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Abstrakt
Název práce: Integrace procesního modelování do multiagentního nástroje IVE

Autor: Jan Návrat

Katedra (ústav): Kabinet software a výuky informatiky

Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

e-mail vedoucího: Cyril.Brom@mff.cuni.cz

Abstrakt: Práce se zabývá novou metodou návrhu a řízení multiagentních světů za pomoci 

techniky  používané v  současných  firmách  zvané  procesní  modelování.  Cílem  je  využít 

procesní postupy ke zlepšení a zjednodušení návrhů multiagentních světů. V práci je popsán 

návrh  a  implementace  nástroje  pro  modelování  procesů  rozšířených  o  možnost  simulace 

v multiagentním světě. Dále rozšiřujeme multiagentní svět IVE a přidáváme do něj nástroje 

pro sledování  rozšířených procesů  a  možnost  řízení  světa  s  jejich  pomocí.  V závěru  jsou 

shrnuty hlavní přínosy nové metody a nastíněny další možnosti zlepšení. Součástí této práce 

je i uvedení čtenáře do problematiky agentů, multiagentních světů a procesního modelování.

Klíčová slova:  multiagentní svět, procesní modelování, IVE

Abstract
Title: Integration of process modelling into the multiagent framework IVE

Author: Jan Návrat

Department: Department of Software and Computer Science Education

Supervisor: Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Supervisor's e-mail address: Cyril.Brom@mff.cuni.cz 

Abstract: The thesis focuses on a new method of designing and controlling multiagent 

worlds,  applying  the  technique  named  "process  modeling"  currently  used  by commercial 

companies.  The  goal  is  to  use  the  process  procedures  in  order  to  improve  and  simplify 

designing of multiagent worlds. The thesis describes the design and implementation of a tool 

for  process  modeling  extended  by  the  possibility  of  IVE  multiagent  world  simulation. 

The IVE  multiagent  world  is  further  expanded  by  adding  the  tools  for  monitoring  the 

extended processes and the possibility to use them in order to control these worlds. The thesis 

finally  summarizes  the  main  advantages  of  the new method and outlines  possible  further 

improvements. The reader of the thesis is also introduced to the area of agents, multiagent 

worlds and process modeling.

Keywords: multiagent world, process modeling, IVE
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Úvod 

Tato práce propojuje dvě populární techniky - multiagentní světy známé ze softwarového 

světa a  business procesy používané v současných firmách.  Multiagentní světy jsou aplikace 

simulující lidský svět za pomoci speciálních agentů nazývaných virtuální lidé. Kvůli složitosti 

ostatních  postupů jsou virtuální  lidé většinou řízeni  pomocí  rozhodovacích pravidel,  která 

určují  jejich  chování.  Rozhodovací  pravidla  mají  nejčastěji  podobu if-then  stromu.  Jejich 

zápis bývá, bohužel, často nepřehledný a špatně čitelný.

V této práci navrhujeme pro řízení multiagentních světů využít business procesy. Business 

procesy jsou techniky, které současné firmy a podniky používají pro simulaci svého chodu. 

Oproti rozhodovacím pravidlům se procesy dají snadno a názorně zobrazit pomocí diagramů.

Propojení  multiagentních  světů  a  business  procesů  může  být  výhodné  pro  obě  strany. 

Použití  business  procesů  může  zjednodušit  a  zpřehlednit  návrh  multiagentních  systémů 

a použití multiagentních technik může zase být výhodné pro simulaci chodu firmy či podniku. 

V této práci se zaměříme na první zmíněnou možnost, tedy budeme využívat business procesy 

pro zjednodušení a zpřehlednění návrhu multiagentního světa. Nezabýváme se zde otázkou, 

zda a jak moc dobře lze pomocí multiagentního světa modelovat chod firmy.

