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КОНЦЕПТУАЛНА АРХИТЕКТУРА
НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСПРОЦЕСИ

Доц. д-р Надежда Филипова

През последните години се наблюдава тенденцията за все по-широкото
прилагане на процесния подход в управлението. Той предполага определянето
на набора от бизнеспроцеси, изпълнявани в организацията, които по-нататък
стават основен обект на анализ, реинженеринг и оптимизиране, на управление и
автоматизиране. Като ключови негови предимства се посочват1: по-ниска стой-
ност и по-бързо създаване на нови продукти; по-ниски, постоянни и предвидими
разходи; възможност за динамично усъвършенстване на дейността на органи-
зацията.

Процесният подход в управлението поставя нови изисквания към инфор-
мационните системи, поддържащи дейността на организацията. В тях се реали-
зират множество проекти за внедряване на ERP и CRM системи, като целта е
да се усъвършенстват и интегрират реализираните процеси. Тези системи са
подходящо решение за автоматизиране и управление на бизнеспроцеси, които
са сравнително добре структурирани и устойчиви във времето. За автоматизи-
рането и управлението на сложни, динамично променящи се процеси, които се
реализират в различни бизнесединици, с участието на много потребители и с
използването на разнообразни информационни системи и технологии, се пре-
поръчва използването на специализирани софтуерни системи за управление на
бизнеспроцеси2 (СУБП). Това са нов клас системи, при които автоматизиране-
то и управлението на бизнеспроцесите се реализира на базата на техните моде-
ли. Ето защо те може да се определят още като системи за моделиране на
бизнеспроцеси.

СУБП формират един от най-бързо развиващите се и перспективни сег-
менти на ИТ индустрията – прогнозира се 12%-16% годишен ръст в техните
продажби3. Сред доставчиците на подобни решения са утвърдени фирми като
SAP, IBM, Oracle, Pegasystems, Software AG, Adobe.

Същевременно в някои нови проучвания4, проведени в периода 2011-2012
год., се установява, че потребителите показват засилен интерес към внедрява-
не на СУБП, но често се ограничават до използване на отделни техни аспекти

1 Quality Management Principles. ISO, http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards
/iso_9000.htm (март, 2013).

2 State of the Business Process Management Market 2008.  An Oracle White Paper.
3 10 смели прогнози за BPM. CIO, бр. 6. 2012.
4 Harmon, Paul, Celia Wolf.  Business Process Modeling Survey:  A BPTrends Report. 2011; Harmon,

Paul, Celia Wolf. The State of Business Process Management. A BPTrends Report. 2012.
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(например, моделиране или реинженеринг на бизнеспроцесите) и не успяват да
се възползват цялостно от предимствата им. Почти 70% от участниците в дру-
го проучване5, определят своите организации като „начинаещи“ в опитите им за
внедряване и използване на СУБП. Въз основа на тези данни може да се напра-
ви изводът, че основната бариера за по-широкото и по-ефективното използване
на този клас системи е, че потребителите нямат готовност за преминаване към
тях и не познават добре техните възможности.

Във връзка с това, целта на настоящата публикация е да се дефинира
концептуалната архитектура на системите за управление на бизнеспроцеси, в
която да се представят в обобщен вид техните възможности, компоненти, ос-
новните механизми на функционирането им, като при това се отразят съвре-
менните тенденции в развитието им. По наше мнение, това е важна предпос-
тавка за адекватното прилагане на процесния подход в организациите, за по-
пълното реализиране на неговите предимства. Според нас, за постигането на
поставената цел е необходимо да се приложи подход, ориентиран към бизнесп-
роцесите и техния жизнен цикъл в СУБП, за да се разкрият по-добре техните
цели и възможностите им, както и тяхната роля в организацията. В този кон-
текст е необходимо да бъдат решени следните задачи:

• изследване на основните характеристики на бизнеспроцеса като обект
на обработка в СУБП;

• изследване на жизнения цикъл на управлението и автоматизирането на
бизнеспроцесите в СУБП, като се отразят и новостите в тази област;

• идентифициране на основните функции на СУБП по фази на жизнения
цикъл на бизнеспроцесите;

• определяне на основните подсистеми и компоненти на концептуалната
архитектура на СУБП, на връзките между тях.

