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Wprowadzenie 
 

Silna i agresywna konkurencja, krótki termin realizacji, okrojony budżet i założenie wysokiej 

funkcjonalności to niektóre z czynników zmuszających producentów do ciągłego poszukiwania nowych 

i lepszych sposobów działania. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest wypracowanie przez 

organizację nowoczesnych, optymalnych i spełniających rygorystyczne wymagania procesów pracy. 

Narzędziami efektywnie wspierającymi te dążenia są systemy zarządzania procesami pracy.  

Kluczową ideą tych systemów jest zapewnienie takiego wsparcia technologicznego procesów, aby 

określone czynności były wykonywane we odpowiedniej kolejności, przez właściwe osoby, operując na 

prawidłowych danych, przy zapewnieniu wymaganych parametrów jakościowych. Elementy te są 

specyfikowane w modelu procesu, a następnie uszczegóławiane w jego definicji, która stanowi 

komputerową reprezentację procesu (możliwą do wykonania). 

W ostatnim dziesięcioleciu systemy zarządzania procesami pracy stały się niezbędnym elementem 

systemów informatycznych, tak jak są nimi: bazy danych, przetwarzanie transakcyjne czy interfejs 

użytkownika. Zostały one zastosowane do wsparcia zarówno procesów produkcyjnych jak  

i administracyjnych, wewnątrz i pomiędzy różnymi organizacjami.  

Wychodząc naprzeciw wspomnianym wymaganiom firma Rodan Development proponuje produkt do 

zarządzania procesami pracy - OfficeObjects® WorkFlow. Głównym celem produktu jest takie 

zarządzanie procesami pracy, aby zapewnić ich elastyczność i adaptacyjności do dynamicznych zmian. 

OfficeObjects® WorkFlow oferuje możliwość uogólniania procesów a tym samym tworzenia bardziej 

generycznych definicji, które mogą być łatwo konfigurowalne i zależeć od zewnętrznych danych takich 

jak Rzeczowy Wykaz Akt, piastowane stanowisko, czy posiadane kompetencje w kontekście konkretnej 

sprawy.  

W ramach dostarczanej funkcjonalności produkt oferuje kompleksowe wsparcie metodologiczne  

i technologiczne we wszystkich fazach cyklu zarządzania procesami począwszy od projektowania 

strategicznego, poprzez projektowanie pojęciowe, implementację i uruchomienie, a skończywszy na 

działaniu (por. Rysunek 1).  

W celu zapewnienia odpowiedniej otwartości produktu oraz poprawności dostarczanych koncepcji, 

OfficeObjects® WorkFlow wykorzystuje i implementuje najważniejsze standardy z zakresu 

zarządzania procesami pracy proponowane przez takie organizacje standaryzujące jak Workflow 

Management Coalition (WfMC), Business Management Initiative (BPMI), Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards (OASIS) i Object Management Group (OMG).  

W zakresie funkcjonalności nie objętych standardami takimi jak zarządzanie czasem, monitorowanie 

procesów oraz język odpytywania procesów, OfficeObjects® WorkFlow bazuje na najbardziej 

wartościowych rezultatach działań badawczych.  
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Rysunek 1. Wsparcie cyklu zarządzania procesami pracy w OfficeObjects®WorkFlow 

Ze względu na mocną składową badawczą, produkt jest wykorzystywany w projektach 

badawczo-rozwojowych sponsorowanych przez Unię Europejską, realizując zaawansowane funkcje 

definiowania, wykonywania i monitorowania procesów. 

Przydatność produktu została praktycznie zweryfikowana w projektach informatycznych dużej  

i średniej skali, obsługujące po kilkanaście tysięcy użytkowników i przetwarzające po kilkaset tysięcy 

procesów rocznie. Dzięki cechom zapewnienia generyczności procesów, są one prostsze w obsłudze, 

łatwiejsze w utrzymaniu, przejrzyste i eleganckie oraz bliższe wymaganiom klienta. 
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Funkcjonalność produktu 
Funkcjonalność produktu OfficeObjects® WorkFlow dotyczy różnorodnych aspektów zarządzania 

procesami pracy takich jak przepływ sterowania, przepływ danych czy zarządzanie parametrami 

jakościowymi. W celu usystematyzowania opisu funkcjonalności produktu, poszczególne jego cechy są 

prezentowane w ramach opisów najważniejszych aspektów zarządzania procesami pracy.  

 

Metamodel procesów i język odpytywania procesów 

Aktualnie, jednym z podstawowych wyzwań dla systemów zarządzania procesami pracy jest czytelna, 

spójna i kompletna semantyka procesów. Najczęściej, istniejące opisy (definicje) semantyki procesów 

bazują na metamodelu definicji procesów odpowiednio uzupełnionymi innymi elementami  

(np. koncepcja przepływu sterowania poprzez zastosowanie Sieci Petriego). Niestety opisy te nie 

dostarczają opisu części wykonawczej procesów, która jest kluczowa w momencie uelastyczniania 

definicji.  

Aby zniwelować ten problem, w ramach produktu OfficeObjects® WorkFlow został 

zaimplementowany metamodel procesu bazujący na modelu procesu zaproponowanym przez koalicje 

Workflow Management Coalition w standardzie TC-1003. Zaproponowany metamodel dodefiniowuje 

część związaną z wykonywaniem procesów oraz jednoznacznie wskazuje, że system zarządzania 

procesami pracy jest jedynie częścią zintegrowanego systemu, odpowiedzialną za zarządzanie 

procesami pracy i wykorzystującą jedynie informację o zasobach, aplikacjach i przetwarzanych 

danych.  

Metamodel procesu jest zdefiniowany na poziomie logicznym (klasy, związki) oraz technicznym 

(atrybuty, pointery, itp.). Metamodel prezentuje też dynamikę poszczególnych elementów poprzez 

modele zachowań. 

Metamodel procesu definiuje podstawowe klasy obiektów związanych z procesami oraz zależności 

między nimi. Aby móc wykorzystać wspomniany metamodel do wyrażenia wymagań biznesowych, 

potrzebny jest język do odpytywania metamodelu. Język ten jak inne standardowe języki zapytań 

powinien mieć prostą składnię i przejrzystą semantykę. Powinien też być spójny i kompletny, aby móc 

wyrazić wszystkie możliwe zapytania do metamodelu. Co więcej, aby wiernie odzwierciedlać klasy  

i związki prezentowane na metamodelu, język zapytań powinien być językiem obiektowym 

(metamodel jest obiektowy). 

OfficeObjects® WorkFlow wykorzystuje obiektowy język do odpytywania procesów – Business 

Process Query Language. Język ten umożliwia zadawanie dowolnych zapytań do metamodelu. 

Bazując na podejściu stosowym BPQL oferuje przejrzystą syntaktykę oraz kompletną semantykę. BPQL 

jest wykorzystywany do uelastycznienia definicji procesu poprzez dynamiczny wybór wykonawców 
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czynności, ustalenia warunków przepływu sterowania czy odzwierciedlenia mapowania parametrów 

pomiędzy czynnościami.  

 

Przepływ sterowania 

Podstawowym elementem zarządzania procesami pracy jest zdefiniowanie przepływu sterowania. 

