребно да се жртвуваат дел од
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перформанси за да се намали цената на системот. Типични концепти кои се
употребуваат за обезбедување на бараните перформанси на системот се:
o Connection pooling – се намалува времето потребно да се воспостави
конекција со базата на податоци преку воведување на конекции кои се
споделуваат.
o Load balancing – рамномерно распоредување на отпретувањето.
o Distributed processing
o Caching – користење на локални копии од податоците за побрз пристап
o Transaction Concurrency
o Process isolation between OLTP and OLAP
o Replication of data
Како параметри по кои се оценуваат перформансите се:
o Број на настани (трансакции) во единица време;
o Времето потребно да се изврши настанот


Достапност ( Availability)
Колку проценти од времето апликацијата е достапна и ги извршува задачите за
која е намената. Реално гледано, не сите апликации бараат да бидат
достапни 24/7. Некои апликации можат да бидат не достапни без последица. Кај
други апликации може да толерираме непланирани прекини, но треба да се
обезбедат различни стратегии како тие апликации да станат повторно достапни.
Додека има и такви апликации кои мора да обезбедат многу висока
достапност, кај овие апликации треба да се обезбедат стратегии кои
гарантираат брз и транспарентен начин за нивно повторно активирање без да се
почувствува дека апликацијата била недостапна. Типични концепти кои се
користат се:
o Fail-over – механизам преку кој: ако еден сервер падне друг да ја
преземе одговорноста.
o Transaction Manager – ја подобрува сигурноста и достапноста
гарантирајќи дека системот ќе остане конзистентен при неуспех да се
изврши некоја задача или низа од задачи.
o Stateless design – Доколку некој сервер паден работат може да се
пренасочи кон друг сервер не водејќи сметка за тоа во која состојба била
акцијата која се извршувала на серверот кој паднал.
Како параметри по кои се оценува достапноста се:
o Времето помеѓу два пада на системот;
o Колку брзо системот е во можност да продолжи со работа при
евентуален пад.



Сигурност/Доверливост (Reliability).
Способноста на системот да го задржи оперативниот тек на апликацијата на
долг временски период како и при системски грешки и/или при неправилно
користење. Односно дали апликацијата секогаш се однесува на предвидлив
начин. Најчесто апликацијата е спој од хардвер,оперативен систем, софтверски
компоненти и човечки фактор соработуваат заедно за да обезбедат доверливост
на системот. Доверливоста на апликацијата зависи од доверливоста на
индивидуалните компоненти. Бидејќи сите компоненти во системот се
поврзани, неуспех во една компонента може да влијае на сигурноста на другите
компоненти. Типични концепти кои се користат се:
o Use good architectural infrastructure
o Use redundancy for reliability.
o Use consistent error handling
o Using preventive measures (administration)
o Database transaction logs (rollback)
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Како параметри по кои се оценува доверливоста се:
o Просечно време на грешка


Можност за проширување (Scalability).
Можност на апликацијата за постојан развој и раст со цел да одговори на новите
кориснички барања и можност за додавање на нови ресурси за справување со
зголемено оптоварување. Колку е потребно или какви се измени треба да се
направат за да во апликацијата се вградат новите кориснички барања или за да
се додади нов хардвер. Можност за проширување мора да биде дел од процесот
на дефинирање на софтверската архитектура, бидејќи не секоја функционалност
која може подоцна да се додаде. Како и со сите други квалитативни
способности на апликацијата, одлуките кои ќе се донесат за време на
проектирањето и во раните фази кодирање во голема мера ќе влијаат врз
проширливост на апликација. Можноста за проширување бара балансирање
помеѓу хардверот и софтверот. На пример можи да имаме фарма од веб сервери
но тоа нема да ни биде од корист ако апликацијата е дизајнирана да работи само
на еден компјутер. Исто така може да дизајнираме супер проширив апликација
а да треба да ја инсталираме само на еден компјутер. Типични концепти кои се
користат се:
o
Stateless design
o
Load-balancing
o
Concurrency (optimistic)



Сигурност (Security).
Мерка за способноста на системот да се спротивстави на обидите за
неовластено користење апликацијата и на нејзините ресурси. Сигурноста на
апликацијата обично се изведува со контрола на пристапот до различни
ресурси, компоненти и податоци. Исто така сигурноста треба да биди дел од
процесот на дизајнирањето и дирекон зависи од одлуките кои ќе бидат
донесени. На пример изборот на протокол на комуникација како и начинот на
идентификација на корисниците. Меѓутоа сигурноста на апликацијата не зависи
само од претпазливоста на дизајнерите , програмерите и администраторите
вклучени во фазата на развојот на софтвер туку и во целиот животен циклус на
апликацијата затоа што нови безбедност закани се јавуваат секој ден и се
наметнува потребата од постојано ревидирање на апликацијата за евентуални
безбедносни пропусти. Сепак дали некоја апликација ќе биде безбедна или не
во голема мера зависи од нејзиниот првичен дизајн. Типични концепти кои се
користат се:
o Authorization – Како се контролираат пристапот до информации во
системот од кога корисникот еднаш е идентификува и добил
одобрените
o Authentication – Идентификација на корисникот во системот и
верификација дека навистина е тој корисник.
o Auditing – Верификација и надделување на безбедносните
процедури.
o Integrity - Заштита против не соодветна модификација на
податоците за Време на комуникација или при нивно зачувување
(encryption)
o Confidentiality - Заштита против не соодветна објавување на
податоците за време на комуникација или зачувување (encryption)
o Denial of Service
o Data isolation
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Лесно одржување (Maintainability).
Колку е лесно за нас или за другите програмери, да сè прошири апликацијата и да
лоцираат и отстрануваат грешки кои би настанале при работата на апликацијата.
Идеален пример за софтвер кој е лесен за одржување е доколку кодот му се даде на
некој нов програмер и тој без поголеми тешкотии би го разбрал и лесно би се
вклучил во додавање на нови функционалности и во отстранување на грешки а при
тоа да не генерира нови грешки. Друг аспект е обезбедување на информации и
податоци за самото работење на апликацијата кои би помогнале во лоцирањето и
отстранувањето на грешките кои би настанале при работењето на апликацијата.
Maintainability actually means the ease with which a software product can be modified in
order to support: Stability, Analyzability, Changeability, Testability Типични концепти
кои се користат се:
o Collection process: Процес на собирање на информации, филтрирање
споредување и зачувување на истите.
o Management console: конзола за управување преку која се надгледува
работата на сите компоненти и се добиваат извештаи за работењето на
системот. Исто така треба конзолата треба да обезбеди далечински
пристап за управување со системот.
o Code Readability
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Одржување