Преди да преминем към реализирането на поставената цел е необходимо
да бъде уточнено, че в научната литература при представянето на СУБП като
de facto стандарт се използва т.нар. „базов модел на WfMC“6, публикуван през
1995 год. Моделът дефинира основните компоненти и интерфейси на системите
за управление на потоците от работа, които днес се разглеждат като по-ранен
етап в развитието на СУБП, т.е. в него не са отразени последните постижения
в тази област. Базовият модел също така е в основата на редица стандарти,
методи и средства за управление на бизнеспроцесите. Очевидно е, обаче, че
той не е предназначен за мениджърите и потребителите на СУБП, а е насочен
към конструирането на тези средства, към стандартизиране на технологиите,
на които те се базират.

В документацията на редица средства за управление на бизнеспроцеси
също са засегнати някои техни архитектурни аспекти. Проучването им, обаче,
показва, че те са ориентирани основно към структурата на съответните про-
дукти, към конкретните решения при тяхното изграждане, т.е става въпрос за

5 BPM in the cloud: Reaping rewards, avoiding pitfalls. BPM Quarterly e-zine, December, 2011.
6 Hollingsworth, D. Workflow Management Coalition. The Workflow Reference Model.
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технологични архитектури. Така например, от архитектурата на Metastorm BPM
– продукт, класифициран като „лидер“ в Магическия квадрант на Гартнер за
средствата за управление на бизнеспроцеси7 – може да се получи информация
основно за стандартите и технологиите, на които се базира това средство –
XML, SOA, WSDL и др. Отразени са потребителите на продукта – проектанти,
разработчици, клиенти и др., но не и функциите, които им се предоставят8. Ана-
логично, в архитектурата на Intalio BPMS9 са представени компонентите с от-
ворен код, от които е конструирана системата - Apache Tomcat, JBOSS и т.н.,
технологиите за интегрирането им и за реализирането на потребителския ин-
терфейс – XForms, Tibco GI, UI-FW. Същевременно са посочени някои от функ-
циите на системата, но те не са пояснени10.

Изводът, който може да бъде направен, е че посочените и други подобни
архитектури са насочени отново към ИТ специалистите – системни архитекти,
проектанти, програмисти, които изграждат СУБП и реализират проектите за
внедряването им. Логично е също така, че при тях се отразява гледната точка
на съответната фирма-разработчик и се поставя акцент основно върху инова-
тивността и оригиналните решения в отделен продукт. Прави впечатление също
така, че обикновено архитектурата е показана само като краен резултат и не е
представен подходът за дефинирането й.

1. Бизнес процесът като основен обект на обработка в СУБП

Бизнеспроцесът се разглежда като средство за организиране на дейността
на предприятието, даващо възможност за постоянното й усъвършенстване. В ISO
9000 процесът се дефинира като съвкупност от взаимно свързани и взаимодей-
стващи дейности, преобразуващи получения от тях вход в изход, полезен за кли-
ента11. Очевидно е, че това определение е фундаментално и има базисен харак-
тер, то дефинира основните характеристики и елементите на бизнеспроцеса.

В други определения се извеждат на преден план информационните аспек-
ти на бизнеспроцеса, възможностите за неговото автоматизиране. Така напри-
мер, според Leymann12 бизнеспроцесът е последователност от стъпки, извършва-
ни от различни хора, крайният резултат на които е документ, решение и др.

Може да се обобщи, че в посочените определения са отразени целенасо-
чеността и структурата на бизнеспроцеса, засегнати са някои аспекти на него-
вото управление и автоматизиране. Извън техния фокус, обаче, остават начинът,
по който се изпълняват дейностите в процеса, както и начинът, по който входът
се преобразува в изход, а тези въпроси имат съществено значение за неговото
7 Sinur, J.,J.B. Hill, Magic Quadrant for Business Process Management Suits. Gartner RAS Core

Research Note G00205212, 18 October, 2010
8 Metastorm BPM architecture. A Metastorm Technical White Paper, Metastorm.
9 Продукт с отворен код, с множество внедрявания, вкл. в BNP PARIBAS, Deutshe Bank, Santander