OfficeObjects® WorkFlow dostarcza ośmiu podstawowych konstrukcji do definicji przepływu 

sterowania1: 

 Punkt startowy – rozpoczyna proces, najczęściej jest związany ze zdarzeniem, 

 Punkt końcowy – kończy proces albo jedną z jego ścieżek. 

 Przejście z warunkiem – ustala kolejność między czynnościami. O ile jest zdefiniowany 

warunek, to przejście jest wykonywane jedynie wtedy, gdy warunek jest spełniony, 

 Sekwencja – czynności w sekwencji są wykonywane po kolei ( zakończenie poprzedniej 

czynności powoduje rozpoczęcie wykonywania następnej czynności), 

 Zrównoleglenie – czynności należące do dwóch równoległych ścieżek w procesie są 

wykonywane równolegle. Z tą konstrukcją wiążą się dwa operatory przepływu sterowania: 

rozdzielenie (AND-SPLIT) i złączenie (AND-JOIN), 

 Alternatywa – tylko czynności należące do jednej z alternatywnych ścieżek zostaną 

wykonane. Z każdą ze ścieżek jest związany warunek wykonania tej ścieżki i maksymalnie 

tylko jeden z nich może być spełniony. Z tą konstrukcją wiążą się dwa operatory przepływu 

sterowania: rozdzielenie (XOR-SPLIT) i złączenie (XOR-JOIN), 

 Opcja – czynności są wykonywane w zależności od spełnienia warunku poszczególnych 

ścieżek. Możliwe jest, aby więcej niż jeden warunek był spełniony. Z tą konstrukcją wiążą się 

dwa operatory przepływu sterowania: rozdzielenie (OR-SPLIT) i złączenie (OR-JOIN), 

 Podproces – czynność może być innym procesem (podprocesem). 

 

Przepływ danych 

Kolejnym ważnym aspektem definicji procesu jest określenie przepływu danych. OfficeObjects® 

WorkFlow dostarcza elastycznych mechanizmów do definiowania wspomnianego przepływu: 

 Parametry (wejściowe/wyjściowe) procesu – proces może być widziany jako  

tzw. czarna skrzynka. W tym podejściu proces otrzymuje pewne dane wejściowe, wykonuje 

się i zwraca rezultaty tego wykonania. 

                                                                 

1 Terminologia zdefiniowana w standardzie [TC-1003], organizacji WfMC.  
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 Atrybuty/zmienne procesu – aby zapamiętać dane przetwarzane w procesie dostarcza 

możliwość definiowania atrybutów procesu. Atrybut może być typu prostego (tekst, liczba, 

wartość logiczna, data, itp.) oraz typu złożonego (dokument XML). Dany atrybut może być 

przechowywany bezpośrednio w repozytorium procesów lub poza produktem,  

w zewnętrznym systemie. W drugim przypadku trzyma jedynie wskazanie na dany atrybut 

i w momencie konieczności jego odczytu wykonuje wywołanie właściwej usługi (także 

zapytania SQL) zwracającej właściwą wartość. Atrybut może być wielowartościowy. W takim 

przypadku, każda z wartości zapisywana jest pod innym kluczem. Atrybuty są zgrupowane  

w ramach kontenera procesu.  

 Parametry aplikacji wywoływanych w ramach czynności – tak jak dla procesu każda  

z czynności może mieć parametry wejściowe i wyjściowe. Parametry te są przekazywane do 

aplikacji wywoływanej na rzecz danej czynności. 

 Reguły mapowania – w celu definiowania przepływu pomiędzy parametrami procesu, jego 

atrybutami oraz parametrami aplikacji, wykorzystywany jest język zapytań do metamodelu 

procesów – Business Process Query Language (BPQL). Dzięki takiemu podejściu możliwe jest 

wyrażenie złożonych mapowań w procesie. 

 

Przypisywanie wykonawców 

Właściwe przypisanie wykonawców w praktyce zazwyczaj okazuje się krytycznym elementem 

wdrażanych procesów. OfficeObjects® WorkFlow dostarcza zawansowanych mechanizmów 

przypisywania wykonawców do czynności w oparciu o język BPQL. Przy pomocy tego języka można 

określić wykonawców na podstawie informacji o użytkownikach, strukturze organizacyjnej, 

posiadanych kompetencjach, historii wykonania procesu, danych statystycznych czy innych 

specyficznych danych istniejących poza systemem zarządzania procesami pracy. W szczególności  

produkt OfficeObjects® WorkFlow dostarcza następujących funkcjonalności: 

 Statyczny wybór wykonawców – wykonawca czynności może być podany z nazwy (loginu), 

 Wybór w oparciu o strukturę organizacyjną (struktura pionowa) – wykonawcy mogą być 

określeni poprzez specyfikacje jednostki organizacyjnej, do której należą, pełnionego stanowiska, 

czy posiadanych kompetencji. Wybór wykonawcy może być przeprowadzony także na podstawie 

informacji o relacji podległości pracowników. 

 Wybór w oparciu o role – innym sposobem jest wykorzystywanie informacji o pełnionych 

rolach, aby wybrać właściwego wykonawcę. 

 Wybór w oparciu o funkcjonalne grupy użytkowników (struktura pozioma) – 

OfficeObjects® WorkFlow umożliwia organizowanie pracowników danej instytucji/firmy  

w grupy osób posiadających określone kompetencje lub odpowiedzialnych za wykonanie 

określonej pracy np. wytworzenie produktu, zorganizowanie oferty przetargowej, czy wykonanie 
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specjalistycznej oceny. Dynamiczność oznacza, że grupy te mogą być organizowane w trakcie 

działalności instytucji/firmy w zależności od konkretnych potrzeb. Taki sposób organizacji pracy 

jest szczególnie ważny, gdy jest podejmowana próba przezwyciężenia problemów z nadmierną 

biurokracją pracy i dużą liczbą zadań do wykonania, a potrzebna jest natychmiastowa reakcja. 

 Przypisanie uczestników na podstawie historii wykonania procesu pracy – 

OfficeObjects® WorkFlow pozwala na odwoływanie się w określaniu osób, które mają wykonać 

czynności do historii wykonania procesu. Przykładowo, jeżeli chcemy, aby po decyzji 

przełożonego informacja o akceptacji trafiła do osoby składającej wniosek, musimy odwołać się 

do historii wykonania procesu pracy określając „tą prace wykona osoba, która wykonała pierwszy 

etap prac (tzn. złożyła wniosek)”. 

 Uwzględnianie decyzji ad-hoc w trakcie wykonywania procesu – często zdarzają się 

sytuacje, dla których wcześniej nie możemy określić, kto ma wykonać daną czynność. W takim 

wypadku OfficeObjects®WorkFlow umożliwia podejmowanie decyzji ad-hoc, czyli określania  

w trakcie wykonywania (a nie definiowania) procesu, kto zajmie się kolejną czynnością z listy 

wcześniej wytypowanych osób. 