-
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Доверливост

-

o

o

-

+ o

Одржување
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o
o +
o +

Проширливост

Доверливост

Достапност

Перформанси
Достапност

Перформанси

Системи кои одлично ги задоволуваат овие квалитативни карактеристики
секого би го правеле среќен, меѓутоа во пракса правењето на системи кои ги имаат сите
овие карактеристики е доста тешко затоа што одредени квалитативни карактеристики
се ортогонални меѓу себе. Во Табела 7-1 се преставени релациите помеѓу
квалитативните атрибути на софтверската архитектура.

o

Табела 7-1 Релации помеѓу квалитативните крактеристики

Како што се гледа во табелата постојат три типа на релации помеѓу квалитативните
атрибути на софтверската архитектура. Тие се:
1. Позитивно (+) зголемувањето на квалитативните карактеристики на тој атрибут
придонесува кон зголемување на квалитативните карактеристики и на другиот
атрибут
2. Негативно (-) зголемувањето на квалитативните карактеристики на тој атрибут
придонесува кон намалување на квалитативните карактеристики и на другиот
атрибут
3. Независно (0) зголемувањето на квалитативните карактеристики на тој атрибут
нема влијание на квалитативните карактеристики и на другиот атрибут
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На пример кодот со кој би се имплементира безбедноста на апликацијата скоро секогаш
придонесува цела апликација да се извршува многу спорно затоа што за секоја
акција/трансакција која би се извршувала е потребно да се изврши идентификација на
корисникот, да се проверат правата што тој ги има, за што е потребно дополнително
време. Слично на тоа правејќи ја апликацијата лесна за одржување најчесто бара да се
жртвуваат некои перформанси затоа што апликацијата е правена да биди лесна за
користење и за други апликации (Конзоли за одржување, процеси за собирање на
податоци и за пријавување на грешки). Меѓутоа сепак апликации со добри
квалитативни карактеристики можат да се креираат ако од самиот почеток добро се
дизајнира и постави архитектурата на системот со тоа што квалитативните
карактеристики ќе бидат дел од софтверската архитектурата.

7.3 Креирање на софтверска архитектура
Процесот на креирање на софтверска архитектура е многу важен и критичен за
успешност на системот,акцентот при креирањето на софтверска архитектура треба да
биди ставен врз квалитативните карактеристики на софтверската архитектура. Затоа
што креираната софтверска архитектура ни овозможува да направиме проценка на
квалитативните карактеристики на системот. Покрај тоа процесот на креирање на
софтверска архитектура е единствена фаза во кој корисничките барања точно и
еднозначно треба да бидат трансформирани во бараната софтверска апликација или
систем. Затоа процесот на креирање на софтверска архитектура преставува основа врз
кој треба да биди изграден системот без разлика која методологија и технологија ќе се
користи при имплементирањето на системот затоа што вистинската архитектура го
отвора патот на успехот на системот, погрешната архитектура го зголемува ризикот за
неуспех на системот. За креирање на добра архитектура потребни се неколку години на
искуство во процесот на развивање на софтвер, кој преставува итеративен процес на
учење чиј резултат е „софтверски капитал“ кој содржи здобиено, рафинирано и
организирано знаење за проценка на ризиците при трансформација на корисничките
барања во соодветна софтверска архитектура. Не постои замена за ова искуство и не
постои единствен процес и пристап при креирањето на софтверската архитектура.
На Слика 7-3 е преставен еден пристап за креирање на софтверска архитектура.

Слика 7-3 Креирање на софтверска архитектура
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Како што е прикажано на сликата како влез се земаат корисничките барања и
барањата што треба да ги исполни архитектурата. Првиот чекор преставува
дефинирање на костурот (framework) на софтверската архитектура со избор на еден или
комбинација од повеќе веќе докажани модели. Вториот чекор вклучува одредување на
индивидуалните компоненти кои ја сочинуваат архитектура, како тие се вклопуваат во
целокупната архитектура и распределбата на нивните одговорности. Излезот е збир од
различни погледи врз софтверската архитектура: (Process View, Physical View, Data
View, Logical View, Development view) ; документ во кој се објаснети клучните причини
за некои од дизајнерските одлуки како и ризиците кои одат со избраната софтверска
архитектура.
7.3.1

Избор на архитектура

Повеќето апликации се базирани на мал број добро разбирливи и докажани
архитектури. Постои добра и едноставна причина за тоа – се докажале во пракса. Со
користењето на овие архитектури се намалува ризикот за неуспех на апликацијата
поради не соодветна архитектура. Првичниот чекор вклучува избор на архитектура со
која се задоволува клучните барања. Ако се работи за мала апликација логичен избор е
централизирана архитектурата. Ако се работи за по комплексна апликација,
архитектурата би можело да се состои една или повеќе добро познати архитектури со
специфицирање како овие архитектури се интегрираат и вклопуваат во генералната
архитектура. Нема точно правило за тоа која архитектура треба да се употреби но како
пред услов за правилен избор е да се разберат карактеристиките,ограничувањата и
последиците од изборот на архитектурата.
Генерално секоја апликација е составена од следниве три логички целини:
 Presentation Layer: нивото за презентација содржи компоненти кои се потребни
за интеракција на корисникот со апликацијата.
 Business Logic Layer: Опис на ентитети и правила и процеси кои работат сонив
поврзани со проблематиката за која е наменет системот.
 Data Stores: Зачувување на податоците. Тоа може да биде во релациони бази на
податоци во XML фајлови или пак во текстуални фајлови.
Со комбинација на овие логички целини се добиваат три основни архитектури:
1. Централизирана архитектура (Single tier): Апликација од едно ниво преставува
едноставна програма кој е наменат за еден корисник и не бара пристап до мрежа
додека работи. Кај овие апликации сите три логички целини преставуваат една
целина.

Слика 7-4 Централизирана архитектура

Централизирана архитектура има една голема предност - едноставноста.
Недостаток на централизиранана архитектура е тоа што сите функции се
измешани заедно односно нема поделба на логичките целини. Секоја промена
на бизнис логиката или на податоците доведува до промени низ целиот систем.
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2. Клиент\Сервер архитектура (Two tier) - Апликацијата од две нивоа е всушност
составена од три дела: Сервер, Клиент и Протокол. Протоколот служи за
комуникација помеѓу клиентот и серверот.