и др.
1 0 http://www.citeck.co.uk/intalio-architecture (март, 2013).
1 1 http://www.praxiom.com/iso-definition.htm (март, 2013).
1 2 Leymann, F., D. Rоller. Understanding wоrkflоw. The Business Integratоr Jоurnal. Fall, 2001.
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автоматизиране и управление, за неговото моделиране и формално представя-
не. Ето защо, от гледна точка на автоматизирането на бизнеспроцеса, може да
се уточни, че той е набор от дейности, насочени към постигането на определе-
на цел и изпълнявани по координиран начин, които преобразуват получения вход
в полезен за потребителя изход, в съответствие с предварително дефинирани
правила и механизми.

В реализирането на бизнеспроцесите участват както хора (служители, кли-
енти и т.н.), така и софтуерни системи. От тази гледна точка, дейностите, от
които се състоят бизнеспроцесите, може да се разделят на три групи13: дейно-
сти, извършвани само от хора; системни дейности, които са изцяло автоматизи-
рани и интерактивни дейности, при които хората взаимодействат с автоматизи-
рани системи.

Необходимо е да се посочи, че СУБП са насочени най-вече към поддържа-
не на интерактивни и на системни дейности. Възможно е също така чрез инте-
рактивни дейности в системата да бъдат отразени и някои дейности, извършва-
ни от хората. Така например, обикновено получаването на пратка се потвърждава
от получателя чрез подпис, но тъй като тази информация е важна, тя трябва да
бъде отразена и в системата, като се въведе необходимата информация – дата
и време на доставката, име на доставчика, име на получателя и т.н.

Управлението на последователността на изпълнение на дейностите в биз-
неспроцеса се реализира на базата на управляващи схеми, които са дефинирани
по аналогия с управляващите конструкции на езиците за програмиране. Като
примери за основни управляващи схеми може да се посочат: последователно
изпълнение; алтернативен избор; повторение; паралелно изпълнение14.

За функционирането на организацията е необходимо да се поддържа набор
от взаимно свързани процеси – често изходът на един процес става вход на
следващия. Това поставя изисквания за тяхното координиране и синхронизира-
не, за управление на взаимодействието между тях. Във връзка с това често се
използват термините „оркестриране“ и „хореография“, като периодично в науч-
ната литература се водят дискусии за техния смисъл, подходите за реализира-
нето им, връзката между тях15.

Оркестрирането се свързва с централизираното управление специализиран
софтуер на последователността на изпълняваните дейности, от които се състои
бизнеспроцесът. Подобен централизиран контрол наподобява работата на дири-
гент на оркестър и поради тази аналогия в теорията се е наложил терминът „орке-
стриране“ на процеса. Чрез него се осигурява изпълнение на дейностите на про-
цеса, в съответствие с ограниченията, специфицирани в неговия модел.
1 3 Weske, М., Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Springer, 2007.
1 4 Gschwind, T., J. Koehler, J. Wong, Applying Patterns during Business Process Modeling. 6th

International Conference, BPM 2008, Milan, Italy, September 2-4, 2008. Proceedings.
1 5 Weske, М. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Springer, 2007; Rosen,

M. BPM and SOA - Orchestration or Choreography? BPTrenads, 2008; Tahamtan, A., J. Eder. View-
driven inter-organisational workflows. International Journal of Intelligent Information and Database
Systems, Vol. 6, No 2/2012.
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Взаимодействието между набор от бизнеспроцеси се описва чрез тяхната
„хореография“. Този термин показва, че липсва централизиран компонент за
управление и координиране на изпълняваните дейности на различни бизнеспро-
цеси и взаимодействието между тях се осъществява чрез изпращане и получа-
ване на съобщения. Участващите във взаимодействие процеси трябва да бъдат
съобразени с общи правила за неговото реализиране, т.е. с обща хореография.