 Wykonywanie czynności przez pierwszą osobę z grupy – w przypadku, takiej organizacji 

pracy, gdzie dana grupa pracowników obsługuje wspólnie grupę zadań (np. kilka okienek i jedna 

kolejka) możliwość pobrania zadania przez pierwszą osobę, która zgłosi gotowość do jego 

wykonania jest szczególnie ważna. Mechanizm ten może być też wykorzystany do uniknięcia 

sytuacji, gdy zadanie zostanie przesłane do osoby, która jest nieobecna lub częściowej 

kompensacji obciążenia (zadanie bierze pierwsza wolna osoba). 

 Wykonywanie czynności przez więcej niż jedną osobę – możliwość ta jest szczególnie 

ważna, gdy chcemy, aby określony etap prac był wykonany przez grupę osób. Przykładowo, gdy 

rozpatrujemy proces dotyczący odwirusowywania komputerów, gdzie każdy z pracowników musi 

uruchomić ten sam program antywirusowy i przesłać rezultaty do administratora, bez możliwości 

wykonania odwirusowania przez więcej niż jedną osobę nie jesteśmy w stanie wyrazić tego  

w definicji procesu. Sposób wykonania odwirusowania po kolei przez każdego z pracowników jako 

oddzielnego etapu prac też nie jest rozwiązaniem ze względu na trudność w wyrażeniu liczby 

etapów prac. Liczba ta byłaby zależna od liczby pracowników, która w trakcie zmian kadrowych 

może się zmieniać. 

 Tworzenie złożonych warunków wyboru wykonawców – nierzadko wybór wykonawcy jest 

bardziej złożony od wymienionych powyżej. W takim przypadku OfficeObjects® WorkFlow 

oferuje możliwość definiowania złożonego wyrażenia języka BPQL wybierającego przykładowo 

referenta w danej komórce organizacyjnej, aktualnie obciążonego mniej niż 7 zadaniami, 

pracującego w naszej organizacji dłużej niż 5 lat. Funkcje zawarte w wyrażeniu mogą być 

dowolnie zagłębiane. 
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 Dodawanie nowych funkcji użytkownika - w dowolnym momencie istnieje możliwość 

zarejestrowania nowej funkcji zdefiniowanej na potrzeby konkretnego systemu (np. wyznaczenie 

aktualnego zapasu wolnych dni danego pracownika). 

 zmiana wykonawcy czynności – niekiedy zdarza się iż osoba która została przypisana do 

wykonania czynności nie jest w stanie jej zrealizować (np. została oddelegowana do innych prac 

lub prozaicznie nie jest obecna w pracy). Powoduje to, iż wspomniana instancja procesu nie może 

być kontynuowana. Rozwiązaniem takiego problemu jest zmiana wykonawcy czynności. 

 

Wywoływanie aplikacji 

W procesie pracy, aby wykonać daną czynność wywoływana jest aplikacja. OfficeObjects® 

WorkFlow umożliwia wywołanie aplikacji zarówno w czynności manualnej jak  

i automatycznej. W pierwszym przypadku aplikacja posiada interfejs użytkownika. W drugim 

przypadku jest to aplikacja reprezentowana poprzez usługę (program). W ramach wsparcia 

wywoływania aplikacji OfficeObjects® WorkFlow dostarcza następującej funkcjonalności: 

 Adaptery dla czynności manualnych – w ramach tego interfejsu możliwe jest wołanie 

różnorodnych adapterów usług takich jak: servlet, akcja struts, strona JSP, reguła nawigacji 

Java Server Faces. 

 Adaptery dla czynności automatycznych - w ramach tego interfejsu możliwe jest wołanie 

różnorodnych adapterów usług takich jak: klasa języka Java, usługa sieciowa (ang. web 

service), komenda SOAP. 

 Zarządca czynności automatycznych – wspomniany zarządca jest odpowiedzialny za 

optymalne wykonywanie czynności automatycznych. W przypadku dużej liczby takich 

czynności Zarządca powołuje nowe wątki obsługujące zadania starając się zminimalizować 

przestoje w przetwarzaniu zadań. Aby nie spowodować zablokowania Zarządcy każda  

z czynności ma przewidziany maksymalny czas wykonywania, po którym jest wywłaszczana.  

 Równoważenie obciążeń – cały czas podczas działania produktu, Zarządcy procesów 

rywalizują o przydzielenie i wykonanie zadań automatycznych. Dzięki temu, unika się sytuacji, 

w której jeden Zarządca jest znacząco bardziej obciążony od innych. Dodatkowo, w przypadku 

dużej liczby zadań na jednym serwerze możliwe jest automatyczne lub ręczne zwiększanie 

ilości Zarządców czynności automatycznych na tym samym lub innym, wybranym serwerze. 

Istnieje także możliwość takiego zdefiniowania Zarządców, aby określone zadania (w ramach 

procesu, w ramach wszystkich procesów) były przetwarzane na wskazanym serwerze. 

 

Zarządzanie parametrami jakościowymi 
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Zarządzanie parametrami jakościowymi w obszarze systemów zarządzania procesami pracy ciągle 

stanowi spore wyzwanie. Aktualnie OfficeObjects® WorkFlow dostarcza funkcjonalności do 

zarządzania ograniczeniami jakościowymi. Dostarczana funkcjonalność jest następująca: 

 modelowanie zależności czasowych – często dla danego procesu można określić zależności 

czasowe. W systemach zarządzania procesami pracy zasadniczo istnieją dwa rodzaje zależności 

czasowych: czas wykonania oraz termin zakończenia. Oba rodzaje zależności mogą być 

definiowane na poziomie procesu jak i czynności. Przykładem zależności czasowej na czas 

wykonania czynności jest stwierdzenie, że weryfikacja warunków produkcyjnych nie może trwać 

dłużej niż 1 dzień. Przykładem ograniczenia na termin zakończenia czynności jest stwierdzenie, że 

etap realizacji zamówienia musi się zakończyć maksymalnie 4 dni od daty rozpoczęcia obsługi 

zamówienia. OfficeObjects® WorkFlow wspiera oba rodzaje wspomnianych ograniczeń 

czasowych.  

 Powiadamianie o przekroczeniu ograniczeń czasowych – w przypadku kiedy dane 

ograniczenie czasowe zostanie przekroczone (np. czas realizacji zamówienia wyniesie 5 a nie  

4 dni) OfficeObjects®WorkFlow powiadomi uprawnionych użytkowników (np. poprzez e-mail)  

o zaistniałej sytuacji umożliwiając im wykonanie czynności naprawczych (np. zmiana handlowca 

zajmującego się realizacją zamówienia, pominięcie etapu weryfikacji warunków handlowych, itp.). 

Osoby powiadamiane są wyznaczane w podobny sposób jak wykonawcy czynności. 

 Identyfikacja opóźnień należących do ścieżki krytycznej - OfficeObjects® WorkFlow 

jest w stanie zidentyfikować, czy dane opóźnienie czynności jest krytyczne dla (instancji) procesu. 

Dzięki temu możliwe jest szybkie wyznaczenie newralgicznych punktów, które mają wpływ na 

wykonanie całego procesu (por. Rysunek 2). 