Слика 7-5 Клиент/Сервер архитектура

Кај овие апликации клиенти во позадина комуницираат со податочни сервери
користејќи протокол за пристап до податоците. Клиентите ги нарекуваме
“тешки” бидејќи клиентите се грижат за презентациската логика, бизнис
логиката и мора да имаат детално разбирање за моделот на податоци во
податочниот сервер и како да пристапат до податоците. Предност кај оваа
архитектура е што се постигнува независниот на податоците а како стандард за
пристап до податоците се користи SQL. Како недостаток е тоа што на
клиентската страна презентациската логика и бизнис логиката се меѓусебно
поврзани што го прави клиентот тежок за одржување.
3. Three tier architecture – Кај апликацијата од три нивоа, бизнис логиката се
одржува независна од клиентската апликација и од базата на податоци.

Слика 7-6 Three tier архитектура

Кај овие апликации презентациската логика е имплементирана кај клиентот, бизнис
логиката е имплементирана на посебен апликациски сервер а податоците се
сместени во посебен податочен сервер. Оваа архитектура овозможува изградба на
робусни системи затоа што нема испреплетување помеѓу презентациската логика,
бизнис логиката и податоците. Тоа го прави системот е лесен за прилагодување и
одржување и овозможува паралелно и не зависно да се развива секо ниво.
Во следната табела дадени се карактеристиките и ограничувањата на овие архитектури:
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Architecture
One tier

Карактеристики
Simple
Very high performance
Self-contained

Ограничувања
No networking -- can't access
remote
services
Potential for spaghetti code

Two tiers

Clean, modular design
Less
network traffic
Secure
algorithms
Can separate UI from
business logic
Can separate UI, logic,
and
storage
Reliable, replicable data
Concurrent data access
via
transactions
Efficient data access

Must
design/implement
protocol
Must design/implement reliable
data storage

Three tiers

More complex; thus, more
potential for bugs
Object-relational mapping is
difficult

Табела 7-2 Карактеристики на различните софтверски архитектури
7.3.2

Избор на компоненти

Откако целокупната архитектура на системот е избрана врз основа на една или повеќе
добро познати архитектури, следната задача е да се изврши идентификација на
главните компоненти, кои ќе ја исполнат архитектурата. Треба да се идентификуваат
следните работи:
 Идентификација на главните компоненти на апликацијата, и како тие се
вклопуваат во архитектурата
 Идентификација на стандардите која секоја компонента треба да ги исполни
 Идентификација на одговорностите на секоја компонента
 Идентификација на зависностите помеѓу компонентите
 Идентификација на делови од архитектурата кои би можеле да бидат
дистрибуирани.
Компонентите кои ја сочинуваат архитектурата преставуваат апстракции од кои е
сочинета архитектурата. Најчесто за опишување и дизајнирање на овие апстракции се
користи објектно-орентиран пристап при што класните дијаграми се користат за да се
опише некоја компонента. Некои насоки за дизајнирање на компонентите се:
 Минимизација на зависностите помеѓу компонентите. Треба да се настојува
што е можно помалку компонентите да бидат помеѓу себе поврзани и да зависат
една од друга. Не треба да се дозволи промената на некој компонента да
предизвика промена низ целата архитектура.
 Компонентите треба да бидат дизајнирани со висока “Кохезија- цврстина” на
одговорности. Кохезија е мерка за тоа колку добро компонентите се вклопуваат
заедно. Високо кохезивни компоненти имаат тенденција да имаат мал сет на
добро дефинирани одговорности.
 Изолирање на компонентите кои зависат до специфични комуникациско
инфраструктури технологии.
 Минимизација на повиците помеѓу компонентите, кои можат да се покажат
како критични ако компонентите се дистрибуирани.
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7.4 Component-Oriented Multi-Layer Architecture Framework
Компонента ориентираниот пристап може да се примени врз 3-tier
архитектурата за да се добие архитектура со N – layer. Компонента преставува
софтверски пакет, веб сервис или модул кој во себе содржи одредена функционалност (
или податоци). Компонентите ги откриваат своите функционалност преку точно
дефинирани интерфејси при што овозможува лесна замена на една компонента со
друга, правејќи го концептот на градење на софтвер со ре-употреба на компоненти
лесно применлив.
Основната идеја е во тоа секое ниво да се подели на различни помали делови
кои се кохерентни и автономни. Секој дел има посебни одговорности и е во
интеракција со другите делови со цел да ги исполнат одговорности нивото. Овај
пристап овозможува да се интегрираат различни платформи, протоколи како и да се
употребат веќе постоечки решенија за некои проблеми кои често се среќаваат. Сите
овие предности одат во прилог на тоа да се добие архитектура со висока кохезија.
На следната слика е преставен N-layer архитектура заедно со компонентите кои
најчесто се среќаваат:

Слика 7-7 Компонентана N-layer архитектура


Presentation Layer: Имплементира функционалности преку кој корисникот
комуницира со апликацијата. Најчести компоненти се:
o User interface (UI) components – Компоненти преку кој корисникот
комуницира со апликацијата.
o UI process components. – Компоненти кои вршат синхронизација и
контрола над различни УИ компоненти во зависност од состојбата во
која е апликацијата



Business Layer Components – Имплементација на основните функционалности
на системот и потребната бизнис логика. Најчести компоненти се:
o Application façade – Групирање на повеќе бизнис операции во една.
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o
o
o

Business components. – Компоненти во која е имплементирана бизнис
логиката без разлика дали станува збор за бизнис процес од еден чекор
или за некој по комплексен процес.
Business workflows. – Од кога ќе се соберат потребните податоци од
корисникот, апликацијата ги користи овие податоци за да изврши некој
бизнис процес.
Business entity components. - Ентитети кои се користат за комуникација
помеѓу различните компоненти во бизнис нивото.



Data Layer Components – Компоненти кои обезбедуваат пристап до податоците.
Најчести компоненти се:
o Data access components – апстракција на логиката која се користи за
пристап до податоците
o Data helper and utility components – Помошни функции за пристап до
податоците кои можат да се издвојат како функции кои би биле
повторно употребени.