От прагматична гледна точка е необходимо да се даде отговор на въпроса
в кои случаи е подходящо при управлението на бизнеспроцесите да се използва
оркестриране и в кои – хореография. Ясно е, че от гледна точка на автоматизи-
рането, оркестрирането се реализира по-лесно (и неслучайно то се поддържа в
почти всички съвременни средства за управление на бизнеспроцеси). Според
нас, централизираният контрол, заложен в него, е подходящ за процеси, които са
сравнително по-прости, т.е. имат по-статичен характер, по-малко участници,
ясна и устойчива структура. От друга страна, хореографията може да намeри
приложение при по-сложни процеси, които имат сложна логика, състоят се от
много етапи и стъпки, в които се включват много участници. Хореографията е
единствената алтернатива при интерорганизационни (включително B2B) проце-
си, при които се използват множество различни средства за тяхното автомати-
зиране, прилагат се различни стандарти и политики за управление, преследват
се различни цели.

2. Идентифициране на функциите на СУБП

Основното предназначение на СУБП е да поддържат бизнеспроцесите в
организацията, като управляват тяхното изпълнение и дават възможност за
създаване на нови автоматизирани процеси. Ето защо, като изходна база за
идентифицирането и систематизирането на техните функции, е подходящо да се
изследва жизненият цикъл на процеса в тези системи.

От гледна точка на неговото управление и автоматизиране в СУБП, в
жизнения цикъл на процеса може да се обособят следните основни фази16: про-
ектиране; реализиране; използване; оценка. За да определим по-прецизно об-
хвата и съдържанието на тези фази, сме проучили възможностите на някои сред-
ства с процесноориентирани възможности, сред които са Oracle BPM Suite,
Metastorm BPM, ARIS Express, Intalio BPMS, Microsoft Dynamics CRM и др.

През фазата на проектирането, въз основа на анализ на изискванията,
се извършва проектиране или препроектиране на бизнеспроцесите. Като резул-
тат от реализирането на тази фаза, се разработва или променя визуалният модел
на бизнеспроцеса, което, както бе посочено, е същностна характеристика на
СУБП. Именно на негова база се извършва автоматизирането, изпълнението и
управлението на процеса през следващите фази на жизнения му цикъл.

В някои средства (например, Intalio BPMS, IBM BPM, Oracle BPM Suite) се
предоставя възможност за използване на различни методи и методологии за моде-
1 6 Havey, M. Essential Business Process Modeling. O’Reilly, 2005; Goldstein, T. Process Management

Lifecycle, http://scn.sap.com/docs/DOC-23472 (март, 2013) и др.
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лиране, за разширяване на техния набор, за импортиране и експортиране на модели.
По този начин не се налагат ограничения за използването на конкретен метод или
методология и може да се интегрират техните предимства, създават се условия за
повторно използване на модели и за създаване на библиотеки от типови модели.

Моделът на бизнеспроцеса съдържа набор от модели на съставящите го
дейности и ограниченията за тяхното изпълнение. В него се представят участ-
ниците в процеса – хора и системи, използваните за реализирането му ресурси.
Необходимо е да има възможност за специфициране на разнообразни схеми за
управление на последователността на дейностите, от които се състои процесът,
на събития и бизнесправила, управляващи неговото изпълнение. Подобни
възможности се предоставят от методи като BPMN, UML, EPC, които са сред
най-широко използваните в СУБП.

На базата на модела процесът може да бъде верифициран и проигран още
през първата фаза от неговия жизнен цикъл, може да се симулира неговото
изпълнение при определени условия - например, брой поръчки, които трябва да
се обработват едновременно, брой на служителите, ангажирани в процеса и т.н.
По този начин може не само да се тества моделът на процеса, но и да се изме-
ри времето за реализирането му, да се определят необходимият персонал и ре-
сурси, да се дефинират процедури за обработка на изключения, да се определи
себестойността на процеса.

Изследването на съдържанието на първата фаза от жизнения цикъл на
бизнеспроцесите в СУБП ни дава основание да направим извода, че е подходя-
що тя да бъде наречена „моделиране“. Според нас, това наименование отразя-
ва по-прецизно нейното съдържание, дава по-добра представа за използваните
методи и средства както през тази, така и през следващите фази, а като цяло,
по този начин може по-добре да се отрази същността на СУБП. Важно е да се
има предвид, че при тяхното използване се променя съществено начинът за
изграждане на софтуерни приложения, като се поставя акцент на изграждането
и управлението на модела на бизнеспроцеса.