 Sygnalizacja zaistniałych opóźnień - OfficeObjects® WorkFlow dostarcza bogaty zestaw 

mechanizmów do sygnalizacji opóźnień. W przypadku zaistnienia opóźnienia na liście zadań oraz  

w historii wykonania (tekstowej i graficznej) pojawia się specjalny symbol informujący o tym 

fakcie. Symbol ten reprezentuje także sytuację, gdy opóźnienie ma wpływ na cały proces. 

 Ostrzeżenie przed możliwością przekroczenia ograniczeń czasowych – OfficeObjects® 

WorkFlow umożliwia także ostrzeganie wybranych użytkowników o możliwości zaistnienia 

opóźnienia. W trakcie projektowania procesu określa się na jaki czas przed wystąpieniem 

opóźnienia wysłać takie ostrzeżenie. Powiadamiane osoby są wyznaczane  

w podobny sposób jak wykonawcy czynności. 
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Rysunek 2. Przykład sygnalizacji opóźnień  

 

 

Obsługa zdarzeń 

Oprócz standardowego przepływu sterowania w ramach procesu OfficeObjects® WorkFlow 

obsługuje też przepływ sterowania związany ze zdarzeniami. Zdarzenia mogą dotyczyć zarówno 

otoczenia, jak i samych procesów wykonywanych w produkcie. W ramach tego obszaru 

OfficeObjects® WorkFlow dostarcza następującej funkcjonalności: 

 Czynność odebrania zdarzenia – w definicji procesu można określić, że dana czynność będzie 

oczekiwała na zdarzenie. W ramach specyfikacji zdarzenia podaje się typ zdarzenia, oraz inne 

możliwe atrybuty zdarzenia takie jak typ procesu, czy identyfikator dokumentu, na rzecz którego 

został uruchomiony dany proces (jego instancja).  

 Czynność wysłania zdarzenia - w definicji procesu można określić, że dana czynność będzie 

wysyłała zdarzenie do innych wykonywanych procesów. Dzięki temu mechanizmowi można wyrażać 

konieczną synchronizację występującą pomiędzy różnymi instancjami procesów. W ramach 

specyfikacji zdarzenia podaje się typ zdarzenia, oraz inne możliwe atrybuty zdarzenia takie jak typ 

procesu, czy identyfikator dokumentu, na rzecz którego został uruchomiony dany proces (jego 

instancja). 

 Obsługa zdarzeń generowanych przez procesy - często istnieje potrzeba, aby wysyłać do 

innych systemów informację o określonych zdarzeniach związanych z wykonywaniem procesów. 

Przykładem takiego zdarzenia jest informacja o przerwaniu procesu, która może powodować 

konieczność zmiany statusu sprawy lub uruchomienia innego procesu. Możliwe jest definiowanie tak 
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zwanych odbiorców zdarzeń. Procesy odbioru zdarzeń są powiadamiane przez OfficeObjects® 

WorkFlow o wykonywanych zadaniach i mogą reagować we właściwy dla siebie sposób. 

 

Dynamiczna współpraca wykonawców 

W przypadku pracy nad procesem przez większą grupę osób często zachodzi potrzeba dynamicznej 

dyskusji (np. porada, zlecenie dodatkowych prac, konsultacje, itp.). 

Rysunek 3. Przykład tworzenia nowego komunikatu / wiadomości 

Ze względu na dynamikę tej komunikacji nie jest możliwe, aby zawrzeć ją w definicji procesu. Aby 

jednak taka dyskusja była możliwa, dostarcza mechanizmów forum dyskusyjnego dostępnego dla 

wszystkich uczestników procesu. W ramach tego forum, dany użytkownik może dodać nowy wątek 

i/lub wiadomość (por .Rysunek 3 ), odpowiedzieć na już istniejący wątek, czy wyszukać pożądaną 

informację. Pojawienie się nowej wiadomości na forum jest sygnalizowane na liście zadań. 

 

Monitorowanie i Administracja 

Kolejna ważna grupa funkcjonalności dostarczana przez produkt jest związana z monitorowaniem  

i administracją wykonywanych procesów. Do monitorowania i administracji procesów produkt 

udostepnia Konsolę zarządzania procesami. W ramach monitorowania możliwe jest:Sprawdzanie na 

jakim etapie realizacji jest proces (jego instancja) – dla dowolnego procesu OfficeObjects® 

WorkFlow udostępnia informację o wykonywanym/wykonanym procesie pracy. Powyższa informacja 

dostępna jest w postaci graficznej (graf wykonanych czynności) jak i tekstowej (opis poszczególnych 

czynności). Postać graficzna to graf (por. Rysunek 4) wykonanych czynności oraz informacja o stanie 

wykonania poszczególnych czynności, w tym m.in. kto wykonał czynność, kiedy rozpoczęła się i ew. 

zakończyła dana czynność, informacja o rozdzieleniu sterowania – które przejścia zostały faktycznie 

wykonane, informacja o złączeniu sterowania, itp.  
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Rysunek 4. Przykład historii graficznej procesu 

 

 Wyszukiwanie (instancji) procesów i czynności – wyszukiwanie obejmuje bogaty zestaw 

atrybutów instancji procesu i czynności takich jak nazwa wykonawcy, data rozpoczęcia, status 

opóźnienia. Przykładowo, przy wykorzystaniu wyszukiwania można szybko sprawdzić, które 

zadania wpływają na opóźnienie całego procesu.  

 Kategoryzacja instancji procesów i czynności – w ramach konsoli zarządzania procesami 

dostępne są standardowe kategoryzacje procesów. Kategoryzacje te dotyczą aktualnego stanu 

obiektów oraz ich nazw (tzn. instancji procesów i czynności). Dzięki temu mechanizmowi możliwe 

jest szybkie wyszukanie instancji procesów lub czynności danej kategorii (np. w toku). 

W ramach administracji procesami możliwe jest: 

 Przerywanie instancji procesu/czynności – przerywanie procesu skutkuje przerwaniem 

wszystkich wykonywanych instancji czynności, 

 Modyfikacja ograniczeń czasowych – na poziomie procesu i czynności takich jak termin  

i maksymalny czas realizacji, 

 Ustalanie priorytetów, dynamiczna zmiana priorytetów – w OfficeObjects® WorkFlow 

możliwe jest ustalanie priorytetów w trakcie definicji procesu. Dostępne wartości to: najniższy, 
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niski, normalny, wysoki i najwyższy. W trakcie wykonywania procesu, użytkownik ma prawo zmienić 

priorytet zadania czynności na wyższy. 

 Wycofanie czynności  powoduje cofnięcie wykonania procesu do czynności poprzedzającej 

wybraną czynność. Czynność, która jest wycofywana zostaje ustawiona w stan „przerwana” 

natomiast czynność poprzedzająca zostaje ponownie otwarta (status „nieodebrana”). Dla 

wycofywanej czynności możliwe jest też wykonanie czynności kompensującej. Czynność tą określa 

się w ramach definicji procesu.   

Wszystkie czynności, które zostały utworzone z czynności poprzedzającej czynność cofaną tzn. 

wywodzą się z poprzednika cofanej czynności zostają ustawione w stan przerwany. Funkcjonalność 

ta jest bardzo przydatna w procesach obsługi pism. Przykładowo, gdy rejestrujemy pismo  

a następnie dokonujemy jego dekretacji na konkretną osobę może okazać się, iż źle 

zadekretowaliśmy pismo (np. osoba nie zajmuje się podaną tematyką). Mamy wtedy możliwość 

przez zastosowanie wycofania powrotu do czynności dekretacji pisma i wykonania jej jeszcze raz. 

