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Abstrakt a klíčová slova 

 

Abstrakt: 

Tato práce je zaměřena na postupy převodů mezi jednotlivými notacemi pro popis byznys 

procesů. V teoretické části jsou jednotlivé notace popsány a v praktické části je pak popsán postup, 

jakým může docházet k převodům mezi nimi. Zároveň umožňuje XML export a import pro 

jednotlivé notace pro snadnější komunikaci s externími programy. Práce je zaměřena na tři notace 

– EPC, BPMN a Aktivitní diagram. 

Tato práce je zároveň součástí většího projektu zaměřujícího se na implementaci BPStudia 

na platformě EMF a umožňuje při modelování výše zmíněné převody, importy a exporty.  

Klíčová slova:  

Metamodeling, BP Studio, EMF, GMF, EPC, BPMN, diagram aktivit, transformace notací 

Abstract:  

This thesis is focused on the conversion process between the notations for describing 

business processes. The theoretical part describes the various notations and practical part describes 

the procedure whereby transfers may occur between them. It also allows XML import and export 

for each notation for easier communication with external programs. The work is focused on three 

notations - EPC, BPMN and Activity diagram. 

This work is also part of a larger project focussing on the implementation of BPStudio on 

EMF platform and during ht modelling proces it allows transfers, imports and exports. 

 

Key words: 

 Metamodeling, BP Studio, EMF,  EPC, BPMN, Activity diagram, notation transform 
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1 Úvod 

1.1 Stručné seznámení a cíl práce 

Byznys procesy jsou v dnešní době nezbytné pro zlepšování konkurenceschopnosti firem. 

Existují různé notace a modelovací nástroje, které se k tomuto využívají. V této práci se zaměříme na 

modelovací nástroj BPStudio a na notace EPC, diagram aktivit a BPMN. Každá takto notace je 

postavena na metamodelu, který definuje její objekty a chování, dle kterých je možné modelovat 

byznys procesy. Cílem této práce je vytvořit na platformě EMF modelovací nástroje pro tyto notace 

a pro modelování v BPStudiu. Eclipse Modelling Framework je Java Framework pro vytváření 

takovýchto aplikaci na základě strukturálního datového modelu. Pro definici notací využívá 

metamodelování. Tato práce je rozdělena do dvou praktických částí a je vypracována spolu          

s Bc. Miroslavem Brtvou. Tato část diplomové práce se zaměřuje na transformace mezi jednotlivými 

notacemi a možnost importů a exportů ve formátu XML. 

 

1.2 Obsah kapitol 

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, kde v první části od kapitoly 2 po 

kapitolu 5 se zaměřujeme na teoretickou část práce, kde se seznámíme se základními pojmy byznys 

modelování a popíšeme si jednotlivé notace, které byly v rámci této práce využity. Kapitola 6 je 

věnována praktické části zaměřené na transformace jednotlivých notací mezi sebou a popisu 

importních a exportních XML souborů.  
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2 Modelování byznys procesů 

Modelování byznys procesů nám popisuje model toho, co se v podniku děje. Každá firma 

nebo podnik má aktivity, které jsme pomocí tohoto modelování schopni popsat, čili namodelovat. 

Tímto se dá ve výsledku popsat chování celé firmy, což je důležité např. pro optimalizaci chodu 

firmy, hledání úzkých míst, popřípadě se toho využívá při zavádění firemních informačních systémů, 

které by měly již zavedené modely obsahovat s případnými optimalizačními změnami, ERP 

(Enterprise Resource Planning) systémů pro automatizování těchto procesů, apod. 

Toto ve výsledku přináší výhody, které bychom mohli shrnout do následujících bodů: 

 snižování rizika při vývoji – nabízí jednotný jazyk pro komunikaci mezi business 

analýzou a vlastním vývojem, díky němuž je možný snadný a jednoznačný přechod 

od požadavku k návrhu software 

 centralizovaný vývoj – komplexní popis byznys procesu přináší možnost, kdy 

výsledná aplikace je vytvářena centralizovaně a není tvořena skládáním částí 

jednotlivých různých systému 

 rychlý vývoj – software je odproštěn od úkolu udržení cest účastníku procesu 

vedoucí k rychlejšímu vývoji a ke kódu, který je lépe udržovatelný 

 zvýšení efektivity – automatizace business procesu vede k eliminaci mnoha 

zbytečných kroku 

 lepší řízení procesu – vylepšený management business procesu dosažený 

standardizovanými pracovními metodami a dostupností auditačních cest 

 vylepšené zákaznické služby – důslednost při vedení procesu vede k vetší 

předvídatelnosti na úrovni odezvy k zákazníkům 

 pružnost (flexibilita) – softwarové řízení procesu umožnuje jejich re-design ve 

smyslu změn podnikatelských požadavku 

 vylepšení business procesu – soustředění na business procesy vede k jejich 

zefektivnění a zjednodušení 1 

V modelování se se využívá grafická reprezentace a různé úrovně abstrakce [10]. 

Rozlišujeme úrovně instance, modelu a metamodelu, případně meta-metamodelu. Takováto 

abstrakce se nazývá horizontální abstrakce. Určuje nám modelovací úroveň, kde nejnižší se zabývá 

instancemi daného konkrétního procesu a vyšší úrovně se zabývají modelem, metamodelem atd. 

Modelem rozumějme skupinu instancí procesu s podobnou strukturou. Této úrovně abstrakce 

využíváme pro identifikaci společných postupů, kterými se tyto procesy řídí. Pojmu metamodelování 

se budeme věnovat více v kapitole 3. 

 

                                                     

1
 Převzato z www.uhk.panrepa.org/bpe_final/Kovarik_prace.doc 
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2.1 BPM Metoda 

BPM [2], [3] metoda je jádrem systému, který se užívá pro nalezení procesů. Jejich 

specifikací a dále pro jejich analýzu a kontrolu. Základními požadavky jsou: 

 BPM (Business Process Modeling) je formalizovaný a vizuální modelovací nástroj. 

Formalizace slouží k dostatečně přesnému a jedinečnému modelování procesu aby tento 

model mohl být využit pro simulaci bez jakékoliv jeho změny. Vizualizace slouží ke zvýšení 

modelovacích možností a čistoty vedoucímu k jednodušší komunikaci 

 BPM užívá přístup založený na komponentách pro vytváření business procesu. To znamená, 

že založením na množině procesových komponent (modulů) je schopen vytvářet nový proces 

na základě předchozích zkušeností a již ověřených řešeních. 

 BPM povoluje strukturální analýzu procesu a vizuální simulaci dynamiky procesu. 

 BPM využívá jako své hlavní zaměření souběžnost procesových aktivit 

BPM sestavuje tři různé typy modelů pro každý business proces, který zachycují: 

1. Functional Model (Funkční model) 

 Hlavním cílem je identifikace architektury business procesu, stejně tak 

k identifikaci procesů zákazníků a produktů 

 Hledá odpověď na otázku, jaké procesy organizace využívá a jaká je jejich struktura 

2. Object Model (Objektový model) 

 Identifikuje statické struktury všech entit (objektů), které jsou nepostradatelné pro 

daný proces 

 Aktivní objekty jsou zodpovědné za spouštění jednotlivých aktivit, pasivní objekty 

mohou být rozuměny jako materiál, produkt nebo dokument, se kterými je v rámci 

daného procesu manipulováno 

3. Activity Coordination Model (Koordinační model) 

 Založen na předchozích dvou modelech a jeho cílem je ukázat, jak bude samotný 

proces schválen. 

 Specifikuje interakce mezi objekty (aktivními nebo pasivními) a definuje způsob, 

jakým jsou všechny aktivity synchronizovány – zde se využívá principu Petriho sítí 

 Definuje pořadí spouštění jednotlivých aktivit a podmínky pro jejich eventuální 

souběh 
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3 Metamodelování 

Jedná se o analýzu, konstrukci a vývoj rámů, pravidel, omezení, modelů a teorií 

aplikovatelných a použitelných pro modelování a předdefinování třídy problémů. Je to výstavba 

sbírky konceptů (věcí, pojmů, atp.) v rámci určité domény. Rozdíl mezi modelem a metamodelem je 

v úrovni abstrakce. V jednoduchosti si to můžeme představit tak, že model je první úroveň abstrakce 

nějakého objektu reálného světa, zatímco metamodel je abstrakcí jednotlivých modelů – čili řekněme 

druhá úroveň (level) abstrakce. [1] 

Mohli bychom vyžít následující definici modelování a metamodelování: Modelování je 

proces převodu našeho vnímání reality do její reprezentace. Metamodelování je proces upřesnění 

požadavků nebo stanovení specifikací, které musí splňovat proces modelování. V příkladu si to 

můžeme představit tak, že z reálného světa si vezmeme implementaci grafického designu na 

webovou stránku, pak jejím modelem je grafický návrh dodaný grafikem a metamodelem je teorie 

designu. V metamodelování tedy studujeme, jak máme modelovat. Metamodelování není posledním 

„levelem“ nadhledu nad určitým reálným objektem, v praxi se také používají víceúrovňové 

metamodely, které se pak analogicky označují jako meta-metamodel, meta-meta-metamodel apod. 