Tato práce navazuje na diplomovou práci Branislava Bošanského [Bošanský, 2007]. Autor 

ve  své  práci  navrhl  novou  metodu  simulace  virtuální  firmy  a  to  za pomoci  autonomních 

agentů.  V současné  době  se  simulace  podniků  provádějí  převážně  statistickým 

vyhodnocováním,  což  má  své  nedostatky,  které  simulace  pomocí  autonomních  agentů 

odstraňuje.  Aby  mohl  simulovat  svou  virtuální  firmu,  navrhnul  autor rozšířené procesy 

(business procesy rozšířené o prvky potřebné pro simulaci v multiagentním světě) a vytvořil 

algoritmus pro převádění procesních modelů na pravidla popisující  chování agentů. V této 

práci používáme jím navržené rozšířené procesy i výše zmíněný algoritmus. 

Cíl práce
Cílem této práce je implementace nástrojů pro modelování rozšířených procesů a jejich 

integrace do multiagentního světa. 
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První dílčí úkol je vytvoření  editoru rozšířených procesů, což je aplikace pro vytváření 

a upravování  rozšířených procesů.  Podobný program zatím neexistuje a  rozšířené  procesy 

se daly doposud vytvářet pouze ručně v textovém editoru, což bylo velmi pracné a pro větší 

a komplikovanější  procesy prakticky nemožné.  Editor  rozšířených procesů tedy bude plnit 

první část cíle tím, že poskytne nástroj pro modelování rozšířených procesů. 

Pro splnění druhé části cíle je potřeba vytvořit v existujícím multiagentním světě nástroj 

pro přidávání, sledování a řízení námi vytvořených rozšířených procesů.  Cíle budou znovu 

a přesněji uvedeny na konci třetí kapitoly. 

Struktura práce
První dvě kapitoly slouží pro zavedení pojmů a uvedení do tématu, o kterém pojednává 

tato  práce.  V  kapitole  první  postupně  nadefinujeme  různé  druhy  softwarových  agentů, 

začneme od základního autonomního agenta a postupně se dostaneme až k virtuálním lidem 

a multiagentním světům. Na konci kapitoly se zaměříme na multiagentní svět IVE. 

Ve druhé kapitole  nadefinujeme  business  procesy a  vyzvedneme možnost  jejich zápisu 

pomocí  diagramů.  Uvedeme  příklady  používaných  jazyků  a  představíme  jazyky  EPC 

a EPML, které budeme v práci dále používat.

Třetí kapitola představí rozšíření business procesů pro možnost simulace v multiagentním 

světě.  Důkladněji  v  kapitole  ukážeme,  jak  se  v  IVE  rozhoduje,  co  se  bude  provádět 

v následujícím kroku simulace, a představíme algoritmus, kterým se rozšířené procesy mohou 

transformovat do pravidel světa IVE. Z této kapitoly se čtenář dozví, jak vypadá současný 

stav  aplikací,  na  které  tato  práce  navazuje.  Na  konci  kapitoly  jsou  znovu  přesněji 

zformulovány cíle práce.

Ve  čtvrté  kapitole  představíme  aplikaci,  kterou  jsme  nazvali  ProcessEditor.  Jedná 

se o editor  rozšířených  procesů,  který  plní  první  část  zadaného  cíle.  V  kapitole  jsou  pak 

popsány jednotivé části, ze kterých se ProcessEditor skládá.

V  kapitole  páté  je  představen  nástroj  ProcessView integrovaný  do  aplikace  IVE. 

ProcessView je nástroj pro sledování rozšířených procesů a plní druhou část zadaného cíle. 

Kapitola popisuje důležité části nástroje a nastiňuje postup, jak jsme nástroj vytvářeli.

Šestá  kapitola  obsahuje  popis  a  výsledky  testování  aplikace  ProcessEditor  a  nástroje 

ProcessView. 