Cross-Cutting Components - Имплементира функционалност кои се потребни за
повеќе слоја од апликацијата. Најчести компоненти се:
o Компоненти кои вршат автентикација, сигурносни проверки и
валидација.
o Вклучува компоненти кои се одговорни за менаџирање со грешките,
логирање, конфигурација.
o Компоненти со кои се овозможува комуникација помеѓу различни слоја.

На
Табела 7-3 се преставени квалитативните карактеристики на компонента
ориентираната N-layer архитектура:
Достапност
Availability
Доверливост
Reliability
Одржување
Maintainability
Перформанси
Performance
Проширливост
Scalability
Сигурност
Security

За секој слој може да има повеќе реплицирани сервери, па така
ако еден сервер откажи друг сервер ја превзема работата.
Ако падне конекцијата помеѓу клиентот и серверот во
апликацискиот сервер има имплементирано логика за
транспарентно пренасочуваме на повиците.
Концептот на поделба на одговорностите во различни слоеви и
компоненти овозможува лесна замена на една компонента со
друга без да предизвика промена во другите слоеви
Не зависи од архитектурата
За секој слој(layer) може да се дистрибуира и извршува на
различни компјутери.
Не зависи од архитектурата

Табела 7-3 Квалитативни карактеристики на компонента ориентираната N-layer
архитектура

Колку секој од квалитативните атрибути ќе биде задоволен најмногу зависи од
имплементацијата на системот и од платформата која се користи за негова
имплементација. На пример .NET Framework или JEE (Java Enterprise Edition) како
најчесто употребувани платформи нудат различни пристапи за имплементација на
секоја од компонентите. Затоа кога се дефинира архитектурата на системот треба да се
земе во предвид и платформата во кој тој систем би се имплементирал со што би се
намалиле грешките од несоодветна архитектура.
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Како најголем недостаток е тоа што вакви системи се тешки за имплементирање
во пракса. Тоа е поради тоа што е тешко да се одлучи: кои се компоненти се потреби,
како тие да се имплементираат, кои се одговорности да им се доделаат и како да
комуницираат помеѓу себе. Тука можат да ни помогнат некои објектно ориентирани
парадигми за дизајн како и шаблоните за дизајн на софтвер.

7.5 S.O.L.I.D
S.O.L.I.D е колекција од докажани во пракса, објектно-ориентирани дизајн
принципи кои ако доследно се почитуваат овозможуваат да се дизајнираат системи во
кои компонентите не се цврсто поврзани помеѓу себе. Таквиот дизајн ни обезбедува
цврста архитектура, односно за променана на некоја компонента не треба да се менува
архитектурата на системот. S.O.L.I.D преставува акроним од следниве принципи кои
самите се акроними:
 SRP: Single Responsibility Principle
 OCP: Open Closed Principle
 LSP: Liskov Substitution Principle
 ISP: Interface Segregation Principle
 DIP: Dependency Inversion Principle
Single Responsibility Principle:
Треба да постои само една причина за промена на класата.
SRP принципот се однесува на одговорностите на објектот т.е. еден објект треба да има
една причина за да се промени. Ако постојат повеќе причини за промена на објектот,
тогаш тој има повеќе одговорности и е во спротивност на SRP.
Open Closed Principle:
Софтверските ентитети ( компоненти, класи, функции) треба да бидат
отворени за проширување а затворени за модификација.
OCP принципот се однесува на способноста да се додадат нови функционалноста и да
се прошири класата без да се менува однесувањето на класата. Овој принцип
обезбедува да се додаваат нови функционалности а тоа да не доведе до промена на
класите кои зависат од таа класа.
Liskov Substitution Principle:
Функции кои користат референции од базни класи треба да можат да ги
користат и сите изведени класи без да ги занаат.
LSP принципот се однесува на можноста да се користи било која изведена класа на
место од базната класа при тоа да се задржи истото однесување без менување т.е. овај
принцип треба да гарантира дека изведената класа не влијае на однесувањето на
базната класа како и на клиентите кои ја користат базната класа.
Interface Segregation Principle:
Клиентите не треба да бидат принудени да зависат интерфејси кои тие не ги
користат.
ISP принципот се однесува на разделување и групирање на функциите по одговорности
и доделување на интерфејс за секоја група со ова се обезбедува клиентите да не
имплементираат големи интерфејси и функции кои нема да ги употребуваат. Целта
клиентот да ги имплементира само интерфејсите ( групи на функции) кои ќе ги
употребува.
Dependency Inversion Principle:
Повисоките модули не треба да зависат од пониските модули. И двете треба да
зависат од апстракции.
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Апстракциите не треба да зависат од детали. Детелите треба да зависат од
апстракции.
DIP принципот се однесува на тоа класите да не зависат од конкретните
имплементации на интерфејсите (или на имплементацијата на базните класи). DIP
принципот го промовира принципот на кодирање со користење на интерфејси со што се
зголемува флексибилноста на системот и обезбедува компонентите да не бидат цврсто
врзани само со една имплементација на интерфејсот.

7.6 Шаблони за дизајн
Шаблоните за дизајн се решенија на проблеми со кои се среќаваме при дизајнот
на софтвер а кои често се повторуваат. Основниот принцип на кој се темелат
шаблоните за дизајн е повторна употреба на идеи. На пример, ако некој проблем го
решиме на некој начин при развој на некоја апликација истиот тој начин може да го
употребиме ако се сретнеме со истиот проблем и при развојот на друга апликација.
Комплетна класификација на шаблоните за дизајн, направена е од страна на Erich
Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides [also known as the Gang of Four
(GOF)] . Нивната класификација се состои од 23 шаблоните за дизајн поделени во три
групи



Создавачки шаблони (Creational Patterns) – Се справуваат со креирање,
иницијализација и конфигурација на објектите.