Základní využití metamodelů: 

 Schéma pro sémantická data, která musí být měněna nebo skladována 

 Jazyk podporující konkrétní metody nebo procesy 

 Jazyk vyjadřující další sémantiku stávajících informací 

Metadata modelování – druh metamodelingu užívaného pro analýzu a konstrukci modelů, 

které jsou užitečné a použitelné pro některé předdefinované třídy problémů 

Metamodelování lze považovat za explicitní popis, jak je doménově specifický model 

postaven. Toto zahrnuje formální specifikaci notace. Metamodely by měly vždy být striktní 

soustavou pravidel 

Typy metamodelů: 

 Modelování metadat 

 Modelování metaprocesů 

 Executable metamodeling – kombinace obou výše uvedených 

 Model transformace jazyka 

3.1 Modelování metadat 

Je typ metamodelování využívaný pro analýzu a výrobu modelů platných a užitečných pro 

některé předdefinované třídy problémů. Modelováním metadat [5] vzniká tzv. konceptuální diagram, 

který je v podstatě upravený třídní diagram. Mezi důležité pojmy zde patří koncept, generalizace 

(zobecnění), asociace, multiplicita (násobnost) a agregace. 
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3.1.1 Koncept 

Definice konceptu je zděděna s definice UML třídy – je to soubor objektů sdílející stejné 

atributy, opera, vazby a sémantiku.  

Máme několik druhů konceptů: 

1. Standardní koncept – je znázorněn obdélníkem a neobsahuje žádné další koncepty 

2. Komplexní koncept – je koncept, který se skládá z množiny dalších konceptů, máme dvě 

skupiny: 

a. Otevřený koncept – je znázorňován dvěma bílými obdélníky nad sebou, koncepty, 

které obsahuje, jsou pak nadále rozšířeny a vysvětleny 

b. Uzavřený koncept – je znázorňován jako bílý obdélník nad černým obdélníkem a 

jeho koncepty již nejsou dále rozšiřovány, protože to není relevantní pro daný 

kontext 

 

Obr. 1: Koncepty Metadat 2 

 

 

Koncepty také mohou obsahovat vlastnosti, které se zobrazují pod názvem konceptu. Ty se 

píší malými písmeny. 

                                                     

2
 Inspirováno z http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mm31.gif 
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Obr. 2: Vlastnosti konceptu  

3.1.2 Generalizace (zobecnění) 

Generalizace slouží k vysvětlení vztahů mezi obecnou koncepcí a koncepcí více specifickou. 

Jednoduše řečeno slouží k definici, že daný koncept je více zaměřenou variantou jiného, méně 

konkrétního konceptu. Tato vlastnost je znázorňována šipkou mířící k rodičovi. 

 

Obr. 3: Příklad generalizace 3 

 

3.1.3 Asociace 

Asociaci si můžeme vysvětlit jako vazbu mezi koncepty. Tato vazba může být jak binární, 

čili mezi dvěma koncepty, tak n-ární, čili mezi více koncepty. Asociace může obsahovat i směr a 

pojmenování, což slouží k lepšímu pochopení dané vazby. Asociace je znázorňována 

nepřerušovanou čarou, směr vazby (pokud je pojmenován) je znázorněn plnou, trojúhelníkovou 

šipkou znázorňující směr „čtení“. 

                                                     

3
 Inspirováno z http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mm34.gif 
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Obr. 4: Asociace 4 

3.1.4 Multiplicita (násobnost) 

Násobnost je další „vlastností“ asociace, kdy udává, kolik objektů daného konceptu je touto 

asociací spojováno. Násobnost znázorňujeme pomocí číselných hodnot (např. 1), libovolný počet je 

zastoupen hvězdičkou (*), rozsah hodnot pomocí dvou teček (např. 1..* pro jedna a více). 

 

Obr. 5: Asociace s násobností 
5
 

3.1.5 Agregace 

Tento speciální typ vazby znázorňuje vztah mezi dvěma koncepty, kdy jeden se skládá 

z druhého. Využíváme zde také násobností, takže můžeme v tomto případě vyjádřit, že se daný 

koncept skládá z více konceptů daného druhu, zároveň se může skládat z více druhů jiných konceptů. 

Znázorňuje se „diamantovou“ šipkou směřující ke konceptu, který se skládá z ostatních. 

 

Obr. 6: Agregace 6 

                                                     

4
 Inspirováno z http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mm33r.gif 

5
 Inspirováno z http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mm37.gif 

6
 Inspirováno z http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mm32.gif 
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4 BP Studio 

BP Studio (Business Process Studio) [7] je sestava programů napsaných v jazyce JAVA pro 

modelování procesů pomocí metody BPMN. BP studio se skládá ze čtyř hlavních programů: 

1. BP Model  

2. BP Viewer  

3. BP Control  

4. BP Actor  

4.1 BP Model 

Tento program slouží pro modelování a analýzu procesu, zároveň je jej možné využít pro 

simulaci pomocí přepínače v menu (Okno) nebo pomocí klávesových zkratek. Vytvořené modely 

umožňuje exportovat do bitmapy, takže jej lze pak využít k prezentaci v jiných dokumentech. 

 

Při vytváření modelu pracujeme již s klasickými objekty z BPMN notace: 

1. Aktivní objekty 

2. Pasivní objekty 

3. Vazby mezi objekty 

4. Kompozice objektů 

Další možnost, kterou můžeme krom simulace využít, je slovník. Zde uvidíme seznam 

procesů, subprocesů, externích procesů, objektů a aktivit s nimi souvisejících a může provádět jejich 

analýzy. V simulaci pak můžeme sledovat vývoj aktivit v čase a hledat event. úzká místa apod. 

4.2 BP Viewer 

Tato aplikace je využívaná jako Java Applet pro zobrazení ve webových prohlížečích. Jak již 

název napovídá, je určen pouze pro prohlížení, jinak je ale možné využít všechny možnosti BP 

Studia. 

Jako parametr se aplikaci předává název souboru obsahující model vytvořený pomocí 

aplikace BP Model. 

4.3 BP Control 

Program slouží pro vytvoření procesního modelu a umožňuje proces přijetí. Jednotlivé 

aktivity jsou plánovány automaticky na základě přítomnosti všech vstupních objektů a jsou 

distribuovány společně s aktéry, což jsou objekty odpovědné za provedení dané činnost. 

Proces je monitorován pomocí Ganttova diagramu, který je generován z koordinačního 

diagramu procesního modelu. 
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Stejně jako BP Model se skládá z různých částí: 

1. Řízení 

2. Objekty 

3. Modely 

V módu řízení je práce velmi podobná práci se simulací v BP Model. Rozdíl spočívá pouze 

v tom, že BP Control poskytuje kontrolu nad procesem – jednotlivé aktivity můžeme stopovat a zase 

spouštět. 

V módu práce s objekty máme přehled o všech aktivních a pasivních objektech a jejich 

instancích, které se účastní daného procesu. 

4.4 BP Actor 

Samostatná aplikace sloužící aktérům zodpovědným za spouštění jednotlivých aktivit. Tato 

aplikace zveřejňuje z programu BP Control seznam jednotlivých úkolů pro jednotlivé aktéry – kdo 

spouští a ukončuje jakou aktivitu apod. Pokud je aktivita spojena s nějakými pasivními objekty, 

může aktér definovat hodnoty jejich atributů. 

Aplikace je navržena pro mobilní použití, aby ji jednotliví aktéři mohli využívat i na cestách 

při procesu nasazení. 
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5 Ostatní notace 

5.1 EPC – Event – Driven Process Chain 

5.1.1 Úvod 

Procesní metoda EPC [8] je založená na řetězení událostí a aktivit do posloupností, jež 

realizují požadovaný cíl z časového pohledu. EPC je určen pro zobrazení průběhu procesu na úrovni 

činností větvení cest (pomocí operátorů a událostí), k návaznosti na další procesy (pomocí rozhraní) 

a přiřazení odpovědností za výkon jednotlivých činností. 