V závěru uvádíme práce příbuzné, shrnujeme hlavní přínosy této práce a nastiňujeme další 

možnosti vývoje. Na konci v příloze je uveden obsah přiloženého CD a je zde popsán postup, 

jak nainstalovat a spustit aplikace ProcessEditror a ProcessView.
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 1. Kapitola  

Multiagentní světy

V  této  kapitole  budou  představeni  softwaroví  agenti a  multiagentní  světy.  Začneme 

nejdříve  vysvětlením základního  pojmu autonomní  agent, poté  představíme  jeho varianty 

a zaměříme se na  virtuální lidi. Po jejich vysvětlení se dostaneme k definici multiagentního 

světa, ukážeme různé příklady a zaměříme se na svět IVE.

 1.1. Autonomní agenti
Multiagentní  světy  vycházejí  z  teorie  a  technologie  agentů.  Pojem  „agent“  je  velmi 

rozšířený a můžeme se s ním setkat napříč různými obory. Jeho význam ale nemusí být vždy 

stejný, a proto bychom zde chtěli tento termín přesněji nadefinovat, ať je dále jasné, co tímto 

pojmem přesně  myslíme.  Použijeme definici  v oblasti  informatiky  asi  nejrozšířenější  a  to 

z Wooldridge a Jenningse [Wooldridge a Jennings, 1995], kteří autonomního agenta definují 

takto:

„Autonomní  agent je  počítačový  program  umístěný  v určitém  prostředí,  ve  kterém 

vykonává autonomní akce, pro které byl navržen.“  

Důraz  je  kladen  na  sousloví  „autonomní  akce“,  kterou  je  myšleno,  že  agentovo 

rozhodování, jakou akci provede v dalším kroku simulace, závisí jen na informacích, které 

získal  z  prostředí  pouze  prostřednictvím  svých  senzorů.  Agentova  reakce  a  jednání 

pak probíhá  pouze  prostřednictvím  jeho  efektorů.  Další  pohled  na  agenty  pak  pochází 

od Russella a Norviga [Russel a Norvig, 1995], kteří po agentovi požadují chování založené 

na vlastní zkušenosti a schopnosti adaptovat se na nová prostředí. Tato definice agentů je ale 

hodně silná a většinou se schopnost adaptace ani schopnost učení po agentech nepožaduje. 

Definice  autonomního  agenta  zavedená  Wooldridgem  a  Jenningsem,  zase  trpí  velkou 

obecností.  Podle  ní  lze  za  autonomního  agenta  považovat  například  obyčejný  termostat. 

Z tohoto důvodu Wooldridge a Jennings pojem dále zpřesňují a ve stejné práci definují agenta 

nového.
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Inteligentní  softwarový  agent je  autonomní  agent,  který  na  změny  v  prostředí  reaguje 

rychle  (vyznačuje  se  reaktivitou),  chová se a  jedná s ohledem na své cíle  (je  proaktivní) 

a komunikuje s ostatními agenty, případně přímo s lidmi (je sociální). 

V této práci používáme ještě jiný typ agentů a tím jsou virtuální lidé. 

 1.2. Virtuální lidé
Virtuální lidé [Brom, 2006] (artifical human, virtual being) jsou speciálním typem agentů 

umístěných  ve  virtuálním  světě  modelujícím  reálné  lidské  prostředí.  Tento  svět  bývá 

dynamický,  nedeterministický a pro virtuální lidi jen částečně pozorovatelný. Jejich cílem je 

v tomto  prostředí  simulovat  uvěřitelné  lidské  chování,  což  dělají  pomocí  svého  graficky 

znázorněného  virtuálního  těla,  modelujícího  celé  tělo  lidské.  Ve světě  by pak měli  umět 

vykonávat větší počet úkolů, z nichž některé jsou navzájem v konfliktu.