През фазата на реализацията моделът на процеса се трансформира в
изпълнима дефиниция. Дефиницията на процеса трябва да специфицира пре-
цизно и недвусмислено, т.е. във формален вид, неговите компоненти и логиката
му. Нашето проучване показва, че за представянето й се използват специализи-
рани езици като BPEL и WS-BPEL, XPDL, XAML, XLANG, WSFL. За реализи-
рането на някои по-специфични възможности, които не може да се представят в
дефиницията на процеса, може да се наложи да се изградят допълнително со-
фтуерни приложения, уеб услуги, форми за взаимодействие с потребителите.

През фазата на реализацията също така се извършва тестване и внедря-
ване на бизнеспроцеса, вкл. подготовка на потребителите за неговото използва-
не. Конфигурират се компютърните средства, поддържащи работата на биз-
неспроцесите – например, платформи за интегриране на приложения като BizTalk
Server, MQSeries, WebSphere MQ, Tibco EAI.

През фазата на използването се извършва изпълнение на реализирания
бизнеспроцес, като на базата на неговата дефиниция се създават екземпляри.
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Екземплярът на бизнеспроцеса е проиграване на модела в определени условия,
с определени участници и се състои от екземпляри на съставящите го дейнос-
ти. Неговото създаване се инициира от определено събитие. Така например, за
всяка нова поръчка от клиент се създава и изпълнява нов екземпляр на процеса
„Обработка на поръчка“. В определен момент може да се обработват поръчките
на различни клиенти, т.е. да се изпълняват едновременно няколко екземпляра
на процеса.

При използването на процеса СУБП стартира приложенията за автомати-
зиране на отделни дейности, координира и синхронизира дейността на хората,
участващи в него. При управлението на интерактивните дейности се създават
и разпределят задачи на потребителите, участващи в бизнеспроцеса, като те се
уведомяват своевременно за нови задачи, срокове за тяхното изпълнение и т.н.,
осигурява се възможност за въвеждане и получаване на данни, за извършване
на избор при необходимост. Следователно, СУБП може да се определи като
интегрираща платформа при изпълнението на бизнеспроцесите.

Необходимо е също да се осигури възможност за наблюдение и контрол
на екземплярите на процеса в реално време. За тази цел, като се използва мо-
делът на процеса, се визуализира изпълнението на неговите екземпляри. По
този начин, например, мениджърът може в реално време да получи представа
на какъв етап се намират продажбите, реализирани от всеки брокер, да просле-
ди какво е натоварването на всеки от служителите и кои от своите задачи са
реализирали те (като при необходимост може да се преразпределят задачите),
да установи причините за неизпълнените задачи и т.н. В някои от проучените
средства (IBM BPM, MS Dynamics CRM, Oracle BPM Suite и др.) има възмож-
ност за използване на контролно табло, като по този начин се следят ключови
индикатори за изпълнението на процеса, вкл. състоянието на съставящите го
дейности. При настъпването на критични ситуации се осигурява възможност за
гъвкаво променяне на изпълняваните екземпляри на бизнеспроцесите, като в
някои случаи възникналите проблеми и изключения се решават с участието на
съответните специалисти.

Резултатът от изпълнението на отделните стъпки на процеса, управлява-
щите го събития, възникналите грешки и изключения трябва да се регистрират
в дневници (log-файлове) на събитията за целите на последващ контрол, анализ,
одит.

През фазата на оценката се извършва анализ на информацията, събрана
при изпълнението на процеса, идентифицират се проблеми и възможности за
неговото усъвършенстване. За целта се разработват разнообразни отчети за
изпълнението на процесите. На базата на анализ на информацията от log-файло-
вете може да се направят изводи и формират решения за реинженеринг и усъ-
вършенстване на процеса, за подобряване на неговото управление и сигурност,
за идентифициране на нови бизнеспроцеси. Така например, може да бъде уста-
новено, че дадена дейност на процеса отнема твърде много време и причината
за това е неритмичното доставяне на някои ресурси, необходими за изпълнени-
ето й. Извличането на подобни знания от информацията за изпълнението на
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процеса чрез автоматизирани средства е известно като „process mining”. Това е
едно ново направление в управлението на бизнеспроцесите, което дава възмож-
ност за извличане на модели от log-файловете на събитията, проверка за съот-
ветствие между изпълняваните екземпляри на процеса и неговия модел, авто-
матизирано конструиране на нови модели и коригиране на съществуващите мо-
дели, откриване на тенденции17. Така се осъществява директна връзка между
модела на бизнеспроцеса и реалните данни за неговото изпълнение, като при
необходимост той може да бъде променян.