Jak bylo uvedeno, metoda EPC je dnes velmi rozšířená, a to zejména díky podpory a 

nasazení ve velkých softwarových systémech (SAP R/3, ARIS, Microsoft Visio), ale také díky 

svému jednoduchému principu spojování událostí a aktivit, který je použitelný i při vytváření 

relativně velmi složitých procesů. Nicméně z hlubšího pohledu je třeba zdůraznit, že tato metodika 

není dnes zcela jasně formálně definována, a to přináší celou řadu problémů.  

5.1.2 Aktivity, Funkce (Activities) 

Slouží k zdokumentování činnosti v procesu. Popis činností se provádí pomocí podstatného 

jména ve tvaru „Zpracování, Převzetí, Odeslání“. EPC definuje vždy jeden vstup a jeden výstup pro 

každou aktivitu v diagramu. 

 

Obr. 7: EPC – Aktivita 

5.1.3 Událost (Event) 

Zaznamenává informace charakterizující příčinu nebo výsledek činnosti v rámci toku 

procesu. Po operátoru vysvětluje důvod větvení v procesu. Popis události se provádí pomocí slovesa 

v trpném rodě (Faktura byla vytištěna; Mail byl odeslán). Události mohou vyjadřovat vstupní a 

výstupní podmínky pro různé aktivity současně. 

 

Obr. 8: EPC – Událost 

Událost
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5.1.4 Logické spojky (Connectors) 

Slouží ke spojování aktivit a událostí jako logické vztahy mezi nimi. Popisují řídící tok 

procesu. Pomocí logických spojek je možné rozdělit řídící tok z jednoho toku na dva (split) nebo 

více toků a synchronizovat řídící tok ze dvou nebo více proudů do jednoho toku (join). EPC používá 

tři typy spojek:  

  XOR  

 Rozpojuje a spojuje cesty v procesu – z možných cest nastane vždy pouze jedna. 

 XOR-split rozpojuje tok procesu do jedné z možných cest. 

 XOR-join vzájemně se vylučující toky spojuje zpět do jediného. 

 AND  

 Rozpojuje a spojuje cesty v procesu – všechny následné cesty pokračují současně. 

 AND-split pro potřeby vytvoření souběžných toků činností. 

 AND-join pro účel synchronizovaného sloučení souběžných toků činností. 

 OR  

 Rozpojuje a spojuje cesty v procesu – pokračující cesty nastávají v proměnlivém 

počtu (jedna až všechny). 

 OR-split resp. OR-join rozpojuje resp. spojuje tok řízení procesu v proměnlivém 

počtu. 

Mimo základní stavební prvky používané při tvorbě popisu byznys procesů metodou EPC 

existuje ještě celá řada dalších elementů, které rozšiřují základní modelovací možnosti. Jedná se 

zejména o prvky pro strukturování popisu procesu (vnořený proces, rozhraní procesu a odkaz na jiný 

proces, atd.) a také tzv. extendedEPC, který umožňuje doplňovat další prvky přímo nesouvisející s 

průběhem vlastního procesu (externí požadavky dané aktivity, zodpovědnosti za vykonávání aktivit, 

atd.).  
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5.1.5 Ukázkový model 

 

Obr. 9: EPC – Diagram 

5.2 UML – Diagram Aktivit 

5.2.1 Úvod 

Diagram aktivit (Activity diagram) [5], [8] zobrazuje sekvenci aktivit, které podporují jak 

sekvenční, tak paralelní chování, jinými slovy objektově orientovaný diagram toků. Diagram aktivit 

je v podstatě variantou stavového diagramu. Využívá se především k modelování byznys procesů a 

pracovních postupů. Diagramy aktivit modelují procesy jako kolekce aktivit a přechodů mezi nimi. 

Jelikož se v praxi často využívá k modelování obchodních procesů, měly by být diagramy dostatečně 

přehledné pro pochopení lidí, kteří neznají UML, ale mají přehled v byznys procesech. 
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5.2.2 Akce 

Základní elementy diagramů aktivit jsou stavy akcí (action states), nebo také aktivity. Za 

aktivitu přitom považujeme stav dělání čehokoliv. Akce je dále nedělitelnou jednotkou a nelze je 

rozložit na dílčí aktivity.  

Symbolem pro znázornění stavů akcí je obdélník se zaoblenými rohy. Výraz akce je vlastně 

stav konkrétního algoritmu či pracovního postupu, nejčastěji ve formě slovesné vazby, pokud není 

znázorněn pomocí pseudokódu. 

 

Obr. 10: Akce 

Pro akce můžeme definovat následující vlastnosti: 

 jsou dále nedělitelné 

 nepřerušitelné - jednou zahájená aktivita musí být dokončena 

 proces, který proběhne rychle 

Každý diagram má dva speciální stavy, které jsou počátek a ukončení. 

 

Obr. 11: Počáteční a konečný stav 

5.2.3 Dílčí Aktivity 

Dílčí aktivity (subactivity states) lze rozložit na akce, které jsou již nedělitelné nebo také na 

další dílčí akce. V nástrojích CASE založených na UML, dílčí aktivity mají přidružený dílčí diagram 

aktivit. Dílčí aktivity se obvykle používají pro modelování složitějších byznys procesů. 

 

Obr. 12: Dílčí Aktivita 

5.2.4 Přechody 

Mezi jednotlivými stavy dochází k přechodům. Tyto přechody nastávají automaticky 

bezprostředně po ukončení akce nebo aktivity. Symbolem pro přechod je šipka od jednoho stavu ke 

druhému. 
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5.2.5 Uzly rozhodnutí a sloučení 

Uzel rozhodnutí se používá pro vyjádření booleovské podmínky, která podmiňuje konkrétní 

přechod. V některých CASE nástrojích se setkáme s termínem rozhodnutí (Decision). Symbolem pro 

uzel rozhodnutí respektive sloučení je kosočtverec, stejně jako v normálních vývojových 

diagramech. Tento symbol se používá pro hodnocení přechodů, nebo pro sloučení větví oddělených 

v hodnocení. Toto sloučení (merge) potom znamená konec podmíněného chování zahájeného 

větvením (branch).  

Pro hodnocení přechodů můžeme definovat následující podmínky: 

 k hodnocení musí vést pouze jeden vstupní přechod 

 počet výstupních přechodů není omezen 

 každý výstupní přechod má definovanou podmínku 

 podmínky výstupních přechodů musí být definovány tak, aby současně byla splněna 

vždy pouze jedna z nich 

 klíčové slovo JINAK" specifikuje přechod, přechod s touto podmínkou nastane 

tehdy, není-li splněna žádná z podmínek 

5.2.6 Uzly rozvětvení a spojení 

Diagramy aktivit jsou vhodné při modelování souběžných toků činností, jelikož lze přechody 

rozdělit do více souběžných toků. Používají se přitom symboly pro rozvětvení (fork) a spojení (join). 

Rozvětvení mají přesně jeden vstupní a několik výstupních přechodů. Na rozdíl od hodnocení 

přechodu, kde došlo k výběru jediného výstupního přechodu na základě vyhodnocení platnosti 

podmínek přiřazených jednotlivým přechodům, zde v okamžiku aktivace vstupního přechodu dojde 

k aktivaci všech výstupních přechodů souběžně. Analogicky spojení mají několik vstupních 

přechodů, ale jeden výstupní přechod. 

 

Obr. 13: Rozvětvení a spojení 

5.2.7 Oddíly aktivit 

Diagramy aktivit až dosud modelovaly chování procesů, ale nevypovídaly nic o tom, kdo 

provádí jednotlivé aktivity. Specifikace UML proto využívá oddíly aktivit. Oddíly se v diagramech 

aktivit zobrazují do svislých nebo vodorovných čar, případně pomocí křivek. Každý takový oddíl 



15 

 

reprezentuje zodpovědnost konkrétní třídy, oddělení, komponent, organizační jednotky, rolí nebo 

případů užití. Použití oddílů kombinuje vykreslení logiky pomocí diagramů aktivit se znázorněním 

zodpovědnosti interakčních diagramů. Všechny množiny oddílů by měly mít jeden rozměr, jenž 

popisuje základní sémantiku dotyčné množiny. V tomto rozměru mohou být oddíly hierarchicky 

vnořeny. 

5.2.8 Ukázkový model 

 

Obr. 14: UML – Diagram Aktivit7 

5.3 BPMN – Business Process Model And Notation 

5.3.1 Úvod 

BPMN je grafická notace pro modelování podnikových procesů. Jedná se o soubor 

grafických objektů a pravidel, dle kterých je můžeme mezi sebou spojovat). Metoda byla vyvinuta 

organizací BPMI (Business Process Management Initiative) a je nadále spravována skupinou OMG 

(Object Management Group). Aktuálně je ve verzi 2.0 [4]. 