 Archiwizacja instancji procesu – archiwizacja instancji procesu polega na wyeksportowaniu do 

XML informacji o instancji procesu, wszystkich instancji czynności oraz instancji przejść. 

Zarchiwizowane instancje procesów przechowywane są w archiwum, poza OfficeObjects® 

WorkFlow. Archiwizacja dostępna jest dla instancji procesów zakończonych jak również dla 

procesów w toku. 

 Obsługa sytuacji wyjątkowych – w trakcie eksploatacji systemu mogą wyniknąć różne sytuacje 

wyjątkowe, przykładowo błędna definicja WPA może spowodować zatrzymanie instancji procesu  

z powodu braku uczestnika procesu, do którego należy przekazać pracę. 

OfficeObjects®WorkFlow posiada szereg mechanizmów obsługi sytuacji wyjątkowych.  

 

Najważniejsze z nich to:  

 tranzakcyjność wykonywania czynności – dzięki mechanizmom tranzakcyjności 

zapisywania danych, w przypadku gdy nastąpi pad systemu przy wykonywaniu czynności, nie 

spowoduje to zapisania niespójnej informacji informacja do bazy.  

 decyzja „ad-hoc” – tak jak opisano to przy elastycznym definiowaniu przypisywania 

uczestników procesu do czynności. 

 przerwanie procesu – w sytuacjach wyjątkowych istnieje też możliwość przerwania 

wykonywania procesu pracy. System zapisuje informację o wykonanych działaniach do 

momentu przerwania instancji. 

 Analiza wykonanych procesów - pod kątem wąskich gardeł, opóźnień i sytuacji 

wyjątkowych. 

 

Zgodność ze standardami 
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Aby zagwarantować elastyczność i otwartość systemu, OfficeObjects® WorkFlow jest oparty na 

dobrze zdefiniowanych i szeroko stosowanych międzynarodowych standardach.  

W zakresie zarządzania procesami pracy:  

 Architektura OfficeObjects® WorkFlow jest zgodna z modelem odniesienia koalicji 

Workflow Management Coalition, standard TC-1003. 

 Metamodel procesu jest rozszerzeniem metamodelu procesu zaproponowanym przez 

WfMC w standardzie TC-1011.  

 Model procesu jest zapisywany w notacji Business Process Modelling Notation (BPMN) 

zaproponowanej przez organizacje BPMI. 

 Definicja procesu może być zaimportowana lub wyeksportowana do dwóch najbardziej 

popularnych języków definiowania procesów biznesowych: 

o XML Process Definition Language (XPDL), koalicja WfMC, standard TC-1025. 

o Business Process Execution Language for Web Services (WS-BPEL), 

zaproponowanym przez organizację OASIS. 

 Komunikacja zdalna z OfficeObjects® WorkFlow bazuje na protokole 

OfficeObjects®WorkFlow, zaproponowanym przez koalicje WfMC w standardzie TC-1023. 

 

Ponadto, OfficeObjects® WorkFlow korzysta z nieformalnych standardów dotyczących: 

 Logu wykonania procesu opartego o specyfikację podaną w pracach prof. Van der Aalsta, 

 Wizualizacji wykonania procesów zgodnej z rozszerzona notacją BPMN zaproponowaną 

na konferencji Dexa 2003 przez pracowników naszej firmy..  

 

W zakresie wymiany informacji i współpracy z systemami zewnętrznymi OfficeObjects® WorkFlow 

wykorzystuje technologie związane z językiem XML (ang. eXtended Markup Language). Zapis struktury 

wymienianych danych jest realizowany przy pomocy języka XML Schema. Transformacja danych 

prezentowanych dla użytkowników - przy pomocy języka XSL (ang. eXtended StyleSheet Language)  

a reprezentacja danych zapisanych w postaci XML – przy pomocy struktury DOM (ang. Document 

Object Model). 

 

Integracja z systemami zewnętrznymi 

Jednym z najważniejszych założeń OfficeObjects® WorkFlow jest możliwość integracji z systemami 

zewnętrznymi. System zewnętrzny dostarcza OfficeObjects® WorkFlow  informacji o: 

 wykorzystywanych zasobach ludzkich i strukturze organizacyjnej, 

 przetwarzanych danych wykorzystywanych do definiowania warunków przepływu sterowania, 

 usługach/funkcjach świadczonych przez systemy zewnętrzne (np. rejestracja pisma, utworzenie 

wniosku urlopowego, itp.). 
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OfficeObjects® WorkFlow na podstawie tych danych umożliwia zdefiniowanie przepływu sterowania 

procesu pracy i przypisanie zasobów, danych i usług do czynności. 

Aby uniezależnić się od struktury danych systemu zewnętrznego przyjęto, że z każdym procesem 

pracy związany jest obiekt informacyjny (OI). Obiekt ten może być złożony i zawierać atrybuty będące 

innymi obiektami informacyjnymi. Przykładowo z danym klientem związany jest obiekt informacyjny: 

teczka kontaktów, w której jest zawarta informacja o wszystkich sprawach (OI) i pismach (OI) 

otrzymanych od i wysłanych do tego klienta. Z punktu widzenia OfficeObjects® WorkFlow 

konieczne jest, aby system zewnętrzny dostarczył informacje o strukturze obiektu informacyjnego 

(atrybuty wykorzystywane w definicji warunków przejścia) oraz wskazanie na konkretną instancje OI, 

którego to systemu dotyczy dana instancja procesu. 

Kolejnym wymogiem OfficeObjects® WorkFlow jest uzyskanie od systemu zewnętrznego informacji 

o pracownikach i strukturze organizacyjnej firmy. Informacja ta jest wykorzystywana do przypisywania 

użytkowników do czynności oraz tworzenia listy zadań do wykonania. Dodatkowe informacje  

o użytkownikach (np. kompetencje, relacja przełożony-podwładny) mogą umożliwić tworzenie 

złożonych przypisań użytkowników do czynności, np. „Tą czynność wykona pracownik będący 

przełożonym pracownika, który rozpoczął proces pracy.”. Aktualnie OfficeObjects® WorkFlow 

umożliwia odczyt danych o użytkownikach zapisanych w strukturach relacyjnych dostępnych 

bezpośrednio poprzez perspektywy lub strukturach hierarchicznych dostępnych poprzez protokół 

LDAP. 

Ostatnim wymogiem OfficeObjects® WorkFlow jest dostarczenie przez system zewnętrzny 

informacji o zaimplementowanych usługach/funkcjach. Informacja ta umożliwia określanie jakie 

czynności zostaną wykonane w ramach danego procesu pracy. Przy wykonywaniu czynności 

OfficeObjects® WorkFlow przekazuje usłudze wskazanie na obiekt informacyjny oraz dane  

o użytkowniku wykonującym usługę. Aby uniezależnić się od zmiany liczby i typów parametrów 

zdecydowano się na przekazywanie parametrów w postaci tekstu XML. OfficeObjects® WorkFlow 

umożliwia wykonanie usługi jako: 

 obiektu OLE (środowisko Windows), (bezpośrednio w architekturze klient-serwer, pośrednio –  

w architekturze „cienki-klient” poprzez zastosowanie warstwy pośredniczącej uruchamianej na 

komputerze klienckim) 

 klas Javy, stron JSP (środowisko Unix i Windows). 

