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МОДУЛ ЗА РАБОТНИ ПРОЦЕСИ,
БАЗИРАН НА МРЕЖА НА ПЕТРИ
Стоян Черешаров, Христо Крушков
Резюме. В статията се описва един от множество модули за бързо
изграждане на уеббазирани приложения, който използва математическия
апарат за моделиране „мрежи на Петри“. Неговата цел е да ускори процеса на
проектиране, създаване и тестване на такива приложения. Модулът добавя
допълнителен слой на абстракция и служи за описание и изпълнение на
работни процеси. Той помага при решаване на широк кръг проблеми, които
могат да бъдат описани с мрежи на Петри.
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1. Въведение
В последните години значително се увеличи интересът към широко
използване на уеббазирани системи. Нарасналите потребителски изисквания
към тях и недостигът на ИТ специалисти наложи да се търсят методи и средства
за оптимизиране на процеса на разработка на такива системи. Така става
възможно бързото им изграждане без да се компрометира тяхното качество [7].
Ние предлагаме построяването на уеббазирана система да се сведе до нейното
сглобяване от преизползваеми, независими, инсталируеми модули. Това ни
позволява да се концентрираме върху разработка и тестване на набор базови
модули. От друга страна системата остава отворена за добавяне на специфични
модули, които взаимодействат с останалите на базата на определени правила.
По този начин може гъвкаво и бързо да се изграждат както малки системи, така
и големи, посредством поетапното добавяне на нови модули. Използването на
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такъв подход е удачен не само при приложението му в реални системи, но и за
обучение [13,14].
Работата ни почива на три основни хипотези:
1. Една уебсистема може да се изгради от независими, преизползваеми
модули.
2. Модулите могат да са разпределени и отдалечени в уебпространството.
3. Един от модулите за автоматизация на работни процеси, базиран на
Мрежа на Петри, може да се ползва като универсален инструмент за
решаване на огромен кръг задачи.
Ще се спрем по-подробно на всяко едно от горните твърдения.
По отношение на хипотеза 1 можем да кажем, че откриваме сходни
функционалности в уеббазираните системи. Тези функционалности могат да се
изолират в преизползваеми, независими един от друг инсталируеми модули.
Като за разделянето на системата на модули може да се използват принципите
на
„Аспектно-ориентираното
програмиране“ [2, 9] и
„Модулното
програмиране“. Инсталацията трябва да става със стандартните средства на
технологията (package/dependancy managers).
Като пример ще посочим механизмът за запис при възникване на
изключения (Log). След направен анализ на различни уеббазирани системи
установихме, че в много техни елементи можем да открием програмни редове,
които са натоварени със задължението да обслужват възникването на различни
изключения. Така този аспект от функционалността е разпръснат сред
приложението. Отделните елементи на софтуера освен, че изпълняват основната
си функционалност, трябва да се занимават с непривични за тях дейности и
стават силно зависими един от друг. Не се следва принципът за една отговорност
(Single Responsibility, Strong Cohesion). Решението на този проблем е да се
изнесат тези редове код и се капсулират в самостоятелен модул, който се
занимава само с този аспект от функционалността. Така отделните елементи на
системата поемат само тяхното задължение и не зависят от съществуването на
система за запис на изключения (Log system).
Друг пример е механизмът за оторизация. Той се грижи за това кой
потребител или роля има достъп до определени ресурси. Подобна
функционалност може да се изнесе в отделен модул. Останалите части на
системата не подозират, че достъпът до тях се контролира.
Базовите модули, които са необходими за бързото изграждане на една
уеббазирана система, са следните:
 Модул за идентификация;
 Модул за запис на изключения;
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 Модул за оторизация с използване на роли или “Access Control List”;
 Модул за изграждане на навигация с възможност за връзка с модула за
оторизация;
 Модул за управление на сесиите;
 Модул за управление на съдържанието;
 Модул за автоматизация на работни процеси, базиран на Мрежа на
Петри.
Хипотеза 2 почива на тенденцията за все по-голямото използване на
уебуслуги за комуникация между отделни приложения [3]. Модулите, от които
е изградена една система, могат да са независими и разпределени.
Комуникацията между тях може да се реализира само чрез уеббазиран приложен
програмен интерфейс (web API, REST or RPC over HTTP or HTTPS). Това ни
позволява да реализираме модулите на различни програмни езици и технологии.
Хипотеза 3 защитава идеята, че може да се постигне дори още по-голяма
степен на абстракция и се ускори процесът по създаване на приложение чрез
въвеждане на математически формализъм. Един от модулите, с помощта на
който може да се реши огромен кръг проблеми, е модулът за автоматизация на
работни процеси, базиран на мрежи на Петри (Petri Nets) [1, 6, 8]. Той допълва
останалите модули, като създава нов слой на абстракция. Така програма може
да бъде описана с математическия апарат на Петри и имплементирана директно
почти без нужда от писане на програмен текст.
Описаният в тази статия модул за работни процеси (workflow engine),
базиран на мрежите на Петри, е само един от множество модули за бързо
изграждане на уеббазирани приложения. Неговата цел е да ускори
допълнително процеса по изграждане на приложение, като предложи
допълнителен слой на абстракция. Ние използваме математически формализъм,
който ни дава стандартен подход за решаване на широк кръг задачи. Ако
проблемът може да бъде описан с помощта на математическия
инструментариум на мрежите на Петри, то описанието може да служи за вход
на този модул. Модулът може да поеме функцията по управлението на този
процес.