                                                     

7
 Zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/File:Activity_conducting.svg 
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BPMN je standardem pro modelování podnikových procesů a je velmi podobný aktivitním 

diagramům v UML. Je navržen tak, aby poskytnul takový zápis, který bude srozumitelný pro 

všechny účastníky životního cyklu daného procesu. Dále poskytuje specifikaci převodu mezi sebou a 

jazykem pro spouštění procesů – BPEL (Business Process Execution Language). Pomocí této 

metody se definuje tzv. Business Process Diagram (BPD), který je tvořen objekty a zobrazením toku 

informací mezi nimi. 

5.3.2 Grafické objekty 

BPMN obsahuje 4 typy elementů 

1. Tokové elementy (Flow Objects)  

2. Spojovací objekty (Connecting Objects) 

3. Artefakty (Artifacts) 

4. Plavecké dráhy (Swimlanes) 

5.3.3 Tokové elementy 

Tyto elementy souvisí s tokem informací v daném procesu. Můžeme zde nalézt 3 základní 

podtypy: 

1. Události (Event)  

 jsou označovány kroužkem a reprezentují událost, která nastala 

 události mohou být startovní, konečné, nebo takové, které probíhají v průběhu 

procesu (např. čekání na určitý den / hodinu, nebo na příchod zprávy z jiného 

procesu apod.) 

2. Aktivita (Activity) 

 jedná se o obdélník s kulatými rohy a reprezentuje nějakou činnost, nebo práci, která 

musí být provedena 

 může se jednat o jednoduchý úkol, který již není nadále vysvětlován, nebo 

podproces, který je pak vypsán někde jinde, nebo transakce (na rozdíl od ostatních 

aktivit má obdélník dvojitou čáru), což je subproces, který sdružuje jednoduché 

aktivity tak, že musí být vykonány všechny, aby byla tato aktivita splněna (má tři 

„výstupy“ – Successful completion, Failed completion a Hazard) 

3. Brána (Gateway) 

 označuje se kosočtvercem a reprezentuje rozhodovací blok, nebo paralelní 

zpracování (musí se použít pro rozbíhání i souběh toku procesu) 

5.3.4 Spojovací objekty 

Slouží pro spojování tokových elementů mezi sebou, nebo pro jejich propojení s artefakty. 

Zde máme 3 podtypy: 

1. Sekvenční tok (Sequence Flow) 

 je zobrazován nepřerušovanou čarou s plnou šipkou a znázorňuje pořadí aktivit, jak 

jsou prováděny 
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2. Tok zpráv (Message Flow) 

 je zobrazována přerušovanou čarou s nevyplněnou šipkou a znázorňuje tok zpráv 

mezi dvěma účastníky daného procesu 

3. Asociace (Association) 

 zobrazována přerušovanou čarou a slouží k spojování objektů s dodatečnými 

informacemi (artefakty, texty), čára může být obdařena šipkou, v tom případě 

znázorňuje vstupy a výstupy těchto objektů pro daný objekt (čtení a aktualizaci) 

5.3.5 Artefakty 

Jedná se o upřesňující informace pro daný proces neovlivňující tok informací. Tyto 

informace jsou uváděny pro zpřehlednění diagramu. Jdou definovány tři typy artefaktů 

1. Datové objekty (Data Objects) 

 znázorňují data, která jsou nutná pro aktivitu nebo jsou aktivitou vytvářeny 

 znázorňuje se listem papíru (obdélník s přehnutým rohem) 

2. Skupiny (Groups) 

 slouží k seskupování různých aktivit do logických celků pro lepší čitelnost 

 znázorňuje se obdélníkem z přerušovaných čar se zaoblenými rohy 

3. Poznámky (Annotations) 

 jedná se o textové poznámky k objektům, které poskytují informaci k tomuto 

objektu a zajišťují tak lepší „čitelnost“ daného diagramu 

5.3.6 Plavecké dráhy 

Slouží ke kategorizování a organizaci aktivit a činností v procesu a skládají se ze dvou typů: 

1. Bazén (Pool) 

 může, ale nemusí obsahovat proces (může být „černou skříňkou“) 

 znázorňuje se obdélníkem kreslený plnou čarou a označení může být umístěno 

libovolně, ale musí být odděleno od obsahu jednoduchou čarou (pokud není „černou 

skříňkou“, v tom případě může být označení bazénu umístěno naprosto libovolně 

bez oddělovače) 

 slouží jako kontejner pro sekvenční toky mezi činnostmi v obsaženém procesu, 

sekvenční tok může překračovat jednotlivé dráhy bazénu, ale nesmí se dostat za 

hranice bazénu 

 pro komunikaci mezi bazény se využívají toky zpráv 

2. Dráha (Lane) 

 využívá se ke kategorizaci aktivit v bazénu podle rolí 

 zobrazují se jako obdélníku uvnitř bazénu a mají svůj název 
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5.3.7 Ukázkový model 

 

Obr. 15: BPMN8 

5.4 Srovnání jednotlivých elementů v předvedených notacích 

V následující tabulce si předvedeme jednotlivé elementy a jejich ekvivalenty ve všech dříve 

zmíněných notacích. 

 EPC Activity diagram BPMN 

Aktivita 

   

Startovací 

element 

   

Ukončovací 

element 
 

  

Událost neexistuje 

  

                                                     

8
 Zdroj http://en.wikipedia.org/wiki/File:BPM_300dpi.png 
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Rozvětvení 

(AND) 

 

 

  

Rozhodnutí 

(XOR) 

    

Rozhodnutí 

(OR) 

 

neexistuje 

 

neexistuje 

Přechod 

   

Tab. 1: Tabulka používaných elementů v jednotlivých notacích 

Jak vidíme, ne všechny elementy se vyskytují ve všech notacích. Dále např. BPMN má 

daleko více elementů, které jsme ale v této tabulce nezmiňovali, protože ekvivalenty v ostatních 

notacích neexistují. Dle této tabulky jsme pak byli schopni provádět transformace mezi jednotlivými 

notacemi jak je popsáno v praktické části této práce. 
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6 Praktická část 

Hlavním důvodem tvorby programu bylo zajistit import a export souborů XML ve 

standardních XMI formátech (pokud jsou k dané notaci dostupné). Zároveň umožnit převod mezi 

jednotlivými notacemi prostřednictvím obecného ecore modelu. Tento obecný model, dále nazývaný 

jako transformační model, byl implementován z důvodu snadnější rozšiřitelnosti o další notace. Pro 

implementaci nové notace je tedy nutné pouze naprogramovat export do transformačního modelu a 

import z něj, čímž dosáhneme převodů do všech ostatní notací a nemusíme implementovat metodou 

každý s každým. 

Možnost převodu mezi formáty usnadňuje modelování podnikových procesů, jelikož ne 

všechny notace jsou vhodně pro všechny typy procesů. Program je součástí Eclipse plug-inů, kde 

umožňuje propojení s ostatními modelovacími nástroji pomocí importů a exportů XML souborů. 

Zároveň umožňuje převody mezi notacemi pro modelování business procesů, konkrétně EPC, 

Aktivitní diagram a BPMN. 

6.1 Použité technologie 

Jelikož je celý projekt implementován na platformě EMF, je implementace převodních 

algoritmů napsána v jazyce JAVA. Pro lepší pochopení a možnosti rozšíření bylo použito prvků 

OOP, převážně dědičnosti, abstraktních metod, přetěžování funkcí a zapouzdření.   

6.2 Struktura balíčku xmlParser 

Balíček (package) xmlParser obsahuje všechny nutné soubory pro provádění transformací 

mezi notacemi, XML importy a exporty. Součástí balíčku je také třída pro ukládání obsahu XML 

souboru a pro práci s ním. Obsahuje následující třídy: 

 ADTransform 

 BPMNTransform 

 BPStudioCM 

 BPStudioFM 

 BPStudioOM 

 EPCTransform 

 XMLFileFilter 

 XMLParser 

 XMLStorage 

 XMLStorageElement 

 XMLStorageElAttribute 

 

Třídám pro transformaci se budeme věnovat dále, teď si vysvětlíme ostatní třídy.  



21 

 

6.2.1 Třída XMLFileFilter 

Tato třída slouží pro nastavování filtru souborů pro dialogová okna. To znamená, že nám 

zajišťuje, aby se v dialogovém okně pro výběr zdrojového nebo cílového souboru zobrazují pouze 

soubory s tou koncovkou, jakou chceme. Tato třída dědí ze standardní třídy FileFilter a přetěžuje 

jeho funkci public boolean accept(File f) a konstruktor. 