Изследването на съдържанието на фазите на жизнения цикъл на бизнес про-
цеса показва, че през неговото съществуване моделът му преминава през раз-
лични форми: визуален модел, който може да се определи като логически, тъй
като е независим от средата за изпълнението на процеса; дефиниция или физи-
чески модел, който може да бъде изпълнен в конкретна среда и ИТ инфраструк-
тура; екземпляр на физическия модел; усъвършенстван логически модел.

Въз основа на извършеното от нас проучване на жизнения цикъл на биз-
неспроцеса, може да се определят функциите на СУБП – те са представени по-
детайлно на фиг. 1, като са групирани по фази на жизнения цикъл.

В определения набор от функции, според нас, може да се обособи ядро от
минимално необходими функции, които задължително трябва да се поддържат
във всяка СУБП. Като отчитаме най-добрите практики по използването на тези
системи и съвременния етап в тяхното развитие, считаме, че минимално необ-
ходимият набор от функции трябва да включва: визуално изграждане на моде-
ли; генериране на дефиниция на процес на базата на неговия модел; изпълнение
на екземпляри на дефинициите, като се осигурява възможност за оркестриране
на процеса, взаимодействие с потребителите; управление на изпълнението на
процеса – визуализация, наблюдение и контрол; създаване на log-файлове и раз-
работка на отчети.

Минимално необходимите функции трябва да бъдат реализирани приори-
тетно при внедряването на СУБП. Останалите функции дават възможност за
по-пълно разгръщане на предимства им, но тяхното реализиране може да се
извърши постъпково във времето.

3. Основни компоненти на концептуалната архитектура на СУБП

Основната цел при дефинирането на концептуалната архитектура е да се
установят подсистемите на изследваната система – в случая СУБП, да се
представят техните компоненти, някои връзки между тях и базови механизми,
без да се отразяват специфичните ИТ, необходими за реализацията им. С други
думи, концептуалната архитектура има абстрактен характер, тя представя ос-
новните възможности на системата.

Анализът на дефинираните по-горе функции на СУБП показва, че те може
да се разделят в две групи. Към първата група се отнасят функциите, свързани
1 7 Process mining manifesto, http://www.win.tue.nl/ieeetfpm/doku.php?id=shared:process_mining

_manifesto (март, 2013).
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ОЦЕНКА
(усъвършенстван
логически модел)

РЕАЛИЗИРАНЕ
(физически модел)

ПРОЕКТИРАНЕ/
МОДЕЛИРАНЕ

(логически модел)

ИЗПОЛЗВАНЕ
(екземпляр на

физически модел)

• Визуално моделиране (1.1)
• Методология, метод за моделиране (1.2)
• Дефиниране на бизнесправила (1.3)
• Симулиране (1.4)
• Верификация на модели (1.5)

• Отчети (4.1)
• Анализ на log-файлове (4.2)
• Коригиране на модели (4.3)
• Идентифициране на нови процеси (4.4)
• Process mining (4.5)

• Генериране на дефиниции (2.1)
• Конфигуриране и настройка (2.2)
• Тестване (2.3)
• Програмиране, скриптове (2.4)
• Прототипиране (2.5)
• Интегриране (2.6)

• Изпълнение на дефиниции (3.1)
• Визуализация на изпълнението (3.2)
• Наблюдение и контрол (3.3)
• Взаимодействие с потребителите (3.4)
• Обработка на събития и съобщения (3.5)
• Обработка на грешки, изключения (3.6)
• Оркестриране, хореография (3.7)
• Създаване на log-файлове  (3.8)

Забележка: подчертани са минимално необходимите функции.