Virtuální lidé jsou řízeni funkcí nazývanou umělá mysl (artifical mind). Jedná se o funkci 

řešící problém výběru akcí (action selection problem), tedy to, co má agent provést v dalším 

kroku simulace  v závislosti  na  svém aktuálním stavu  a  stavu  okolního  prostředí.  Jednání 

virtuálního člověka nejčastěji odpovídá následujícímu cyklu: 1) virtuální člověk skrze senzory 

přijme podněty z prostředí, 2) podněty jsou umělou myslí zpracovány, 3) umělá mysl vybere 

akci pro následující krok simulace, 4) virtuální člověk skrze efektory odesílá své rozhodnutí 

do prostředí.

Umělá mysl může dokonce být společná pro všechny virtuální lidi v prostředí (nazýváme ji 

pak sdílenou myslí) a je to asi hlavní odlišnost virtuálních lidí od inteligentních softwarových 

agentů,  u  kterých  centrální  řízení  nedovolujeme  a  požadujeme  od  nich  samostatné 

rozhodování  (autonomii).  U virtuálních  lidí  autonomii  (na úrovni návrhu a implementace) 

nepožadujeme,  jen  od  nich  chceme,  aby  tak  působili  navenek  (aby  oklamali  lidského 

pozorovatele). 

Podobně jako  autonomii,  i  hlavní  cíl  -  lidské  chování  -  virtuální  lidé  jen  předstírají. 

Lidského pozorovatele se snaží pouze obelstít (snaží se uspět v Turingově testu). Virtuální 

lidé mají pomocí svého graficky znázorněného  těla simulovat většinou performativní akce, 

tedy  akce,  které  lze  fyzicky  vidět.  Například  postavička  šachisty,  která  jen  přemýšlí 

nad dalším tahem a jinak nic dalšího nedělá, se za virtuálního člověka považovat nedá. 

Během simulace může docházet (a často také dochází) k interakci s lidským uživatelem 

nebo  s  ostatními  virtuálními  lidmi.  Interakce  s  ostatními  virtuálními  lidmi  je  vítaná,  ale 

netrváme na ní tolik jako u inteligentních softwarových agentů. 

S virtuálními lidi se můžeme nejčastěji setkat v počítačových hrách, ze kterých nejspíše 

pocházejí. Dále je potkáváme ve virtuálních prostředích výukových aplikací, kde představují 
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pedagogy a učí  nás  zacházet  s  drahými zařízeními,  nebo nás provází  situacemi,  které  lze 

v opravdovém životě jen obtížně simulovat (př: situace ve válce nebo při přírodní katastrofě). 

Virtuální lidé mají využití i v lékařství, kde pomáhají při léčbě fóbií metodou opakovaného 

vystavování  situace  navozující  fóbii.  Ukazuje  se,  že  pacienti  reagují,  i  když  se  situace 

odehrávají  ve  virtuálním  prostředí.  V  poslední  době  pak  virtuální  lidé  masově  pronikli 

do filmového průmyslu, kde nahrazují komparsisty při velkých davových scénách.

 1.3. Multiagentní světy

Multiagentním světem budeme v této práci nazývat  virtuální  prostředí,  do kterého jsou 

umístěni  virtuální  lidé.  Jedná se nejčastěji  o program graficky zobrazující  určité  prostředí 

se svými objekty a umístěnými agenty, dovolující simulovat jeho běh. Toto prostředí by mělo 

být  vždy  dynamické  (mění  se  i  bez  přičinění  agentů),  nedeterministické (nejde  vždy 

dopředu  odhadnout  výsledky  akcí)  a jen  částečně  pozorovatelné (agenti  svými  senzory 

vnímají vždy jen část prostředí, nikoliv prostředí celé).

Dále od těchto světů požadujeme, aby jejich simulace byla  dostatečně rychlá,  čímž je 

myšleno,  aby  nedocházelo  k  nepříjemnému  zasekávání  aplikace  a  aby  běh  simulace  byl 

pro pozorovatele  plynulý.  Přitom  ale  často  simulujeme  svět  s  mnoha  agenty,  po  kterých 

chceme, aby jednali uvěřitelně. Nastává tedy otázka, jak má být řešeno agentovo chování. 