 

6.2.2 Třída XMLParser 

Abstraktní třída XMLParser je třídou obstarávající spouštění veškerých transformací, 

importů a exportů. Veškeré ostatní třídy sloužící ke spouštění transformačních úkonů dědí z této 

třídy a je nutné v nich pouze implementovat abstraktní metody, které reprezentují samotné 

transformace. 

Tato třída (stejně jako ostatní, z ní dědící třídy) má dva konstruktory (jsou protected, je nutné 

je tedy v konkrétním souboru vždy přetížit): 

1. protected XMLParser(String nameR, String nameW) – tento konstruktor slouží pro přímý 

zápis do souboru na disk, transformace je prováděna již při zavolání konstruktoru 

2. protected XMLParser(String nameR) – konstruktor je používaný zejména pro ladění, jelikož 

vypisuje obsah transformovaného XML na standardní výstup 

Pro práci s převody nám slouží následující funkce: 

1. public XMLStorage transformToTransformStorage()– tato funkce slouží pro převedení 

daného XML souboru (uloženého v XMLStorage) do transformačního modelu 

2. public XMLStorage transformFromTransformStorage(XMLStorage st) – předaným 

atributem je transformační XML soubor, který se pak následně převede do požadované notace 

Příklad pro použití 

EPCTransform xmlEPC = new EPCTransform(filename_src, filename_trg); 

ADTransform xmlAD = new ADTransform(filename_src, filename_trg); 

 

xmlAD.transformFromTransformStorage(xmlEPC.transformToTransformStorage()); 

Pro export slouží funkce export() a pro import je implementována funkce 

transformToPlugin(). Tyto funkce se nevolají s žádnými parametry a podle konstruktoru zapíší 

výsledek buď na standardní výstup, a nebo do souboru. 
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6.2.3 Třída XMLStorage 

Pro načítání a ukládání XML souborů byla vytvořena univerzální třída XMLStorage, která je 

schopná uložit v sobě libovolnou strukturu XML souboru a také ji uložit na disk. Pro práci s tímto 

úložištěm jsou zajištěny dva konstruktory: 

1. public XMLStorage(Document doc) – slouží k načtení daného dokumentu do úložiště 

2. public XMLStorage(String name) – slouží k vyrvoření prázdného úložiště a předaný 

parametr name slouží jako název root elementu nového XML souboru 

Pro načtení XML souboru do úložiště nám tedy stačí zavolat pouze správný konstruktor, 

pokud chceme dané úložiště uložit do souboru tak využileme funkci public Document 

getDocument(), která z daného úložiště vygeneruje dokument, se kterým můžeme dále nakládat 

(většinou tedy ukládáme). 

 

6.2.4 Třída XMLStorageElement 

Tato třída slouží k reprezentaci jednoho elementu XML souboru jako takového. Obsahuje 

jeho název, hodnotu, atributy a seznam jeho potomků. Jeho funkce bychom tedy mohli rozdělit do tří 

skupin a to týkající se elementu jako takového, funkce pro práci s potomky a funkce pro práci 

s atributy. 

Funkce pro práci s elementem: 

1. public void setElementName(String elementName) – funkce danému elementu nastavuje 

název  

2. public String getElementName() – funkce pro získání názvu daného elementu 

3. public void setElementValue(String elementValue)  – funkce pro nastavení hodnoty daného 

elementu 

4. public String getElementValue() – funkce pro získání hodnoty daného elementu 

 

Funkce pro práci s potomky: 

1. public void addDescendant(XMLStorageElement descendant) – funkce slouží pro přidání 

potomka daného elementu 

2. public List<XMLStorageElement> getDescendants() – funkce pro vrácení všech potomků 

pro daný element 

3. public boolean hasDescendants() – funkce, která nám ověří, zda daný element má nějaké 

potomky či nikoliv 

 

Funkce pro práci s aktributy: 

1. public void setAttribute(String name, String value) – funkce pro nastavení nového atributu 

pro dané element 

2. public void removeAttribute(String name) – funkce pro odebrání atributu podle jeho jména 

3. public boolean hasAttributes() – funkce pro kontrolu, zda daný element obsahuje nějaké 

atributy 
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4. public List<XMLStorageElAttribute> getAttributes() – funkce pro vrácení seznamu všech 

atributů daného elementu 

5. public String getAttributeValue(String name) – funkce pro vrácení hodnoty atributu daného 

elementu dle jeho názvu 

 

6.2.5 Třída XMLStorageElAttribute 

Tato třída, jak již název vypovídá, slouží k reprezentaci jednotlivého atributu XML 

elementu. Jedná se o jednoduchou třídu, která v sobě ukládá název a hodnotu daného atributu a 

dokáže je skrze funkce public String getName() a public String getValue() vrátit. Jeho název a 

hodnota se nastaví skrze konstruktor. 

6.3 Transformace aktivitního diagramu 

6.3.1 DTD Aktivitního diagramu (pro import a export) 

Pro importní a exportní skripty Aktivitního diagramu je využito DTD vycházející ze 

standardního DTD. Jeho popis vidíte níže. Oproti původnímu dokumentu jsme jej ale rozšířili o Fork 

a Merge pro reprezentaci souběžných procesů. 

<!ELEMENT ActivityGraph (node*, edge*)> 

<ATTLIST ActivityGraph 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT node (id_edge | out_edge)*>  

<!ATTLIST node 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED 

 xmi:type (uml:CallOperationAction | uml:CallBehaviorAction 

  | uml:DescissionNode | uml:InitialNode | uml:FinalNode 

  | uml:ForkNode | uml:MergeNode) #REQUIRED> 

<!ATTLIST in_edge 

xmi:idref IDREF #REQUIRED> 
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<!ATTLIST out_edge 

xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ELEMENT edge (source, target)> 

<!ATTLIST edge 

name CDATA #IMPLIED > 

<!ATTLIST source 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED > 

<!ATTLIST target 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

 

Jak vidíme z daného DTD, Aktivitní diagram obsahuje dva typy elementů a to uzel (node) a 

hranu (edge). Je nutné zadat jeden parametr a to xmi:id, což je ID grafu, a pak je volitelný parametr 

name, což je název daného diagramu.  

Element uzlu musí obsahovat dva další elementy, a to vstupní hranu (in_edge) a výstupní 

hranu (out_edge). Má dva povinné parametry, jimiž jsou xmi:id, což je jedinečný identifikátor 

daného uzlu a pak xmi:type, který může nabývat následujících hodnot: 

 uml:CallOperationAction – jedná se o akci, která přenáší požadavek na volání 

operace cílovému objektu, ve výsledku se pak graficky jedná o akci 

 uml:CallBehaviorAction – jedná se o volání akce, které přímo ovlivňuje chování 

objektu, ve výsledku je stejně jako předchozí případ graficky znázorněna jako akce 

 uml:DescissionNode – jedná se o rozhodovací blok 

 uml:InitialNode – toto je počáteční uzel 

 uml:FinalNode – toto je koncový uzel 

 uml:ForkNode – jedná se o rozvětvení do souběžně probíhajících procesů 

 uml:MergeNode – reprezentuje sloučení souběžně probíhajících procesů zpět do 

jednoho 

Elementy in_edge a out_edge reprezentují vstupní a výstupní hrany pro daný uzel. Tyto 

hrany ve výsledku musí odpovídat hranám popsaných v elementech edge. Mají pouze jeden povinný 

parametr xmi:idref, což je odkaz na referenční ID elementu edge. 

Element hrany (edge) obsahuje právě dva elementy, kterými jsou source a target, jež 

reprezentují zdrojový a cílový objekt, které daná hrana spojuje. Zároveň je možné hranu pojmenovat 

pomocí atributu name.  



25 

 

Elementy source a target obsahují pouze jeden povinný atribut xmi:idref, což je identifikátor 

referenčního elementu node.   

6.3.2 Transformace aktivitního diagramu na transformační model 

V následující tabulce si zobrazíme, jak se elementy Aktivitního diagramu promítnou do 

transformačního modelu a naopak 

Symbol Trasformační model 

 

Aktivita 

 

Startovací element 

 

Ukončovací element 

 

Rozvětvení / Sjednocení 

(AND) 

 

Rozhodnutí / Sloučení 

(XOR) 

 

Přechod 

 

Tab. 2: Převodní tabulka Aktivitního diagramu na transformační model 
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6.4 Transformace EPC diagramu 

6.4.1 DTD EPC diagramu (pro import a export) 

Jelikož pro ECP diagram neexistuje žádné standardizované DTD pro zápis, vycházeli jsme 

proto ze standardizovaného DTD pro Aktivitní diagram a došlo pouze k drobným změnám. Výsledné 

DTD si můžete prohlédnout níže. 