Z punktu widzenia integracji z OfficeObjects® WorkFlow system zewnętrzny może współpracować 

na poziomie od I do VI. Poziom I jest najmniej, a poziom VI najbardziej zaawansowanym poziomem 

współpracy. Wyznaczenie, który poziom współpracy jest spełniany przez system zewnętrzny określa 

się przy pomocy tabeli cech systemu zewnętrznego. Tabela cech jest przedstawiona poniżej. 
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Cecha Waga 

Możliwość odwoływania się do instancji obiektu informacyjnego. 10 

Identyfikacja użytkowników (poprzez identyfikatory i system haseł) 6 

Dostęp do definicji atrybutów danego obiektu informacyjnego. Jest możliwość 

definiowania warunków przepływu sterowania w zależności od atrybutów obiektu 

informacyjnego. 

4 

Możliwość łączenia użytkowników komputerze grupy 4 

Struktura organizacyjna odzwierciedlająca przynależność użytkowników do 

komórek organizacyjnych 

3 

Informacja o stanowisku pracownika 2 

Informacja o zależności ogólniej hierarchii stanowisk 1 

Tabela 1. Cechy systemu zewnętrznego i ich wagi ze względu na integrację 

 

Wagi cech, które spełnia system zewnętrzny są sumowane i wyznaczają poziom współpracy 

OfficeObjects® WorkFlow. 

 

Poziom Opis poziomu Zakres wag 

I Podstawowy 0-16 

II Średni 17-20 

III Średni+ 21-24 

IV Wysoki 25-27 

V Bardzo wysoki 28-29 

VI Pełny 30 

Tabela 2. Określenie poziomu współpracy. 

 

Zgodność z ogólnie przyjętymi kryteriami 

Jednym z najbardziej obiektywnych kryteriów weryfikacji funkcjonalności zarządzania procesami pracy 

jest określenie zakresu wsparcia dla tak zwanych wzorców zarządzania procesami (ang. workflow 

patterns). Tabela 3 prezentuje zakres wsparcia wzorców przez produkt OfficeObjects® WorkFlow.  

 

Wzorce zarządzania procesami OfficeObjects®WorkFlow 

 

 

Podstawowe 

1 (sekwencja) + 

2 (równoległe rozdzielenie sterowania) + 

3 (złączenie równoległego wykonania) + 

4 (alternatywne rozdzielenie sterowania) + 

5 (złączenie alternatywnego wykonania) + 

 

Wymagające 

zaawansowanej 

6 (opcjonalne rozdzielenie sterowania) + 

7 (złączenie opcjonalnego wykonania) + 

8 (wielokrotne złączenie) + 
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synchronizacji. 9 (dyskryminator) - 

Dotyczące struktury 

procesu 

10 (pętla) + 

11 (zakończenie ścieżki w procesie) + 

Dotyczące liczności 

wykonawców 

12 (wielu wykonawców ) + 

13 (wielu wykonawców, liczność ustalana w czasie 

definiowania procesu) 

+/- 

14 (wielu wykonawców, liczność ustalana w czasie 

wykonania procesu) 

+ 

15 (wielu wykonawców bez informacji o ich 

liczności) 

+ 

Związane ze stanem 

czynności 

16 (opóźniony wybór) - 

17 (dowolny porządek wykonania) - 

18 (kamień milowy) - 

Dotyczące 

przerywania 

wykonania 

29 (przerwanie wykonywania czynności) + 

20 (przerwanie wykonywania procesu) + 

Tabela 3. Wsparcie wzorców zarządzania procesami przez OfficeObjects®WorkFlow 

Dla porównania większość systemów zarządzania procesami pracy wspiera ok. 9-10 wzorców. 

Architektura produktu 
 

Niniejszy rozdział opisuje architekturę systemu OfficeObjects® WorkFlow z dwóch niezależnych 

perspektyw. Pierwsza perspektywa prezentuje podział systemu na elementy funkcjonalne.  

W perspektywie tej zaprezentowano również wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi 

elementami oraz opisano najważniejsze funkcję realizowane przez te elementy. Druga perspektywa 

przedstawia natomiast warstwowość systemu system zgodnie ze architekturą MVC (ang. Model-View-

Control). W perspektywie tej położono szczególny nacisk na nakreślenie granicy poszczególnych 

warstw oraz pokazując sposoby komunikacji pomiędzy warstwami. 

 

Architektura funkcjonalna 

OfficeObjects® WorkFlow składa się z modułów realizujących określone grupy funkcjonalności. 

Moduły OfficeObjects® WorkFlow zaprezentowano na poniższym rysunku z zaznaczeniem 

zależności pomiędzy elementami. Dokładny opis poszczególnych modułów został przedstawiony 

poniżej rysunku w oddzielnych sekcjach. 



19 

 

 

 

 

Rysunek 5. Architektura systemu OfficeObjects® WorkFlow 

OfficeObjects® WorkFlow Process Designer 

Moduł ten jest odpowiedzialny za definiowanie procesów pracy i jest przeznaczony dla projektantów 

procesów. W szczególności moduł ten realizuje następujące funkcje: 

 Modelowania procesów przy użyciu notacji BPMN (por. Rysunek 6) 

 uszczegóławiania definicji procesu pracy (dynamiczne przypisywanie uczestników procesu do 

czynności, modelowania czasu, określania list osób powiadamianych o opóźnieniach), 

 importowania modelu procesu pracy z zewnętrznego graficznego narzędzia do modelowania 

procesów pracy (iGrafx, Aris Toolset, Corporate Modeller), 

 eksportowania modelu procesu pracy do zewnętrznego graficznego narzędzia do modelowania 

procesów pracy (iGrafx), 

 sprawdzania poprawności procesu pracy 

 wersjonowania procesów pracy, 

 modyfikacja definicji procesu pracy. 

 symulacja wykonania procesu 

OfficeObjects®WorkFlow

Wykonywanie procesów

Enactment

 Engine

WorkList 

Modelowanie i projektowanie procesów

Process Designer

Monitorowanie i Administracja

<<component>>

Monitor

Management 

Cockpit

Team

 Colaboration

 Manager

Repository
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W celu przenaszalności i elastyczności definicja procesu jest zapisywana w języku XML zgodnie  

z gramatyką języka XPDL koalicji WfMC rozszerzoną o elementy dynamiczne przypisywanie 

uczestników procesu do czynności oraz modelowania czasu.  