Фиг. 1. Основни функции на СУБП
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с автоматизирането на бизнеспроцесите, т.е. с тяхното моделиране и реализа-
ция. Те имат статичен характер, реализират се еднократно за всеки процес и
изпълняват подготвителна роля по отношение на изпълнението му. Втората гру-
па функции са свързани с използването и оценката на автоматизираните проце-
си. Те имат динамичен характер, изпълняват се многократно – т.е. за всеки
екземпляр на бизнеспроцес. Това е основание за обособяване на две основни
подсистеми в концептуалната архитектура на СУБП (фиг. 2).

Първата подсистема поддържа проектирането и реализацията на бизнес-
процесите, насочена е към изграждането и управлението на модели, към тяхно-
то преобразуване в изпълними дефиниции и програмен код – т.е. основният обект
на обработка е моделът на процеса. Втората подсистема поддържа изпълнени-
ето и оценката на бизнеспроцесите – т.е. основният обект на обработка е из-
пълняваният автоматизиран процес. Поради това, според нас, е подходящо две-
те подсистеми да се наименуват съответно „Мениджър на модели“ и „Мениджър
на процеси“.

Мениджърът на моделите включва средства за тяхното изграждане
(включително импортиране на модели, разработени с външни средства) и си-
мулиране. Графичният редактор за моделиране следва също да поддържа
възможности за трансформиране на модела на процеса в дефиниция, програмен
код или услуги. За да се реализира по-сложно поведение, в моделите може да
се интегрират скриптове и обръщения към програмни модули, разработени чрез
вградена или външна среда за програмиране.

Основен компонент на Мениджъра на процесите е средството за тях-
ното изпълнение – машината на процесите, която създава и изпълнява екземп-
ляри на процеса, като интерпретира в реално време дефиницията му или из-
пълнява програмния код за автоматизирането му. То поддържа оркестрирането
и хореографията на процесите, създава log-файлове за тяхното изпълнение.

За да се оптимизира изпълнението на процесите, което има критична роля
за бързодействието на СУБП като цяло, в архитектурата е обособено отделно
средство за управление на бизнесправилата, които по същество може да се
разглеждат като мини-процеси. Бизнесправилата, използвани за управлението
на процесите, се променят по-често от самите тях. Ето защо, чрез обособяване
на тяхната обработка се улесняват адаптирането и конфигурирането на СУБП,
увеличава се тяхната гъвкавост.

По аналогични съображения може да бъде обособено средство за управ-
ление на събитията, чрез които се реализира взаимодействието с външната
среда, както и това между бизнеспроцесите. Някои грешки и изключения – на-
пример, прекъсване на процеса от администратора на системата, също може
да се обработват като събития, чрез които се спира процесът или се стартира
процес за тяхната обработка.

В Мениджъра на процесите може да бъде обособена като компонент и
инфраструктурата за управление на съобщения. Причината за това е, че съоб-
щенията се използват като основен механизъм за интегриране в СУБП, както и
при оркестрирането и синхронизирането на процесите, при обработката на съби-
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Мениджър на модели

Графичен редактор
(1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3)

Среда за програмиране
(2.2 – 2.6, 4.3)

Симулиране на модели
(1.4, 1.5)

Хранилище

Мениджър на процеси

Събития
(3.5, 3.6)

Машина на процесите
(3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8)

Бизнесправила
(3.1, 3.4, 3.7, 3.8)

Наблюдение и контрол
(3.3)

Отчети
(4.1)

Process mining
(4.5)

Управление на съобщения

Механизми за интегриране и разширяване

Информационни системи
Електронни пазари

Уеб-услуги
Социални мрежи

Уеб-портали
.................

Забележка: в скоби са посочени функциите от фиг. 1, в реализирането на които
участват съответните компоненти на концептуалната архитектура.

Фиг. 2. Концептуална архитектура на СУБП
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тия и др. Следователно, на тяхна база може да се реализират гъвкави интра- и
интерорганизационни процеси. При липсата на обособена инфраструктура за
управление на съобщенията, тази функция трябва да се разпредели между дру-
гите компоненти на Мениджъра на процесите. За управлението на съобщенията
може да се използва технологията „опашки от съобщения“ (message queues),
чрез която се реализира комуникация между приложения, изпълнявани по раз-
лично време.