<!ELEMENT EPCDiagram (node*, edge*)> 

<ATTLIST EPCDiagram 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT node (id_edge | out_edge)*>  

<!ATTLIST node 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED 

 xmi:type (Event | Activity | XORNode 

  | ANDNode | ORNode) #REQUIRED> 

<!ATTLIST in_edge 

xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ATTLIST out_edge 

xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ELEMENT edge (source, target)> 

<!ATTLIST edge 

name CDATA #IMPLIED > 

<!ATTLIST source 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED > 
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<!ATTLIST target 

xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

 

DTD je velmi podobné tomu z Aktivitního diagramu, rozdíl je pouze v typech uzlů a názvu 

kořenového elementu. Typy uzlů jsou tedy následující: 

 Event – reprezentuje událost 

 Activity – reprezentuje aktivitu 

 XORNode – rozhodovací blok typu XOR, můžeme si tedy vybrat pouze jednu z hran 

 ANDNode – souběžné zpracování, proces pokračuje všemi výstupními hranami 

 ORNode – rozhodovací blok typu OR, kde můžeme pokračovat jednou z hran nebo 

všema 

 

6.4.2 Transformace EPC diagramu na transformační model 

EPC diagram neobsahuje startovací a ukončovací element, jako např. Aktivitní diagram, 

proto tyto elementy musíme transformovat jiným způsobem. Jelikož EPC diagram musí začínat a 

končit událostí, budete převádět startovací a ukončovací element transformačního modelu na 

události. Ostatní elementy se transformují standardně. 

 

Symbol Transformační model 

 

Aktivita 

 

Událost, startovací 

element, ukončovací 

element 

 

 

Logická spojka AND 

 

Logická spojka OR 

 

Logická spojka XOR 
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Přechod 

 

Tab. 3: Převodní tabulka EPC diagramu na transformační model 

 

6.5 Transformace BPMN diagramu 

6.5.1 DTD BPMN diagramu (pro import a export) 

Stejně jako u EPC, ani BPMN nemá standardizovaný formát pro XML reprezentaci. 

Vzhledem k množství obsažených elementů je ale DTD pro tento diagram dosti složitější. Tento 

diagram vychází z DTD ecore modelů využitých při práci na EMF platformě.  

<!ELEMENT bpmn:BPMNDiagram (containsGraphicalObject*)> 

<!ELEMENT containsGraphicalObject (containsLane*)> 

<!ATTLIST containsGraphicalObject 

 xsi:type (bpmn:Pool | bpmn:SequenceFlow  

  | bpmn:MessageFlow | bpmn:StartEvent | bpmn:EndEvent 

  | bpmn:IntermediateEvent | bpmn:Task | bpmn:DataObject 

  | bpmn:DataExclusiveGateway | bpmn:ParallelGateway) #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED 

 source CDATA #IMPLIED 

 target CDATA #IMPLIED 

state CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT containsLane (containsGraphicalObject*)> 

<!ATTLIST containsLane 

 name CDATA #IMPLIED> 
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Důležité v tomto případě je, pokud využíváme Swimlanes a Pools, abychom se správně 

odkazovali na jednotlivé elementy. Odkazování (atributy source a target) provedeme pomocí 

„//@název elementu.pořadí daného elementu“ a jednotlivé zanoření oddělíme lomítkem, např. pokud 

source nastavíme na //@containsGraphicalObject.0/@containsLane.1/@containsGraphicalObject.0, 

pak jsme zanořeni v prvním containsGraphicalObject, v druhé dráze (containsLane) a v ní v prvním 

elementu containsGraphicalObject . Toto nám zajistí to, abychom věděli, přesně do kterého elementu 

zařadíme odkazující element. 

Element containsGraphicalObject nám reprezentuje veškeré grafické objekty kromě drah 

(Lanes). Ty jsou rozlišovány pomocí atributu xsi:type, který může nabývat následujících hodnot: 

 bpmn:Pool – reprezentuje bazén 

 bpmn:SequenceFlow – jedná se o sekvenční tok 

 bpmn:MessageFlow – jedná se o tok zpráv 

 bpmn:StartEvent – reprezentuje počáteční údalost diagramu 

 bpmn:EndEvent – reprezentuje konečnou událost diagramu 

 bpmn:IntermediateEvent – jedná se o událost uvnitř diagramu 

 bpmn:Task – jedná se o aktivitu 

 bpmn:DataObject – reprezentuje datový objekt 

 bpmn:DataExclusiveGateway – jedná se o rozhodovací blok 

 bpmn:ParallelGateway – reprezentuje větvení pro paralelní zpracování 

Tento element má několik možných atributů z nichž některé jsou využívány pouze pokud je 

použit určitý typ. Pro všechny je spolecný nepovinný atribut name, který určuje jméno objektu, 

atributy source a target určují zdrojový, resp. cílový objekt a jsou využívány při typech 

bpmn:SequenceFlow a bpmn:MessageFlow. Poslední možný atribut je state, do kterého se dá 

nastavit stav datového objektu, čili element typu bpmn:DataObject. 

Druhým elementem, který se v rámci tohoto DTD používá (nepočítáme-li „kořenový“ 

element) je element containsLane. Jak již název napovídá, tento element reprezentuje dráhu v bazénu 

a má jeden nepovinný atribut name, kde je možné zadat název této dráhy. 

 

6.5.2 Transformace BPMN diagramu na transformační model 

BPMN diagram obsahuje velké množství různých prvků, takže se dá relativně jednoduše 

převést na transformační model. Má to ale zároveň jistá úskalí, protože elementy jako Swimlanes a 

Pool nemají svou reprezentaci v transformačním modelu, protože jsou specifické pouze pro BPMN. 

Proto jsou převody mezí touto notací a transformačním modelem omezeny na to, aby s tímto 

nepracovali. Pokud tedy chceme převést BPMN model na transformační (resp. kteroukoli jinou 

notaci), nemůžeme při modelování těchto elementů využít, je tedy nutné diagramy zjednodušit pro 

převod. Reprezentaci ostatních prvků (které se využívají) v transformačním modelu můžeme vidět 

v Tab. 4. 
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Symbol Transformační model 

 

Aktivita 

 

Startovací element 

 

Ukončovací element 

 

Událost 

 

Rozhodovací blok (XOR) 

 

Paralelní zpracování 

(AND) 

 

Sekvenční tok 

Tab. 4: Převodní tabulka BPMN diagramu na transformační model 

Grafické elementy, které souvisí s daty, jako Datové objekty, Toky zpráv, nebo asociace, 

nejsou v převodním elementu vyjádřeny, tudíž je nelze převádět. Slouží pouze k doupřesnění 

diagramu v BPMN.  

6.6 Transformace BPStudia 

BPStudio se skládá ze tří modelů a to koordinačního, funkčního a objektového. Vzhledem 

k povahám jednotlivých modelů jsou transformace z jiných notací prováděny pouze do 

koordinačního modelu, který svou strukturou odpovídá provádění procesu, z něj je pak možné 

provést transformaci do objektového a funkčního. 
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6.6.1 Transformace koordinačního modelu 

Jelikož koordinační model obsahuje podobné prvky (aktivní a pasivní objekty), a také 

objekty v jiných notacích neexistující (např. inhibiční hrany nebo vlastnictví procesu). Převod je tedy 

realizován na základě aktivit, které jsou spouštěny aktivními objekty (v ostatních notacích události). 

Spojky pro rozhodovací blok a paralelní zpracování se pak logicky převádějí na více výstupů 

z aktivit (XOR) a více výstupů z aktivních objektů (AND), jak je znázorněno v Tab. 5. 

Symbol Transformační model 

 

Událost, Startovací 

element, Ukončovací 

element 

 

Aktivita 

 

Tok 

 

 

Paralelní provádění (AND) 

 

Rozhodovací blok (XOR) 

 

Tab. 5: Převodní tabulka Koordinačního modelu BPStudia na transformační model 

Pro koordinační model je realizován i export a import. Popis importních a exportních XML 

souborů naleznete na níže zmíněném DTD. 
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<!ELEMENT BPStudioCoordinationModel (node*, edge*)> 

<ATTLIST BPStudioCoordinationModel 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT node (id_edge | out_edge)*>  

<!ATTLIST node 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED 

 xmi:type (Active | Passive  

  | Process | Activity) #REQUIRED> 

<!ATTLIST in_edge 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ATTLIST out_edge 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ELEMENT edge (source, target)> 

<!ATTLIST edge 

 name CDATA #IMPLIED 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 xmi:type (Flow | ResponsibilityRelationship 

  | InhibitoryRelationship) #REQUIRED> 

<!ATTLIST source 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ATTLIST target 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED>  
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Struktura tohoto DTD vychází z DTD pro aktivitní diagram, tudíž je velmi podobný. Pro 

kořenový atribut BPStudioCoordinationModel musíme nastavit atribut xmi:id který jednoznačně 

identifikuje tento diagram a pak mu můžeme nastavit název (atribut name). Obsahuje dva typy 

elementů – uzly (node) a hrany (edge). 