Pokud  žádáme  velkou  uvěřitelnost,  bylo  by  ideální,  aby  každý  agent  měl  sestavený 

dlouhodobý plán svých akcí. Značnou nevýhodou tohoto přístupu je, že simulace se provádí 

v prostředí dynamickém a často se stává, že v následujícím kroku se ve světě něco změní 

a pečlivě sestavený plán už dále nefunguje (např. objekt, který jsem měl vzít, už přede mnou 

vzal  někdo  jiný)  a  je  potřeba  sestavit  plán  nový.  Ve  větším  světě  s  více  agenty 

pak k takovému  narušování  dochází  velmi  často  a  je  nutné  sestavovat  nový  plán  skoro 

v každém kroku simulace. Pokud chceme, aby k tomu nedocházelo, musíme v plánu počítat 

s tím,  co  dělají  nebo mohou  dělat  všichni  agenti,  což je  ale  zase  problém velmi  náročný 

(exponencionální) a sestavení takového plánu se jistě nevejde do termínu „dostatečně rychlý“. 

Z toho vyplývá, že použití klasického plánování je pro větší multiagentní světy nevhodné.

V  současné  době  se  multiagentní  světy  nejčastěji  řídí  pomocí  skupiny  technik 

označovaných jako reaktivní plánování. Reaktivní plánování je obecné označení pro skupinu 

algoritmů řídících  virtuální  lidi.  Funguje tak,  že  na základě  předdefinovaných  reaktivních 

plánů v každém kroku simulace efektivně určí právě jednu atomickou akci, již má virtuální 

člověk  začít  vykonávat,  případně  určí,  že  má  virtuální  člověk  pokračovat  ve  vykonávání 

atomické  akce,  kterou   prováděl  v  minulém  kroku.  Nevýhodou  použití  čistě  reaktivních 
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technik  je  ztráta  schopnosti  plánovat  akce  do budoucna,  ale  protože  zatím neexistují  jiné 

podobně  snadno  implementovatelné  varianty,  jsou  současné  multiagentní  světy  řízeny 

převážně právě technikami reaktivního plánování.

Existují ale i další techniky plánování. Mezi nadějné kandidáty, kterými by měly jít řídit 

virtuální světy, patří  any-time plánování. Oproti reaktivnímu se jedná o skutečné plánování, 

ale  oproti  klasickému,  kde  tvoříme  plán  celý,  zde  vytvoříme  plán  pouze  pro  blízkou 

budoucnost  a dlouhodobější  plán  navrhneme  jen  částečně  a  zpřesňujeme  až  za  chodu 

simulace.  Oproti zavedenému reaktivnímu plánování se any-time plánování zatím většinou 

používá jen experimentálně. Širšímu nasazení brání to, že je mu obtížné porozumět.

Další možností je hybridní přístup, kterým je myšlena kombinace reaktivních a klasických 

plánovacích  technik.  Tento  hybridní  přístup  se  pak  například  objevuje  ve  variantě 

vícevrstevnatého systému, kdy detailnější nižší vrstva pracuje reaktivně, zatímco vyšší vrstva 

průběžně vytváří dlouhodobý plán a ovlivňuje reaktivní plán úrovně nižší. V jednovrstevném 

systému se hybridní přístup používá tak, že většinu času je aplikace reaktivní a jen občas 

je vyžádáno vytvoření plánu, což musí být provedeno dostatečně rychle, aby nebyla narušena 

simulace. Tato práce ale bude stavět na multiagentním světě, ve kterém jsou virtuální lidé 

řízeni čistě reaktivně, pomocí reaktivních plánů.