Rysunek 6. Definicja procesu w OfficeObjects®WorkFlow Process Designer 

OfficeObjects® WorkFlow Enactment Engine 

Moduł ten jest odpowiedzialny za wykonywanie procesów pracy. W szczególności moduł ten realizuje 

następujące funkcje:  

 tworzenia, obsługi, przerywania i zakończenia instancji procesu pracy, 

 rozpoczęcia, wykonywania i zakończenia czynności, 

 dostarczania informacji o stanie instancji procesu pracy, 

 dostarczania informacji o liście zadań do wykonania przez danego użytkownika, 

 dostarczania zbiorczej informacji o wykonanych/wykonywanych instancjach procesów, 

 sygnalizowania możliwych do przekroczenia i przekroczonych zależnościach czasowych 

zdefiniowanych dla procesu. 

 

OfficeObjects®WorkFlow WorkList 

Jest to moduł zapewniający uczestnikom procesów środowisko do wykonywania ich zadań.  

W architekturze „cienki-klient” moduł udostępniany jest użytkownikowi jako strony JSP. Strona ta jest 

podzielona na cztery części: 
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 Panel grupowania zadań – panel ten wyświetla sposób grupowania zadań. Domyślnie zadania 

są grupowane po statusie „nowe zadania”, „zadania w toku”, jakkolwiek mogą być też 

grupowane po innych atrybutach.  

 Panel listy zadań – lista zadań. Ze względu, że zadania są pokazywane paczkami po N zadań 

może zaistnieć sytuacja, że nie wszystkie zadania od razu będą wyświetlone na stronie w takim 

wypadku dostępny jest mechanizm odwoływania się do poprzednich i następnych zadań. 

Zadania mogą być sortowane po wyświetlanych atrybutach. 

 Panel informacji o zadaniu – opis czynności – czyli działań do wykonania w ramach danego 

zadania. 

 Panel dostępnych usług (opcjonalnie) – usługi dostępne na liście zadań w postaci klawiszy 

(OfficeObjects® DocMan) 

 

Rysunek 7. Przykładowe okno listy zadań 

 

OfficeObjects® WorkFlow Team Collaboration Manager 

Moduł ten umożliwia dynamiczną współpracę pomiędzy uczestnikami procesu. Ze względu na 

„dynamikę” tej współpracy, jest ona realizowana jako forum wymiany poglądów zamiast być procesem 

o ściśle zdefiniowanej kolejności wykonywanych zadań. W szczególności moduł ten realizuje 

następujące funkcje: 

 tworzenie wątków będących odwzorowaniem poszczególnych tematów poruszanych na forum, 

 tworzenie wiadomości przeznaczonych dla uczestników instancji procesu, 

 tworzenie odpowiedzi na wcześniej wstawione wiadomości, 
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 przeglądanie historii poszczególnych tematów poruszanych na forum. 

OfficeObjects® WorkFlow Monitor 

Moduł ten jest odpowiedzialny za monitorowanie wykonywania procesów, w szczególności ich 

parametrów jakościowych takich jak czas. W przypadku nie spełnienia wymagań na parametry 

jakościowe przez wykonywane procesy lub ich czynności, moduł automatycznie sygnalizuje zaistniałą 

sytuację do grupy osób określonej podczas definicji odpowiedniego procesu. 

 

OfficeObjects®WorkFlow Management Cockpit 

Moduł ten jest odpowiedzialny za zarządzanie instancjami procesów oraz instancjami czynności. W 

ramach dostępnej funkcjonalności Administrator systemu może wyszukiwać instancje, przerywać i 

modyfikować przypisanie wykonawców. Dodatkowo Administrator ma także możliwość archiwizacji i 

odtwarzania instancji procesów. Archiwizacja może być wykonana poprzez dowolne narzędzie 

archiwizacji (także zewnętrzne) implementujące interfejs archiwizacji obiektów procesów. 

Ponadto moduł ten udostępnia informacje o wykonanych i wykonywanych instancjach procesów pracy 

w postaci graficznej, w tym: 

 informację o stanie wykonywanej instancji procesu pracy, 

 informację o stanie zakończonej instancji procesu pracy, 

 listę uruchomionych procesów, 

 listę procesów/czynności opóźnionych, 

W dowolnym momencie działania systemu możliwe jest sprawdzenia stanu instancji procesu.  

Na ekranie wyświetla się graf wykonanych czynności oraz informacja o stanie wykonania 

poszczególnych czynności, w tym: 

 kto wykonał czynność, 

 kiedy rozpoczęła się i ew. zakończyła dana czynność, 

 informacja o rozdzieleniu sterowania – które przejścia zostały faktycznie wykonane, 

 informacja o złączeniu sterowania. 

 

OfficeObjects® WorkFlow Repository 

Moduł ten odpowiedzialny jest za przechowywanie danych i zapewnienie ich spójności. Realizuje 

następujące zadania: 

 przechowywanie definicji procesów, 

 przechowywanie instancji procesów, 

 przechowywanie zdarzeń zewnętrznych. 

 

Architektura warstwowa 
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Innym spojrzeniem na OfficeObjects® WorkFlow jest wydzielenie logicznych warstw. Każda  

z warstw korzysta z usług warstwy niższej i świadczy usługi warstwie wyższej. Zasadniczo można 

wyróżnić cztery warstwy: model – baza, model – logika, sterowanie i prezentacja (por. Rysunek 8). 

 

Rysunek 8. Architektura warstwowa 

Warstwa model – dane odpowiada za trwałość danych obsługiwanych przez system. Warstwa ta jest 

implementowana na relacyjnej bazie danych wspierających standard SQL’86 takiej jak DB2, Oracle, 

MSSQL, Ingres czy PostgreSQL. 

Warstwa model – logika implementuje najważniejsze usługi produktu. Warstwa ta jest napisana  

w technologii J2EE i uruchamiana na serwerze aplikacyjnym takim jak JBoss. Warstwa ta korzysta z 

danych zapisanych w warstwie model-dane poprzez protokół JDBC (wersja 2.0). Usługi oferowane 

przez ta warstwę są dostępne poprzez interfejsy programowe. Podstawowym interfejsem jest interfejs 

w języku Java. Na tym interfejsie nadbudowane są kolejno interfejsy komunikacji zdalnej – poprzez 

protokół SOAP, oraz interfejsy komunikacji poprzez obiekty OLE. 

Warstwa prezentacji i warstwa sterowania odpowiadają za komunikację z użytkownikiem produktu. 

W ramach wersji demonstracyjnej produktu dostarczany jest zestaw szablonów dotyczących obu 

warstw. W przypadku warstwy sterowania jest to zestaw akcji zapisanych w technologii struts. W 

przypadku warstwy prezentacji jest to zestaw stron JSP wzbogaconych o elementy oparte o takie 

technologie jak Scalable Vector Graphics (SVG) czy znaczniki TagLib 

OfficeObjects® WorkFlow wspiera zarówno architekturę dwuwarstwową jak i trójwarstwową. W 

architekturze dwuwarstwowej warstwa prezentacji oraz znaczna część warstwy aplikacyjnej jest 

zlokalizowana na komputerach klienckich (tzw. „gruby klient”); najniższe funkcje warstwy aplikacyjnej 

oraz warstwa bazy danych są zlokalizowane na serwerze. W tej architekturze OfficeObjects® 

WorkFlow jest dostępny jako obiekt OLE na komputerze klienckim. 
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Model                                                           
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W architekturze trójwarstwowej na komputerze klienckim jest tylko wyświetlana warstwa prezentacji 

(zależna od konkretnego systemu). Funkcje tej warstwy są dostępne poprzez przeglądarkę WWW 

(tzw. „cienki klient”). W zależności od obciążenia systemu (liczba użytkowników, wymagany czas 

dostępu, ilość przetwarzanych danych) warstwy aplikacyjna i bazy danych mogą być zlokalizowane na 

jednym serwerze lub na odrębnych serwerach. Dodatkowo w przypadku zwiększania obciążenia 

istnieje możliwość dołączenia dodatkowych serwerów aplikacyjnych. 