Uzly musí mít nastaveno unikátní ID v atributu xmi:id, můžeou mít nastaven název 

v atrinutu name a jeho typ určuje atribut xmi:type následovně: 

 Active – toto jsou aktivní objekty 

 Passive – reprezentuje pasivní objekty 

 Process – reprezentuje procesy vyskytující se v diagramu 

 Activity – toto jsou aktivity v diagramu 

Stejně jako u Aktivitního diagramu může obsahovat elementy in_edge a out_edge pro 

vstupní, resp. výstupná hrany z daného objektu. 

Element edge, reprezentující hranu má ale na rozdíl od např. Aktivitního diagramu povinný 

atribut xmi:type, který nabývá jedné z následujících hodnot: 

 Flow – toto je standardní tok koordinačního modelu 

 ResponsibilityRelationship – reprezentuje zodpovědnost aktivního objektu 

k danému procesu 

 InhibitoryRelationship – reprezentuje inhibici  

6.6.2 Transformace objektového modelu 

Objektový model je generován z koordinačního modelu. Vzhledem k faktu, že vazby mezi 

objekty nejsou přímo algoritmizovatelné, je převod mezí koordinačním modelem a objektovým 

modelem realizován pouze vzhledem k výskytu různých aktivních a pasivních objektů. Ty jdou 

identifikovány podle jména, čili ať již se v koordinačním modelu bude vyskytovat jakýkoliv počet 

aktivních elementů „zákazník“, v objektovém modelu bude zákazník pouze jednou.   

Objektový model je možné pouze exportovat nebo importovat, vzhledem k jeho povaze není 

možné jej převádět do jiných diagramů. DTD objektového modelu BPStudia pro import a export 

najdete níže. 

<!ELEMENT BPStudioObjectModel (node*, edge*)> 

<ATTLIST BPStudioObjectModel 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT node (id_edge | out_edge)*>  
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<!ATTLIST node 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED 

 xmi:type (Active | Passive) #REQUIRED> 

<!ATTLIST in_edge 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ATTLIST out_edge 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ELEMENT edge (source, target)> 

<!ATTLIST edge 

 name CDATA #IMPLIED 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 xmi:type (Association | Agregation 

  | Generalization | Role) #REQUIRED> 

<!ATTLIST source 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ATTLIST target 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

 

DTD pro Objektový model BPStudia je stejný jako pro Koordinační model, pouze atribut 

xmi:type u elementů edge a node nabývá jiných hodnot. Konkrétně u node se jedná o: 

 Active – reprezentuje aktivní objektu modelu 

 Passive – reprezentuje pasivní objektu modelu 
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Elementu edge nabývá atribut xmi:type hodnot: 

 Association – reprezentuje asociaci mezi jednotlivými objekty 

 Agregation – reprezentuje agregaci (skládání se) objektů 

 Generalization – reprezentuje vazbu zobecnění mezi danými objekty 

 Role – reprezentuje roli daného objektu 

 

6.6.3 Transformace funkčního modelu 

Funkční model je možné vygenerovat transformací z koordinačního modelu. Proces složený 

z aktivit se v té chvíli bere jako „kořenový“ proces a pokud se v koordinačním modelu nacházejí i 

jiné procesy, jsou spojeny vazbou s tímto „kořenovým“. Objekty se do tohoto modelu generují podle 

následujícího klíče: 

1. pokud je objekt (ať už aktivní nebo pasivní) vstupem do některé z aktivit daného procesu, 

pak je vyznačen i ve funkčním modelu 

2. pokud se objekt nachází pouze uvnitř mezi aktivitami (např. dokument generovaný některou 

z aktivit a spotřebován jinou aktivitou), pak se tento objekt ve funkčním modelu neprojeví 

3. je-li objekt výstupním objektem z některé aktivity (dále již nikam nepokračuje), pak je ve 

funkčním modelu zaznačen jako výstupní 

4. je-li uživatel zodpovědný za některou aktivitu procesu (ResponsibilityRelationship) pak je 

tento uživatel zaznačen jako owner pro tento proces. 

Pro tento model jsou také realizovány importní a exportní funkce, jejichž vstupní / výstupní 

XML mají formát dle následujícího DTD. 

<!ELEMENT BPStudioFunctionalModel (node*, edge*)> 

<ATTLIST BPStudioFunctionalModel 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT node (id_edge | out_edge)*>  

<!ATTLIST node 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 name CDATA #IMPLIED 

 xmi:type (Active | Passive | Process) #REQUIRED> 
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<!ATTLIST in_edge 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ATTLIST out_edge 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ELEMENT edge (source, target)> 

<!ATTLIST edge 

 name CDATA #IMPLIED 

 xmi:id ID #REQUIRED 

 xmi:type (Collaboration | Containment 

  | Owner | Customer | Product) #REQUIRED> 

<!ATTLIST source 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

<!ATTLIST target 

 xmi:idref IDREF #REQUIRED> 

 

DTD Funkčního modelu BPStudia je opět stejné tako DTD Objektového a Koordinačního 

modelu, pouze s jinými typy hran (edge) a uzlů (node). 

U hran musí hodnota xmi:type nabývat jedné z následujících možností: 

 Collaboration – vyjadřuje spolupráci mezi objekty 

 Containment – vyjadřuje obsažení jednoho objektu v jiném 

 Owner – určuje, že daný objekt je vlastníkem cílového objektu 

 Product – určuje že daný objekt produkuje cílový objekt 

U uzlů hodnota xmi:type nabývá následujících ří hodnot: 

 Active – reprezentuje aktivní objekt daného funkčního modelu 

 Passive – reprezentuje pasivní objekt  

 Process – reprezentuje proces, kterého se daný funkční model týká 
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6.7 Použití transformačních skriptů 

Primárním účelem transformačních skriptů byla jejich implementace do rozšíření (pluginu) 

pro vývojové prostředí Eclipse. Jednou z možností, jak si tedy tyto převody vyzkoušet, je využití 

těchto pluginů. Je k tomu zapotřebí vývojové prostředí Eclipse s nainstalovanými modelovacími 

balíčky a do něj nahrané příslušné pluginy, které jsou umístěny na přiloženém CD ve složce  Plugins. 

Podrobný návod na jejich instalaci naleznete v příloze A tohoto dokumentu. 

Pro jednodušší demonstrování funkčnosti je také možné využít spustitelné JAR soubory, 

které se ale zaměřují vždy na jeden typ transformace. Jejich ukázky naleznete na přiloženém CD ve 

složce Testovací aplikace. Použití těchto pluginů je jednoduché – po spuštění vyzve k načtení 

zdrojového souboru (v daném formátu) a pak si zvolíte cestu, kam se výsledný soubor uloží. Poté je 

možné si zkontrolovat výsledek transformace. 

6.8 Test implementace pluginů 

Pro ukázku byl vybrán relativně jednoduchá převod mezi EPC diagramem a Aktivitním 

diagramem. Jako zdrojový soubor posloužil přiložený zdrojový soubor EPC vstup vzor test.xml, 

který byl postupně importován do EPC pluginu pomoci spustitelného JAR souboru EPC_import.jar. 

Následný výstup byl transformován do pluginu Aktivitního diagramu pomocí skriptu EPC_AD.jar. 