2. Основни характеристики на модула за работни процеси
2.1. Предназначение
Много често при създаване на приложения се налага да описваме
програмно последователности от действия, които зависят от определени
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условия. Например, „Wizard“ системи, системи за създаване, редактиране,
обработка на документи и др. Вместо всеки път да пишем отново и отново
подобен код, можем да изведем тази функционалност в отделен преизползваем
модул.
Следващата стъпка е да се избере начин за описание на мета информацията.
Как процесът да бъде формално описан, за да може нашият модул да работи с
него. Ние се спряхме на Теорията на Петри. Голям кръг проблеми могат да бъдат
описани и решени със средствата на теорията мрежи на Петри [4 – 6, 10, 12].
Оказва се, че много процеси в химията, биологията, физиката, бизнеса и други
области се описват с този математически апарат. С помощта на описания в
настоящата статия модул, бързо и лесно тези процеси се моделрат в едно
уебприложение. Което означава, че огромен кръг проблеми може да се реши
почти без писане на код.
Като част от колекцията модули за бързо изграждане на уебприложения,
модулът за работни процеси внася най-висока степен на абстракция и довежда
разработването на уебприложения до описания на работен процес с графични
инструменти.

2.2. Цел
Целта на модула за работни процеси е само с помощта на графични
инструменти да се изгради уебприложение бързо и лесно, без или с много малко
писане на код. Като конкретен пример може да се посочи съвместното
използване на модула с „Platform Independent Petri net Editor 2 (PIPE2)”. Това е
независим, безплатен графичен редактор за създаване и анализ на мрежи на
Петри. С негова помощ се описва мрежата на Петри в графичен режим, а
експортираният XML служи за вход на модула. След което, модулът е готов за
управление на работния процес в този конкретен случай, описан графично с
помощта на PIPE2.

2.3. Предимства
 Създаването на приложение се свежда до описание на работен процес с
помощта на добре познат ясен формален математически апарат (мрежи
на Петри).
 Стандартен подход за решаване на огромен кръг проблеми.
 Бързо създаване на приложения (Rapid Application Development).
 Мрежи на Петри в чист вид. Най-висока степен на абстракция.
Съвместим с други инструменти за работа с мрежи на Петри.
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 Модулът е в състояние да превърне една стандартна MVC система в
система за работни процеси.
 Модулът работи в синхрон с останалите модули от проекта и предлага
своята функционалност под формата на уебуслуги