Структурни шаблони (Structural Patterns) – Се справуваат со релациите помеѓу
објектите како тие комуницираат помеѓу себе за да создадат голем и
комплексен објект.
 Шаблони на однесување (Behavioral Patterns) – Се справуваат со динамичката
комуникација помеѓу објектите во смисла на одговорности и алгоритами.
Некои од поважните карактеристики на шаблоните за дизајн се:
 Шаблоните за дизајн не се код. Тие се пристап или модел кој се користи за
решавање на некој проблем.
 Шаблоните всушност се однесуваат на дизајнот и интеракцијата на објектите,
како и на описот на комуникациска платформа која опфаќа елегантни, реупотребливи решенија на често сретнуваните програмерски предизвици
 Шаблоните за дизајн најчесто се опишуваат со UML дијаграми.
 Шаблонот не е готов, директно употреблив дизајн кој може директно да се
трансформира во код.
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По дефиниција, шаблонот се кодира одделно и од почеток за секоја нова
апликација која го користи.
Обезбедува конзистентен јазик за комуникација помеѓу програмерите и бизнис
аналитичарите

7.7 Софтверска архитектура на околината за извршување
на процеси
Целта на ова поглавје е да се претстави софтверската архитектурата и начинот на
имплементацијата на системот. Основната идеја не детално да се опишат сите
компоненти кои ја сочинуваат софтверската околина за извршување на процеси, туку
да се опиши систем кој ќе овозможи лесно да се имплементираат сите модели на
порталот и ќе биде лесно проширив.
7.7.1 Системска архитектура
На Слика 7-8 е прикажана системската архитектурата на околина за моделирање и
извршување на компонентана базираната интернет апликација.

Слика 7-8 Архитектура на околината за извршување на процеси

Софтверската архитектура за моделирање и извршување на бизнис процеси се состои
од:
 Интегрирана развојна околина во која се креираат компонентите од интернет
апликацијата.
 Интернет апликација – околина во која се извршува компонентана базираната
интернет апликација
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Сервис кој обезбедува комуникација помеѓу работаната околина во која се
извршува интернет апликацијата и компонентите од кои е составена интернет
апликацијата.

7.7.2

Софтверска архитектура
За изградба на апликациите дефинирани со системската архитектура ја
користиме компонента ориентираната N – layer архитектурата. Секое ниво треба да
обезбеди сопствена софтверска архитектура во која компонентите кои ќе бидат
независни меѓу себе, како и модел за комуникација со компонентите од другите нивоа.
ASP.NET

Winows.Forms
Client UI

Portal UI

Portal UI Process Components

Portal Businies
Objects/Logic

Client UI Process Components

Portal Services

Client Businies
Objects/Logic

GUI Layer

Client Services

Base Object Model

Database Provider

Слика 7-9 Слоеви на софтверската архитектура







7.7.3

DatabaseProvider- во ниво е енкапсулирана целата логика за пристап до базата
на податоци.
Domain Objects – во ова ниво е дефинирана објектно-орентираната структура на
сите компоненти кои ја сочинуваат структурата од интернет апликацијата.
Бизнис Логика – содржи компоненти преку која се спроведува бизнис логиката
Сервис – Преставува збир од одредени функционалности кои ги користат
различни компоненти од бизнис логиката.
GUI Components – содржи компоненти кои претставуваат врска помеѓу бизнис
логиката и корисничкиот интерфејс.
GUI – содржи компоненти со кои се обезбедува интерфејс преку кој корисникот
пристапува до апликацијата.
Компоненти на интернет апликацијата

Во ова ниво е дефинирана објектно ориентираната структура од компонентите
кои ја сочинуваат интернет апликацијата. Секоја компонента од структурата на
интернет апликацијата треба да ги има имплементирано интерфејсите и компонентите
прикажани на Слика 7-10.
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«interface»
IModelPropertyEditor
+
+
+
+
+

«property»
«property»
«property»
«property»
«property»

Model() : IBaseModel
Control() : Control
Icon() : Bitmap
Description() : void
Type() : string

Слика 7-10 Основни интерфејси










IBaseComponent
Претставува основен интерфејс кој треба да го имплементираат сите останати
компоненти.
IComponentSerialization
Овој објект е одговорен за претворање на моделот во XML фајл и обратно.
Секоја компонента треба да има свој објект со кој се врши трансформација во
XML и обратно.
IComponentCompiler
Овој објект е одговорен за претворање на моделот во соодветна скрипта, Секоја
компонента треба да има свој објект со кој се врши трансформација во
ASP.NET и обратно.
IComponentPropertyEditor
Дефинира кориснички интерфејс со кој ќе се врши обработка и поставување на
особините на компонентата.
IComponentlDesigner
треба да обезбеди кориснички интерфејс во интегрираната развојна околина
преку кој се креира компонентата.
IPermissionRequest
обезбедува механизам со кој определува во која улога треба да биди корисникот
за да има право на пристап до специфичната компонента.
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На следниот дијаграм се прикажани објектите и пораките кои тие ги разменуваат при
претворањето на моделите од XML репрезентација во реални објект:
«interface»

«interface»

«interface»

:IModelBuiderService

:IPortalReopsitoryService

:IModelRepository

Actor1

Build(MUID,modelType)

GetModelRepository(modelType)

new
IModelRepository

GetModelPath(UMID)

PathToXMLModel

Read(PathToXMLModel)

IBaseModel

IBaseModel

Слика 7-11 Секвентен дијаграм за сериализација

На следниот дијаграм се прикажани објектите и пораките кои тие ги разменуваат при
компајлирање на моделите
«interface»

«interface»

:IModelComilerService

:IModelCompiler

Compiler

ComileModel(iBaseModel)

GetModelComiler(modelType)
Compile(iBaseModel)
ASP.NET Script

Слика 7-12 Дијаграм на компајлирање
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7.7.4

Пристап до база на податоци

«interface»
IDBProviderManager
+
+
+
+
+
+

InitializeProvider(NameValueCollection) : void
«property» IsInitialized() : bool
AddProvider(IDBProvider) : void
UnloadProviders() : void
GetProvider(Type) : IDBProvider
GetProvider(string) : IDBProvider

Holds instances of all
dadabase providers

«instanceOf»

«interface»
IDBProvider
+
+
+
+

«property» Name() : string
Initialize(NameValueCollection) : void
«property» IsInitalized() : bool
«property» Descripton() : string