Následně byl z tohoto pluginu proveden export pomocí souboru AD_export.jar. Zdrojové a výsledné 

XML soubory odpovídající dříve popsaným DTD vidíte níže. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<EPCDiagram xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" name="Název" xmi:id="0_1" 

xmi:version="2.0"> 

<node name="Zakaznik" xmi:id="1_1" xmi:type="Event"> 

<out_edge xmi:idref="2_1"/> 

</node> 

<node name="vyber vozidla" xmi:id="1_2" xmi:type="Activity"> 

<out_edge xmi:idref="2_2"/> 

<in_edge xmi:idref="2_1"/> 

</node> 

<node xmi:id="1_3" xmi:type="XORNode"> 

<out_edge xmi:idref="2_3"/> 

<out_edge xmi:idref="2_4"/> 
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<in_edge xmi:idref="2_2"/> 

</node> 

<node name="nevybral si" xmi:id="1_4" xmi:type="Event"> 

<in_edge xmi:idref="2_3"/> 

</node> 

<node name="vybral si" xmi:id="1_5" xmi:type="Event"> 

<in_edge xmi:idref="2_4"/> 

</node> 

<edge xmi:id="2_1"> 

<source xmi:idref="1_1"/> 

<target xmi:idref="1_2"/> 

</edge> 

<edge xmi:id="2_2"> 

<source xmi:idref="1_2"/> 

<target xmi:idref="1_3"/> 

</edge> 

<edge xmi:id="2_3"> 

<source xmi:idref="1_3"/> 

<target xmi:idref="1_4"/> 

</edge> 

<edge xmi:id="2_4"> 

<source xmi:idref="1_3"/> 

<target xmi:idref="1_5"/> 

</edge> 

</EPCDiagram> 
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Výsledný exportovaný soubor pro aktivitní diagram vypadá pak následovně: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<ActivityGraph xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmi:id="0_1" xmi:version="2.0"> 

<node xmi:id="1_1" xmi:type="uml:InitialNode"> 

<out_edge xmi:idref="2_1"/> 

</node> 

<node name="vyber vozidla" xmi:id="1_2" xmi:type="uml:CallOperationAction"> 

<out_edge xmi:idref="2_2"/> 

<in_edge xmi:idref="2_1"/> 

</node> 

<node xmi:id="1_3" xmi:type="uml:DescisionNode"> 

<out_edge xmi:idref="2_3"/> 

<out_edge xmi:idref="2_4"/> 

<in_edge xmi:idref="2_2"/> 

</node> 

<node xmi:id="1_4" xmi:type="uml:FinalNode"> 

<in_edge xmi:idref="2_3"/> 

</node> 

<node xmi:id="1_5" xmi:type="uml:FinalNode"> 

<in_edge xmi:idref="2_4"/> 

</node> 

<edge name="Zakaznik" xmi:id="2_1"> 

<source xmi:idref="1_1"/> 

<target xmi:idref="1_2"/> 

</edge> 
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<edge xmi:id="2_2"> 

<source xmi:idref="1_2"/> 

<target xmi:idref="1_3"/> 

</edge> 

<edge xmi:id="2_3"> 

<source xmi:idref="1_3"/> 

<target xmi:idref="1_4"/> 

</edge> 

<edge name="vybral si" xmi:id="2_4"> 

<source xmi:idref="1_3"/> 

<target xmi:idref="1_5"/> 

</edge> 

</ActivityGraph> 

Na tomto jednoduchém příkladu byla tedy demonstrována funkčnost převodů a ukázek DTD. 

Pro názorný příklad ještě uvádím na Obr. 16 zdrojový EPC diagram importovaný do pluginu a 

výsledný Diagram aktivit na Obr. 17. 

 

Obr. 16: EPC model použitý pro testovací příklad 
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Obr. 17: Výsledný transformovaný Aktivitní diagram v testovacím příkladu  
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7 Závěr 

Cílem této práce byla aplikace zajišťující transformace, importy a exporty pro notace EPC, 

Aktivitní diagram, BPMN a pro BPStudio. Důraz byl hlavně kladen na snadnou rozšiřitelnost o další 

notace využitím principů OOP.  Tato aplikace pak byla implementována do modelovacích pluginů, 

které jsou postaveny na Eclipse Modeling Frameworku a na platformě Graphical Modelling 

Framework. Takto rizšířené pluginy tedy nenabízejí pouze možnost modelování v daných notacích, 

ale zároveň i zmíněné importy, exporty a transformace. Aplikace byla vyzkoušena jak na 

jednoduchých příkladech, např. ten zmíněný v kapitole 6.8 této práce, tak i na složitějších příkladech 

které ale měly určitá omezení z důvodu rozdílnosti jednotlivých notací. Pokud Bylo přihlédnuto 

k těmto omezením, které byly v příslušných částech této práce sepsány, proběhly převody mezi 

notacemi bez problémů. 

Při implementaci byly zjištěny další možnosti rozšíření a to nejenom v podobě přidávání více 

notací, ale zároveň možnosti provádění speciálních převodů mezi notacemi, které využívají 

rozšířených vlastností daných notací, které se ve všech notacích nevyskytují (např. pasivní objekty). 
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Příloha A 

Instalace Pluginů 

Eclipse 

Pro instalaci Eclipse je výběr ze dvou možností: 

 Eclipse Classic 3.7.2 

 Eclipse Modeling Tools - Version: Indigo Service Release 2 

Instalační zdroje je možné stáhnout z http://www.eclipse.org/downloads/. 

Instalované komponenty 

Po instalaci IDE Eclipse je potřeba také doinstalovat patřičné komponent. V Eclipse zadejte 

Help > Install New Software.  

URL adresa pro stahování komponent: Indigo - http://download.eclipse.org/releases/indigo. 

Pro  Eclipse Classic: 

 Eclipse Modeling Framework (EMF) 

 Graphical Modeling Framework (GMF) 

Pro Eclipse Modeling Tools 

 Graphical Modeling Framework (GMF) 

Pro překontrolování nainstalovaných součástí v Eclipse zvolte Help > About Eclipse > 

Installation Detais záložka Installed Software (viz. Obr. 18). 

http://www.eclipse.org/downloads/
http://download.eclipse.org/releases/indigo
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Obr. 18: Eclipse Installation Details 

Pluginy 

Pro instalaci pluginů do prostředí Eclipse je nutné nakopírovat všechny pluginy do složky 

…\eclipse\plugins\. 

Pluginy jsou součástí přiloženého CD k diplomové práci ve složce Plugins. 

Práce s diagramy a modely 

Modely jsou určeny pro práci se stromovou strukturou notace a přes tyto objekty je možné 

spouštět transformace, import a export. Diagramy slouží ke grafické specifikaci modelu. Model a 

diagram jsou navzájem propojeny a při vytvoření elementu v jednom objektu se převede element do 

objektu druhého. 

Vytvoření modelu 

 Vytvořit nový projekt New > Project > General > Project. 
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 Vytvořit nový model New > Other > Example EMF Model Creation Wizards a vybrat daný 

model. 

 

Obr. 19: Průvodce pro vytvoření modelu 

 Zadejte jméno a složku pro uložení. 

 

Obr. 20: Průvodce pro vytvoření modelu 
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 Zadejte Model Object („jméno modelu“ + Diagram). 

 

Obr. 21: Průvodce pro vytvoření modelu 

Vytvoření diagramu 

 Vytvořit nový projekt New > Project > General > Project. 

 Vytvořit nový model New > Other > Example a vybrat daný diagram. 

 

Obr. 22: Průvodce pro vytvoření diagramu 

 Zadejte jméno a složku pro uložení při vytvoření diagramu se automaticky vytváří i model, 

zadejte také jeho jméno a složku pro uložení. 
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Práce s modelem 

 Inicializace diagramu je možná přes pravé tlačítko na model, vybrat operaci „Initialize 

*název diagramu* diagram file“. Po spuštění této operace se vytvoří diagram zadáním 

jména, složky pro uložení a vybráním „Document root element“. 

 Operace dostupné přes panel nástrojů nebo přes pravé tlačítko v oblasti stromové struktury 

modelu: 

o Transform To BPMN 

o Transform To EPC 

o Transform To AD 

o Transform To BP Studio 

o Import 

o Export 

 

Obr. 43: Menu pro model v hlavním panelu nástrojů Eclipse 

 

Obr. 23: Menu dostupné přes pravé tlačítko na model 

Práce s diagramem 

Pomocí palety je možné vybírat elementy a spojení pro modelování diagramu. Po uložení se 

automaticky namodelované objekty ukládají do příslušného modelu diagramu. 
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Obr. 24: Pracovní okno pro modelování diagramu 

Vlastnosti objektů diagramu a modelu 

Jednotlivé objekty jsou definovány sadou vlastností vyplívajících z metamodelů notací, např. 

name, feature, service, id, weight. Jednotlivé vlastnosti jsou editovatelné přímo v diagramu jako 

například name nebo jsou dostupné přes záložku „Properties“ v Eclipse. Pro zobrazení záložky 

„Properties“ jděte na hlavní panel nástrojů Eclipse a Window > Show View > Properties. 

 

Obr. 25: Properties v Eclipse 
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Příloha B 

Obsah přiloženého CD: 

 Diplomová práce 

Text diplomové práce docx/pdf. 

 Plugins 

Pluginy pro nakopírování a spuštění v prostředí Eclipse. 

 Testovací aplikace 

Spustitelné JAR soubory pro testování transformací 

 Vzorové soubory 

Vzorové soubory pro transformace, import a export. 

 Zdrojové kódy 

Zdrojové kódy transformačních skriptů – eclipse project, ve složce doc se 

nachází vygenerovaná dokumentace pomocí JavaDoc 