3. Реализация на модула
Модулът служи за описание и изпълнение на работни процеси. Това налага
дефиниране на терминология и описание на процеси според нашите нужди.
Система за работни процеси наричаме: „Автоматизирането изцяло или на
част от бизнес процес, при което документи, информация или задачи се предават
от един на друг участник за обработка, съгласно множество от процедурни
правила“ [11].
Според това върху какво се акцентира при управлението на процеса
различаваме два вида работни процеси:
 За документооборот (Document circulation/Entity based) – вниманието ни
е насочено върху документ и стадиите, през които трябва да премине,
за да се завърши;
 За дейности (Activity based) – работният процес е изграден от дейности,
които трябва да бъдат извършени.
Описаният в тази статия модул реализира система за работни процеси за
дейности.
Една система за работни процеси или система за автоматизиране на бизнес
процеси ни дава сигурност, че завършването на една стъпка бива автоматично
следвана от друга, предварително заложена в някаква логическа
последователност. Системата дава отговор на въпроса: „Кой прави какво, кога и
как?“ („Who does what, when and how?“).
За моделирането на работни процеси ние използваме математически
апарат, създаден от Карл Адам Петри. Той пръв формулира теория за дискретни
паралелни системи, известна под името мрежи на Петри.
Мрежи на Петри е формален и графичен език, подходящ за моделиране на
системи за едновременно (конкурентно) използване от много потребители и
споделени ресурси.
Мрежите на Петри са придобили толкова голяма популярност, че има
платформено независим редактор за създаване мрежи на Петри (Platform
Independent PetriNet Editor ), наречен PIPE.
Съществува и език за описание на мрежите на Петри (Petri Net Markup
Language) – PNML.
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Може да използваме и двата инструмента за създаване и импортиране на
работния процес в нашия модул. Обикновено с PIPE графично се описва
процесът и после експортираният XML файл служи за вход на модула, при което
вътрешно се изграждат необходимите структури.
Модулът предлага два подхода за изграждане на потребителския
интерфейс. Първият подход е чрез директно описание на формата за
комуникация с потребителя. При този подход графичният интерфейс е заложен
направо в XML кода за импортиране. Може да се използва HTML, CSS и
JavaScript за изграждане на формата за комуникация с потребителя. Вторият
подход предполага, че модулът служи за управление на процеси в една MVC
система и в този случай е необходимо да се посочи само URL или контролер и
действие за изпълнение (Controller и Action).
Ще опишем използвания в модула математически формализъм. Той
включва обектите, които могат да се използват, правилата на които се
подчиняват тези обекти, тригерите за преходи, маршрутизацията и начина по
който се реализира разделянето и обединяването.

3.1. Обекти в мрежите на Петри (Фигура 1)
 Места (Places) – те са пасивни и могат да играят ролята на кутии за
получаване на съобщения (inboxes) в една офис система. Представят се
с кръгове в диаграмата на мрежите на Петри. Всяка Мрежа на Петри има
едно входно и едно изходно място, но неограничен брой междинни
места.
 Преходи (Transitions) – те са активни и представят задачите, които
трябва да се изпълнят. Представят се с правоъгълници в диаграмата.
 Дъги (Arcs) – всяка дъга свързва едно място с един преход. Представят
се със стрелки в диаграмата. „Входяща дъга“ излиза от място и влиза в
преход. „Изходяща дъга“ излиза от преход и влиза в място.
 Чипове (Tokens) – те представят текущото състояние на работен процес.
Представят се като черни точки в местата на диаграмата. Едно място
може да съдържа 0 или повече чипове в даден момент от времето.

Фигура 1. Обекти в мрежите на Петри
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3.2. Правила за обектите в мрежите на Петри
 Местата не правят нищо друго освен да съдържат Чипове, които
представят състоянието на процеса. Място може да съдържа 0 или
повече Чипове в даден момент.
 Една Дъга свързва едно Място с един Преход.
o Място P се нарича входно за Преход T, ако съществува директна
дъга от P към T.
o Място P се нарича изходно за Преход T, ако съществува директна
дъга от T към P.
 Когато един разрешен преход се изпълни, то той премества чипове от
всичките си входни места до всичките си изходни.
o Преход T се казва, че е разрешен, ако всяко входно място P за T
съдържа поне един свободен чип.
o Как един разрешен преход се изпълнява зависи от типа на тригера
o Когато преход T се изпълни, консумира по един чип от всяко входно
място P за Т и произвежда по един чип във всяко изходно място P
за T
 Всеки работен процес има само едно място за стартиране. Трябва да има
поне една входяща дъга, влизаща в преход. Може да има една изходяща
дъга, идваща от преход с цел рестартиране на процеса.
 Всеки работен процес има само едно крайно място. Трябва да има поне
една изходяща дъга, идваща от преход (може да има повече от една). Но
не може да има никакви входящи дъги, влизащи в преход.