Слика 7-13 Data Provider Layer

Database Provider нивото ја апстрахира логиката за пристап до базата на податоци и
овозможува едноставен програмски интерфејс за оперирање со базата на податоци.
Имплементација на ова нив е преку менаџер кој ги чува сите провајдери кои се
достапни во апликацијата и преставува единствено место од каде се пристапува до
одреден провајдер. Сите кои барат пристап до некој провајдер тоа мора да го прават
преку овај менаџер. За да се обезбеди само една инстанца од овој објект, треба да биде
имплементиран како Singleton објект. На Слика 7-14 се претставени различните
типови на провајдери кои треба да се имплементираат.
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«interface»
IDBOrganizationProvider
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Create(string, string) : IDBProviderReturn
Delete(IOrganization, bool) : IDBProviderReturn
Update(tblOrganization) : IDBProviderReturn
AddUnitsToOrganization(IOrganizationUnitCollection, IOrganization) : IDBProviderReturn
DeleteUnitsFromOrganization(IOrganizationUnitCollection, IOrganization) : IDBProviderReturn
GetOrganization(string) : IDBProviderReturn
GetOrganization(int) : IDBProviderReturn
GetAllOrganizations() : IDBProviderReturn
GetOrganizationUnits(IOrganization) : IDBProviderReturn
OrganizationExists(string) : IDBProviderReturn
HasUnit(tblOrganization) : IDBProviderReturn

«interface»
IDBTokenProvider
+
+
+
+
+

Create(string) : IDBProviderReturn
Delete(string) : IDBProviderReturn
DeleteExpireTokens() : IDBProviderReturn
GetToken(string) : IDBProviderReturn
IsValid(string) : IDBProviderReturn

Слика 7-14 Database Providers









IDBAccountProvider
Обезбедува менаџирање со Корисничките account на порталот
IDBPermissionProvider
Обезбедува менаџирање со типовите на правата на порталот
IDBOrganizationProvider
Обезбедува менаџирање со организациониот модел на порталот
IDBOrganizationUnitProvider
Обезбедува менаџирање на организационите целини на порталот (компанијата)
IDBRoleProvider
Обезбедува менаџирање со улогите во порталот
IDBTokenProvider
Обезбедува менаџирање со сигурносните жетони на порталот.
IDBDataModelProvider
Oобезбедува менаџирање со податочниот модел

96

7.7.5 Сервиси
Системот треба да обезбеди сервиси кои ќе служат како поддршка за другите делови од
апликацијата. Сервисот претставува енкапсулација на заедно поврзани функции во една
целина. Сервисите обезбедуваат лесен програмски интерфејс за пристап до функциите
кои се енкапсулирани и се достапни за сите нивоа од софтверската архитектура.

«interface»
IServiceManger
+
+
+
+
+
+

InitializeServices(NameValueCollection) : void
«property» IsInitialized() : bool
UnloadServices() : void
AddService(IService) : void
GetService(Type) : IService
GetService(string) : IService

Слика 7-15 Сервиси

Имплементација на сервисите е преку Service Manager кој ги чува сите сервиси кои се
достапни во апликацијата и преставува единствено место до каде се пристапува до
одреден сервис. Сите кои барат пристап до некој сервис тоа мора да го прават преку
IServiceManager. За да се обезбеди само една инстанца од овој објект, треба да биде
имплементиран како Singleton објект. На Слика 7-16 прикажани интерфејсите од
основните сервиси кои што треба да бидат имплементирани.
«interface»
IModelComilerService
+
+

«interface»

«interface»
IPortalReopsitoryService

IPermissionService
+
+

HasPermission(string, permision) : bool
HasPermission(string, IRquestPermissions) : bool

ComileModel(IBaseModel) : string
GetModelComiler(string) : IModelComiler

+
+

GetModelRepository(string) : IModelRepository
GetModelPath(string) : string

Слика 7-16 Сервиси








ILoginService
Сервис преку кој се врши логирање во портал апликацијата
ITokenService
Сервис со кој се проверува автентичноста на корисниците
IPermissionService
Сервис преку кој се проверува дали одреден корисник ги поседува соодветните
права.
ICompnentSerializatorService
Сервис преку кој се врши претоварање на компонентите во ХМЛ
репрезентација, треба да ги исполни сите функционални барања опишани во
5.5.1 Портал модел стерилизатор
IModelCompilerService
Сервис преку кој се врши компајлирање на компонентите во АСП.НЕТ
репрезентација треба да ги исполни сите функционални барања опишани во
5.5.2 Портал модел компајлер
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7.7.6

Интегрирана развојна околина

Интегрираната развојна околина треба да обезбеди лесна интеграција на сите
кориснички интерфејси преку кои се креираат компонентите од интернет апликацијата.
На Слика 7-17 се преставени компонентите од кои се состои софтверската архитектура
на интегрираната развојна околина:
Windows.Forms

Workspace

WorkspaceLayout
Views

Pads

WorkspaceWindow

Слика 7-17 Софтверска архитектура на интегрирана развојна околина

Апстракцијата на интегрираната развојна околина е едноставна. Имаме работна
околина (Workspace) која се однесува како контејнер за:
 Прозори со чија помош се врши уредување (Views) кои се користат како
контејнери за корисничките интерфејси со кои се креираат компонентите од
интернет апликацијата
 Прозори со алатки (Pads) преку кој се интегрираат алатки со кои се олеснува
креирањето интернет апликацијата
Работната околина не знае како да ги прикаже прозорите на екранот. Тие можат да
бидат претставени како MDI форми или пак со табови. Се што е поврзано со тоа како
тие ќе бидат претставени е задача на WorksapeLayout. На Слика 7-17 претставени
основните интерфејси кој ја сочинуваат архитектурата на интегрираната развојна
околина.
«interface»
IWorkspace
«property» Title() : string
«property» Views() : WindowContentCollection
«property» Pads() : PadContentCollection
«property» WorkspaceLayout() : IWorkspaceLayout
«property» ActivWindow() : IWorkspaceWindow
ShowView(IWindowContent) : IWorkspaceWindow
CloseView(IWindowContent) : void
CloseAllViews() : void
RedrawAllComponents() : void
«event» ActivWindowChanged() : void

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

«interface»
IWindowContent
+
+
+
+
+

«property» Control() : Control
«property» WorkspaceWindow() : IWorkspaceWindow
«property» IsDirty() : bool
«property» IsReadOnly() : bool
IsViewOnly() : void

«interface»
IDesignerModelContent : IWindowContent
+

«interface»

«property» ModelDesigner() : IModelDesigner

ILayoutManager

«interface»
IWorkspaceWindow
+
+
+
+

«property» Title() : string
«property» WindowContent() : IWindowContent
CloseWindow() : void
SelectWindow() : void

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Attach(IWorkspace) : void
Detach() : void
«property» ActivWindow() : IWorkspaceWindow
ShowPad(IPadContent) : void
HidePad(IPadContent) : void
IsPadVisible(IPadContent) : bool
RedrawAllComponents() : void
ShowView(IWindowContent) : IWorksapceWidow
«event» ActivWindowChanged() : void
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Слика 7-18 Компоненти на интегрирана развојна околина

На Слика 7-19 е претставена ингерираната развојнана околина која се добива со
имплементација на опишаните компоненти.