V současné době již existuje mnoho aplikací simulující virtuální multiagentní světy. Mezi 

nejznámější patří například hra The Sims [The Sims, 2007], ve které je jako multiagetní svět 

velmi dobře modelován jeden dům s vybavením a jeho obyvateli. Virtuální lidé (obyvatelé 

domu) jsou však v této aplikaci téměř zcela neautonomní. To, co mají provést v následující 

chvíli, je na uživateli, a pokud jim on nic nepřikáže, tak jen postávají na místě. Svět samotný 

je ale graficky ztvárněn pěkně a je i dobře navržen v tom smyslu, že do něj lze přidávat nové 

předměty.

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy se zatím může pochlubit vznikem dvou 

projektů, které měly za cíl vytvořit prostředí pro simulaci multiagentího světa. Prvním z nich 

byl projekt Enti [Enti, 2005], který simuloval jeden pokoj s vybavením a několika virtuálními 

lidmi. Autorům se povedlo vytvořit aplikaci v pseudo-3D grafice (viz obr. 1). Tento projekt 

měl bohužel i pár omezení: Simulace byla pro větší počet agentů velmi pomalá (už při třech 

agentech se začal program zasekávat) a do světa nešly přidávat nové objekty. 
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Tato  a  další  omezení  Entů  se  rozhodl  napravit  následující  projekt,  který  na  MFF UK 

vznikl. Tím je projekt IVE, který v této práci budeme dále rozšiřovat.

 1.4. IVE (Inteligent Virtual Enviroment)
Inteligent Virtual Enviroment  [IVE, 2007] je nástroj pro modelování a simulaci velkých 

virtuálních světů, který vznikl jako softwarový projekt na MFF UK v letech 2005 až 2007. 

Uživatelé  v něm mohou simulovat  své vlastní světy s vlastními  virtuálními  lidmi,  mohou 

definovat nové objekty a akce a do virtuálního světa je umisťovat. Po startu simulace pak 

uživatelé  mohou  se  světem interagovat,  řídit  rychlost  simulace,  mohou simulaci  kdykoliv 

uložit nebo načíst a prostřednictvím jednoduchého nástroje pro monitorování mohou sledovat 

vlastnosti agentů a objektů. 

Na obrázku  2 lze vidět ukázku ze světa IVE, která pochází ze simulace malé virtuální 

softwarové firmy.
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Obr. 1: Ukázka z projektu Enti.

Obr. 2: Ukázka virtuální firmy v aplikaci IVE.



IVE je napsáno v jazyce Java a při jeho tvorbě byl kladen důraz na vyřešení problémů, 

které  s  sebou nesl  předchozí  projekt  Enti.  Zaprvé  se  požadovalo,  aby i simulace  velkého 

virtuálního světa běžela plynule a nedocházelo v aplikaci k nepříjemnému zasekávání. Tento 

problém  se  podařilo  vyřešit  použitím  technik  LOD (level-of-detail).  Ty  jsou  postaveny 

na tom, že se často vyskytuje jen pár míst, která jsou pro simulaci důležitá. Těchto pár míst je 

třeba  odsimulovat  řádně do detailu,  ale  ostatní  místa  mohou  být  simulována  jednodušeji, 

případně nemusí být simulována vůbec.

Například ve virtuálním světě obsahujícím sad jabloní a zahradníky nastává situace, kdy 

jeden zahradník je uživatelem pozorován a druhý nikoliv. V pozorované oblasti by měl být 

řádně zobrazen  strom se  všemi  jablky a  dobře  simulován  zahradníkův  pohyb  po žebříku 

a česání jablek. V oblasti, která sledována není, simulace česání jablek nebude tak důkladná 

a například postačí, že bude zobrazena jen jabloň a zahradník, který u ní stojí, a konkrétní 

jablka už v simulaci být nemusí.

Prostředí  v  IVE je  diskrétní  v  prostoru  a  pseudo-diskrétní  v  čase.  Prostor  je  rozdělen 

do čtvercových  částí  nebo  do  nedělitelných  atomických  míst,  která  jsou  uspořádána 

hierarchicky.  Tato  místa  jsou seskupována do oblastí  a  ty  do větších  oblastí,  což vytváří 

stromovou hierarchii, která je pro techniky LOD velmi výhodná.