3.3. Тригери в мрежите на Петри (Фигура 2)
Моментът, в който един преход се разрешава, и моментът. в който се
изпълнява, обикновено не съвпадат. Нещото, което кара един разрешен преход
да се изпълни, наричаме тригер. Различаваме четири вида тригери:
 Автоматичен (Automatic) – преходът се изпълнява незабавно щом се
разреши.
 Потeрбител (User) – преходът се изпълнява в резултат от човешка
намеса. В една система за управление на процеси всеки потребител има
входяща кутия. В нея попадат задачите, които трябва да се изпълняват
(workitems).
 Време (Time) – един разрешен преход може да се изпълни в резултат от
изтичане на определен интервал от време.
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 Съобщение (Message) – външно събитие, включващо изпълнението на
прехода. Като пример може да се посочи телефонно обаждане,
изпращане на писмо и т.н.

Фигура 2. Тригери в мрежите на Петри

3.4. Маршрутизация в мрежите на Петри (Фигури 3 – 6)

Фигура 3. Последователна Маршрутизация (Sequential Routing)

Фигура 4. Паралелна Маршрутизация (Parallel Routing)

Фигура 5. Условна Маршрутизация (Conditional Routing)

Фигура 6. Итеративна Маршрутизация (Iterative Routing)
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3.5. Разделяне и обединяване в мрежите на Петри (Фигура 7)

Фигура 7. Разделяне и обединяване в мрежите на Петри

Работни процеси, описани чрез използване на по-горе описаните правила,
могат да бъдат контролирани от модула за работни процеси. Тоест работният
процес трябва да може да се опише с помощта само на изброения набор
формални правила.
Основните обекти, с които си служим в модула за реализиране на описаната
функционалност, включват Работен Процес (Workflow), Място (Place), Преход
(Transition), Дъга (Arc), Чип (Token), Работен елемент (Workitem), Случай (Case)
и Участник в работния процес (WfUser).
Логиката на модула обединява гореописаните основни обекти и създава
среда за реализация на работни процеси. Всеки участник в работния процес
получава специфична за даден процеса роля. Тези роли могат да са различни за
всеки работен процес и не винаги съвпадат с ролята, която потребителят има
като цяло в уебсистемата. Става дума за това, че потребителят може да влезе в
уебсистемата например като администратор, но за даден работен процес той
може да играе различна роля. Ролите на всеки участник в работен процес се
определят индивидуално от нуждите на работния процес.
Модулът предлага на всеки потребител входна кутия със задачи, наричани
още „работни елементи”. Можем да направим аналогия с добре познатата
входната кутия за електронна поща. По подобен начин всяка, задача генерирана
за участник в работния процес, се появява във входната му кутия със задачи,
подобно на електронно писмо. След изпълнение на задачата и натискане на
бутона за потвърждение за изпълнение, задачата се премахва от входната кутия
на участника. Ако е необходимо, друга задача бива генерирана от модула и
попада във входната кутия на участник в работния процес съгласно правилата
определени от математическия модел в мрежата на Петри.
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4. Основни резултати
По описания модел беше създаден модул за управление на работни
процеси. Той е в състояние да управлява работни процеси в комбинация с
останалите модули за бързо изграждане на приложения и MVC система. Чрез
използване на уебуслуги модулът може да се свързва и управлява и други
софтуерни системи.
Конкретната реализация на така описания модул е с помощта на
програмния език PHP и база данни MySQL. Модулът работи в средата на
работната рамка Zend. Тази работна рамка предлага висококачествени
компоненти за изграждане на уебприложения, включително MVC. В
реализацията са включени всички елементи от мрежите на Петри описани погоре в точки от 3.1. до 3.5. Съвместно с останалите модули, споменати в
публикацията, модулът за работни процеси е включен в конкретно тествано
приложение в областта на финансите. Модулът управлява процесите по
създаване и обслужване на потребителски сметки, транзакции, клиентски заявки
и много други.

5. Заключение
Модулът не е задължителна градивна част за едно приложение. Той може
да се добави и използва при нужда от управление на работни процеси. Това е
средство за добавяне на математически формализъм и допълнително
повишаване абстракцията на системата с цел по-бърз и формален подход при
решаване на широк кръг задачи.
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A Petri Net Based Workflow Engine Module
Stoyan Cheresharov, Hristo Krushkov
Abstract. This paper describes one of many modules for rapid web
application development. The module is based on Petri Net theory. Its goal is to
speed up the development of web applications. The module in its core is a workflow
engine. It adds an extra abstract layer and allows solving a wide variety of problems
that can be described with Petri Net theory.
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