Слика 7-19 Интегрирана развојна околина

Ингерираната развојнана околина е составена од неколку целини во кои се распоредени
командите за работа со програмот. Нај горе се наоѓа мени во кое се сместени главните
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команди за манипулирање со проектите за дизајн на портали, како и за отворање на
дизајнери за сите модели. Веднаш под него се наоѓа лента со икони која ја менува
својата содржина во зависност од тоа кој дизајнер е активен во моментот. Лево се наоѓа
блок за алатки во кои се сместени сите потребни алатки при изработка на страните од
порталот. Десно се сместени 4 блокови за акции и организација на: страни, својства на
објекти, процеси и база на податоци. Интересно за блоковите е тоа што можат да се
преместуваат на разни позиции едноставно со акција влечи и пушти. Исто така тие
можат да ги менуваат димензиите со влечење на рабовите, со што се овозможува
корисникот сам да си ја организира работната површина. Во средишниот дел се наоѓа
работната површина. Таа е со сива боја кога нема отворено ниту еден дизајнер или
страна за уредување
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8.1 Планирано користење на продуктот
Основната идеја при користење на продуктот е Моделерот и Експертот да работат
заедно при развивањето на порталот. Тргнувајќи од фактот дека најчесто постојат
големи разлики помеѓу Моделерот и Експертот а со цел подобро да се дефинира
порталот тие треба заедно последователно да ги дефинираат следните работи:
1. Целта на порталот се дефинира.
2. Функционалностите и процесите се дефинираат
3. Улогите и Корисниците на порталот
4. Податочниот модел на порталот се дефинира
5. Страниците и линковите помеѓу страниците
6. Навигациониот модел
7. Изглед на порталот.

8.2 Целта на порталот се дефинира.
Првиот чекор е генерално да се определи целта на порталот кој што треба да биде
моделиран. На пример:
 Да се моделира систем преку кој корисниците ќе можат да пријавуваа грешки
(bugs).

8.3 Функционалностите и процесите се дефинираат
Вториот чекор е да се дефинираат бизнис процесите кои се дел од системот и истите
треба да бидат моделирани. На пример:
 Корисникот пријавува грешка во системот
 Грешката се состои од: Наслов,Опис кои се задолжителни и атачмент кој не е
задолжителен
 Грешката добива статус: Ново, Асоцирано, Поправено, Одбиена
 Администраторот ги пренасочува сите ново пријавени грешки до одговорното
лице за таа грешка, со тоа пријавената грешка добива статус асоцирана.
 Одговорното лице ја разгледува грешката и истата може да ја означи како
поправена или одбиена, но во секој случај треба да напише одговор.
 Корисникот може да ги гледа само грешките кои што тој ги пријавил, за секоја
грешка треба да има преглед во кој статус е.
 Одговорното лице ги гледа само грешките кои се асоцирани до него
 Администраторот има преглед до сите пријавени грешки.
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8.4 Улогите и Корисниците на порталот
Roles:
Users

Submit issues

Administrators

Assign issues to the subject matter expert users

SME

Analyze issue and either reject or slove it.

Users:
user1

Users

user2

Users

admin1

Administrators

admin2

Administrators

sme1

SME

Sme2

SME

8.5 Податочниот модел на порталот се дефинира
dgIsuses
Column name

DataType

Description

ID

int

Unique ID for the issues

Title

string

Title for the issues

Description

string

Description for the issue

IssuseFile

FileType

file for the issue

IssuseScreenshot

ImageType

screen shots for the issues

IssuseSubmiter

string

user who submit this issues

SubmitDate

DateTime

date when issues is submitted

103

IssuseStatus

string

NEW - new issue
ASSIGNED – issue is assigned to SME
FIXED – issue is fixed
REJECT – issue is reject

IssuseType

string

CRITICAL
SERIOUS
TRIVIAL

Administrator

string

user who assign issue to SME user

SMEUser

string

assigned user to the issue

ResultComent

string

comment describe the result of the analysis

ResultDate

DateTime

Date when SME fix or reject the issue

dgIsuseHistory
IssuseID

int

ID of the issue

IssuseTitle

string

Title of the issue

IssuseStatus

String

Status of the issue

StatusDate

DateTime

Date when status is changed

UserAccount

String

User who changed the status

8.6 Страниците и линковите помеѓу страниците


Page for the users
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Page name

Description

Roles

UserStartupPage

Page with a links to the following pages:

Users

NewIssuse
AllIsuses
NewIssuse

Page wher user can insert a new issues in to

Users

the system
IssuseSaved

Page where user is inform about saving

Users

process
AllIsuses

Users can see all isuses they have submitted

Users

IssuseDetails

Users can see all details about issues

Users

IssuseHistory

User can see the history of the issuse

Users
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Pages for administrators

Page name

Description

Roles

IssuseAdminStartupPage

Addministrators can see all unassigned

Administrator

issuses
AssignIssuse

Addministrators assign SME to the

Administrator

issuse
AssingSave

Page where user is inform about assign

Administrator

process



Pages for Subject Metter Users

Page name

Description

Roles

AssignedIssuses

SME users see all unsolved isusess assigned to

Administartor

them.
SloveIssuse

SME users change the status of issues to

Administrators

FIXED or REJECT and comment the result
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IssuseSolved

Page where user is inform about saving process

Administrators

8.7 Навигациониот модел
Link to page

Roles

Home

PortalStartupPage

All

New Issuse

NewIssuse

Users

All Issuse

AllIsuses

Users

Unsolved Issuses

AssignedIssuses

SME

Unassign Issuses

IssuseAdminStartupPage

Administrators

8.8 Изглед на порталот.
Се дефинира нов или се бира од некој предефиниран изглед.
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8.9 Компајлирање на порталот
После моделирањето на процесот, во бизнис процес моделерот има интегрирано алатка
која ни овозможува моделот да го испратиме до околината за извршување.

Кога работната околина ќе го добие моделот истиот се компајлира и се добива веб
базирана ASP.NET апликација.