Wybrane cechy systemu 
 

Poniższy rozdział prezentuje najważniejsze cechy systemu określające stan zawansowania systemu, 

jego stabilność jak również zachowanie przy dużym obciążeniu. Poszczególne cechy przedstawione są 

w formie podpunktów. 

 

Zapewnianie jakości 

W ramach procesu zapewnienia jakości istniejącego w firmie Rodan Development OfficeObjects® 

WorkFlow jest testowany zgodnie z zaleceniami metodyki RodanNT. W ramach tych zaleceń stosuje 

się m.in. następujące techniki walidacji, weryfikacji i testowania: 

 formalna inspekcja kodu źródłowego zorientowana na specyficzne zagadnienia, 

 listy kontrolne, 

 scenariusze testowe, 

 testy wbudowane w moduł (testy automatyczne), 

 testy obciążenia. 

Propozycje poprawy pojawiające się zarówno w fazie testowania  jak i w fazach wdrożenia i 

utrzymania (klienci) są rejestrowane i obsługiwane zgodnie z procesem obsługi problemu/propozycji 

poprawy działającym w naszej firmie. 

 

Wydajność 

OfficeObjects®WorkFlow w ramach zapewnienia jakości jest poddawany serii testów dużego 

obciążenia, zarówno dużą ilością procesów/czynności jak i dużą liczbą użytkowników jednocześnie 

korzystających z modułu. Poniżej zawarto uproszczony opis środowiska testowego oraz wyniki 

przykładowych testów.  

Przykładowe parametry środowiska testowego: 

 około 200 000 uruchomionych instancji procesów 

 maksymalnie 50 jednoczesnych użytkowników (poprzez wątki programu Javy) 

 baza Oracle 8i (8.1.7) 

 system Sun Solaris 5.8 



25 

 

 

 

 Serwer Sun E450, dwa procesory Ultra Sparc3, 433 MHz. Serwer testowy – wykorzystywany ciągle 

także przez inne projekty do testowania aplikacji (zainstalowany serwer aplikacyjny WebSphere, 

serwer RDBMS Informix). 

 

 

Rysunek 9. Czas odpowiedzi podstawowych usług modułu OfficeObjects®WorkFlow 

Najważniejszym wynikiem testów było potwierdzenie istnienie dobrych mechanizmów optymalizacji i 

przeciwdziałania dużemu obciążeniu – w przypadku zwiększania liczby użytkowników czas odpowiedzi 

wzrastał sub-liniowo. Dodatkowo, w kontekście danego środowiska testowego, wyniki wskazują na 

dużą wydajność modułu. Czasy odpowiedzi poszczególnych usług udostępnianych przez moduł dla 

podanych wyżej parametrów były niższe niż 1s. 

 

Bezpieczeństwo 

OfficeObjects® WorkFlow Wspiera następujące aspekty bezpieczeństwa systemu: 

 Wykorzystuje zewnętrze mechanizmy autentykacji użytkowników, 

 Definiuje zakres autoryzacji użytkowników do wybranych funkcji (narzędzie do projektowania 

procesów), 

 Loguje operacje wykonywane w ramach procesu w postaci historii wykonania procesu. Historia 

ta jest dostępna tekstowo i graficznie, 

 Generuje log obsługi sytuacji wyjątkowych na kilku poziomach (np. błąd krytyczny, błąd, 

ostrzeżenie), 
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Ponadto w ramach innych rozwiązań może wspierać: 

 Szyfrowanie danych zapisanych w bazie 

 Szyfrowanie komunikacji poprzez protokół HTTPS 

 Podpisywanie dołączanych dokumentów w ramach wykonywanych zadań. 

 

Dokumentacja i szkolenia 

Jednym z kluczowych elementów rozprzestrzeniania się wiedzy jest jej dostępność oraz sposób 

nauczania. Znanych jest wiele przypadków, szczególnie w informatyce, gdy bardzo dobre rozwiązania 

nie były aprobowane przez użytkowników ze względu na niską jakość dokumentacji i/lub braku 

szkoleń.  

OfficeObjects® WorkFlow posiada szczegółową dokumentację. Wprowadzenie do systemów 

zarządzania procesami pracy i definiowanie procesów pracy jest opisane w dokumentacji 

administratora – OfficeObjects® WorkFlow – Moduł Definicji Procesów Pracy. Dokładny opis 

interfejsu API modułu oraz definicje formatów przekazywanych danych znajdują się w 

OfficeObjects® WorkFlow – Dokumentacja API. Przykłady wykonania typowych operacji zawarte są 

w OfficeObjects® WorkFlow – Podręcznik programisty. Sposób instalacji i konfiguracji oprogramowania 

opisuje OfficeObjects® WorkFlow – Podręcznik administratora. 

 

Oprócz dokumentacji, firma Rodan Development prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesami 

pracy oraz implementacji procesów w systemach opartych o OfficeObjects® WorkFlow. Szkolenia 

obejmują zarówno część teoretyczną (prezentacja, ćwiczenia w grupach) jak i część praktyczną 

(ćwiczenia indywidualne - implementacji procesów). 

 

Wspierane platformy 

OfficeObjects® WorkFlow wspiera większość popularnie wykorzystywanych relacyjnych baz danych, 

zarówno komercyjnych (Oracle, MS SQL Server, IBM DB2), jak i open source (PostgreSQL), które 

posiadają sprawny mechanizm podłączenia do baz danych typu JDBC. Część serwerowa produktu 

wymaga systemu operacyjnego, na którym funkcjonuje środowisko Java (Linux/Unix/Windows), 

natomiast część kliencka, w zależności od roli użytkownika - przeglądarki internetowej i/lub 

środowiska Java 

 

Przykładem wykorzystania modułu OfficeObjects® WorkFlow w aplikacji o architekturze 

dwuwarstwowej (klient-serwer) jest OfficeObjects® DocMan. System OfficeObjects® DocMan jest 

systemem zarządzania obiegiem dokumentów wdrożonym w architekturze dwuwarstwowej w 

środowisku systemu operacyjnego Windows.. 
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W oprogramowaniu OfficeObjects® DocMan moduł OfficeObjects® WorkFlow wykorzystywany 

jest do implementacji procesów biznesowych określających kolejne kroki procedury obsługi różnych 

rodzajów dokumentów (np. wniosek o wydanie prawa jazdy, pozwolenie na budowę itp.) 

W prezentowanym przykładzie komunikacja pomiędzy modułem OfficeObjects® WorkFlow a 

środowiskiem OfficeObjects® DocMan realizowana jest z wykorzystaniem komunikacji przez HTML 

i XML oraz Visual Basic Class API. 

 