Като отделни компоненти на Мениджъра на процесите може да се обосо-
бят също така средствата за наблюдение и контрол на изпълняваните екземп-
ляри на процесите, за разработване на отчети, за process mining.

Важен компонент на концептуалната архитектура на СУБП е централи-
зираното хранилище, което съдържа метаданни и артифакти на бизнеспро-
цесите – например, модели и данни за тях (версия, разработчик, дата на моди-
фициране), дефиниции на процеси, услуги, в които са преобразувани бизнеспро-
цесите, WSDL файлове, скриптове и програмни модули за реализирането им,
както и информация за изпълнението им. Хранилището се използва при модели-
рането и изпълнението на процесите, при тяхното управление и наблюдение, при
управлението на версиите им.

На практика, за реализирането на СУБП често се използват средства на
различни доставчици. От друга страна, за някои от нейните функции е възмож-
но да се използват вече налични средства в организацията. Това означава, че е
необходимо СУБП да се използват съвместно с други средства и приложения.
Поради това е необходимо да се поддържат възможности за интегриране, раз-
ширяване, импортиране и експортиране на данни. Чрез тях СУБП се свързват с
другите информационни системи в организацията (ERP, CRM, SCM), с инфор-
мационните системи на клиенти и партньори, на административните органи, с
електронните пазари, със социалните мрежи и т.н.

* * *
В тази публикация е направен опит за определяне на основните функции на

СУБП и на тяхната концептуална архитектура. За целта е приложен подход,
основан на анализ на характеристиките на бизнеспроцесите и на техния жизнен
цикъл. Приложеният подход, според нас, отразява гледната точка на мениджъ-
рите и потребителите, за които е особено важно доколко СУБП могат да подпо-
могнат и улеснят управлението и реализирането на бизнеспроцесите в органи-
зацията.

Архитектурата може да бъде използвана от потребителите на СУБП за
изясняване на възможностите и базовите им механизми, а оттам – и за тяхното
по-ефективно усвояване и използване. Тя може да бъде основата за изграждане-
то на дългосрочна стратегия за развитие на СУБП в организациите, за решаване-
то на някои методологични проблеми при прехода към този клас системи. Това
определя и някои насоки за нашите по-нататъшни изследвания в тази област.
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CONCEPTUAL  ARCHITECTURE  OF  BUSINESS
PROCESS  MANAGEMENT  SYSTEMS

Assoc.  Prof.  Dr  Nadezhda  Filipova

Abstracts

Business process management systems (BPMS) are specialized software systems,
suitable for the management and automation of complex, dynamically changing processes,
which are implemented in various business units with the participation of a great number of
users and the use of diverse information systems and technologies. For the purpose of their
more effective adoption and utilization, in the article there is made an attempt at defining their
conceptual architecture and to that end there is used an approach based on a study of the
characteristics of business processes and their life cycle in the BPMS. The applied approach is
in our view in conformity with the standpoint of managers and users, for whom it is particularly
important to know to what extent BPMS can aid and facilitate the management and realization
of business processes in the organization. Through the architecture there are presented in a
generalized manner the main capabilities and specific peculiarities of BPMS, their modules and
the tools included in them, as well as some of their basic mechanisms.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ  АРХИТЕКТУРА  СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЦЕССАМИ  В  БИЗНЕСЕ

Доц.  д-р  Надежда  Филипова

Резюме

Системы управления процессами бизнеса (СУБП) – это специализированные со-
фтуерные системы, подходящие для управления и автоматизации сложных, динамично
изменяющихся процессов, протекающих в различных бизнес единицах, при участии мно-
гих потребителей и при использовании разнообразных информационных систем и техно-
логий. С целью их более эффективного усвоения и использования в статье предпринята
попытка определения их концептуальной архитектуры, и для этой цели применен подход,
основанный на исследовании характеристик бизнес процессов и их жизненного цикла в
СУБП. Приложенный подход по нашему мнению соответствует точки зрения менедже-
ров и потребителей, для которых особенно важно то, насколько СУБП могут способство-
вать управлению и реализации бизнес процессов в организации. Посредством архитекту-
ры представлены в обобщенном виде основные возможности и специфические особен-
ности СУБП, их модули и средства, включенные в них, а также и некоторые их базовые
механизмы.