8.10 Извршување
Пристапот до добиената веб апликација е преку веб пребарувач. Кога корисникот ќе
пристапи до серверот каде што се извршува процесот се појавува почетна страна преку
која треба да се најави за да има пристап до процесите и акциите кои му се доделени.
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Кога корисникот ќе се најави системот го пренасочува на почетната страна која е
асоцирана со улогата во која што е најавениот корисник. Во конкретниот случај
корисникот има можност да пријави нова грешка или да ги прегледа сите грешки кои
ги има пријавено.

Пријавување на нова грешка:

109

Кога администраторот ќе се најави во системот на неговата почетна страна има преглед
на сите грешки кои се пријавени а не се доделени до некое одговорно лице.

Со избор на некоја од грешка се прикажува страна каде што може грешката да ја
додели на некое одговорно лице.

Кога во системот ќе се најави некое одговорно лице на неговата почетна страна добива
преглед на сите грешки кои му се доделени а немаат одговор.
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Со избор на некој од грешките се прикажува страна каде што може да напише одговор
за истата.

Ако корисникот пак се најави во системот има можност да направи историски преглед
на статусот од грешката што ја пријавил.
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9
Глава

9 Заклучни согледувања
Во магистерскиот труд претставивме, техника за моделирање на бизнис процесите
и софтверска околина за извршување на моделираните бизнис процеси. Основните
поими кои беа предмет на истражување се:
 Бизнис процес
 Моделирање на бизнис процес
 Извршување на бизнис процесот
Под бизнис процес подразбираме низа од последователни активности со кои се
постигнува целта на процесот.
Бизнис процес модел претставува апстрактна визуелна репрезентација на процесот
преку различни графички симболи кои ги претставуваат активностите, настаните и
врските помеѓу нив.
Извршувањето на бизнис процесот треба да овозможи извршување на моделот од
бизнис процесот без претходно тој да се прилагодува кон околина во кој ќе се
извршува.
Како пристап за извршување на бизнис процес моделот го избравме
компајлирањето на бизнис процес моделот во извршен код. Системот со кој се врши
компајлирање на бизнис процес моделите се состои од:
 Модел на бизнис процес – точно дефинира модел на бизнис процес кој има
различни репрезентации при дизајнирање, компарирање и извршување.
 Околина за дизајнирање – овозможува визуелно креирање на моделот од бизнис
процесот
 Околина за извршување – овозможува извршување на извршниот код добиен со
компајлирањето на процесот при што добиениот извршен код е недостапен за
корисникот и не може на било кој начин да го промени.
Како модел на бизнис процес понудивме концепт кој се базира на: генерирање
на компонентна базирана интернет апликација во кој е опишан бизнис процесот. При
што секоја компонента од интернет апликацијата е одговорна за одредена
функционалност како навигација, опис на бизнис процесот во порталот и т.н.
Концептуално моделот на бизнис процесот преставува граф од јазли и транзиции
помеѓу јазлите. Јазолот преставува некоја состојба на процесот. На секој јазол му е
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асоцирана по една страна преку која се контролира текот на процесот. Транзиција е
листа од акции кои се извршуваат при премин од една еден до друг јазол. Акциите се
од типот сними го тековниот ред, избриши го тековниот ред, испрати е-маил и т.н.
Транзицијата се активира од страна на корисникот преку соодветна корисничка
контрола поставена на страната асоцирана на јазолот од процесот. Страните
преставуваат графички интерфејс преку кој корисниците го користат процесот.
Дизајнирањето на софтверската архитектура преставува креативен процес кој
треба да задоволи одредени квалитативни барања, кои не секогаш се добро опишани во
функционалните барања кои треба да ги исполнува системот. Квалитативните барања
по кои се проценува софтверската архитектура се:
 Перформанси (Performance).
 Достапност ( Availability)
 Сигурност/Доверливост (Reliability).
 Можност за проширување (Scalability).
 Сигурност (Security).
 Лесно одржување (Maintainability).
Софтверската архитектура кој одлично ги задоволуваат овие квалитативни
карактеристики е доста тешко да креира затоа што одредени квалитативни
карактеристики се ортогонални меѓу себе. Ако при дизајнирањено и имплементацијата
на софтверската архитектура го следиме принципот на воведување на повеќе под
модули со точно дефинирани задачи и одговорности се добива софтверска архитектура
која овозможува полесна имплементација на функционалните и не функционалните
барања што ги има системот. Главните модули од кои треба да се состои софтверската
архитектура се:
 User Interface
модул кој е поврзан со корисничкиот интерфејс, вклучува исклучиво
компоненти кои служат за графички приказ и за интеракција со корисникот
 Framework UI
модулот кој врши обработка и валидација на настаните и податоците добиени
од корисничкиот интерфејс.
 Services Domain API
содржи интерфејси кој му дозволува на клиентите на тие интерфејси да
пристапат до бизнис логиката и/или да разменуваат податоци меѓу себе.
 Services
модул во кој се имплементирани интерфејсите од Services Domain API и е
вградена бизнис логиката од системот. До овој модул има пристап само
Services Domain API модулот.
 Domain
модул во кој се дефинирани сите објекти и правила од проблематиката која се
решава со софтверската архитектура.
 Common
модул во кој се дефинирани заеднички работи кои можат да ги користат сите
останати модули.
Како разлутат од истражувањето спроведено во магистерскиот труд добивме алатка
со чија помош дизајнерот и експертот( познавачот на бизнис процесот) ќе можат лесно
да го дизајнираат и имплементираат бизнис процесот.
Алатката овозможува процесот да биде лесно достапен до корисниците исто така
овозможува лесна измена на веќе дизајнираните процеси. Се состои од следните главни
компоненти:
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Процес Дизајнер Клиент - со кој се дизајнираат процесите



Бизнис Процес Сервер – работна околина во која се извршува процесот.

Основната идеја при користење на продуктот е Моделерот и Експертот да работат
заедно при развивањето на порталот. Тргнувајќи од фактот дека најчесто постојат
големи разлики помеѓу Моделерот и Експертот а со цел подобро да се дефинира
порталот тие треба заедно последователно да ги дефинираат следните работи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Целта на порталот се дефинира.
Функционалностите и процесите се дефинираат
Улогите и Корисниците на порталот
Податочниот модел на порталот се дефинира
Страниците и линковите помеѓу страниците
Навигациониот модел
Изглед на порталот.
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