Dále se v IVE zvolila cesta centrálního řízení agentů, což pomáhá simulaci v tom, že více 

agentů může řídit jeden algoritmus, který zjednodušuje kooperaci mezi nimi. Ale i přes toto 

centrální řízení jsou agenti v IVE stále navrženi tak, aby na vnějšího pozorovatele působili 

autonomně. Architektura světa IVE dále umožňuje nahrávání nových akcí a objektů v podobě 

plug-inů a to tak, že agenti se nemusí strojově učit k čemu a jak nové předměty používat, ale 

hned to umí, čehož je docíleno přenesením části inteligence z agentů přímo do objektů. Tyto 

chytré objekty pak už samy vědí, k čemu slouží a dávají to okolnímu světu vědět. IVE chytré 

objekty dále rozšiřuje a místo nich zavádí chytré procesy, chytré rady a génie. Chytré procesy 

budou blíže představeny ve třetí kapitole.

IVE bylo zamýšleno pro 3 typy použití: Zaprvé pro navrhování nového virtuálního světa. 

V aplikaci IVE lze navrhnout téměř jakékoliv prostředí s diskrétním prostorem. Především je 

IVE určené pro modelování velkých světů, které vybízejí k použití LOD techniky. Zadruhé je 

IVE plánované jako učební pomůcka pro výuku a jsou na něm demonstrovány různé techniky 

(LOD, reaktivní plánování, reprezentace prostředí, atd.). Zatřetí pak IVE dovoluje použít svůj 

programový  kód  v  dalších  aplikacích.  Jeho  kód  je  otevřený  a  může  být  dále  upravován 

pro aplikace využívající prostředí velkých světů založené na diskrétním prostředí. Toho jsme 

využili  a  rozhodli  jsme  se  implementovat  nástroje  procesního  modelování  právě  do  této 

aplikace.
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 2. Kapitola  

Techniky Procesního Modelování

V první kapitole jsme představili virtuální lidi a multiagentní světy.  Cílem této práce je 

pro popis  chování  virtuálních  lidí  využít  procesní  postupy,  které  pro  svůj  rozvoj  a  chod 

používají  současné firmy.  Tyto  postupy jsou známé jako techniky  procesního modelování 

(zkráceně BPM z anglického Business Process Modeling).

 2.1. Procesní modelování
Pro pochopení pojmu „procesní modelování“ je třeba porozumět oběma slovům, ze kterých 

se  pojem  skládá.  Nejdříve  tedy  nadefinujeme,  co  je  to  model a  modelování a  následně 

představíme business procesy.

Model [Stanovská,  Řepa  a  Chlapek,  2004] je  účelově  zjednodušený  obraz  reality. 

Zjednodušením je myšleno, že si můžeme dovolit vypustit některé části a nemodelovat vše, 

mělo  by  ale  dojít  k  zachování  základních  prvků  a  principů.  Například  model  letadélka 

určeného pro sběratele nemusí obsahovat funkční motor, ale měl by přesně zachycovat tvar 

a barvu. Modelováním je pak rozuměno vytváření modelů.

Nejčastějším důvodem modelování chodu firmy bývá potřeba poznání současného stavu 

a bývá  to  první  krok  při  zavádění  změn  ve  firmě  (např.  při  zavádění  nového  produktu). 

Modelovat  chod firmy je  výhodné,  protože  s  jeho pomocí  lze  odhalit  problémy,  které  by 

mohly nastat (např. se současným počtem personálu nemůžeme stihnout termín dodání), nebo 

tím lze získat vylepšení pro zvýšení efektivity (např. nepotřebujeme čtyři sekretářky na práci, 

kterou  zvládne  jedna).  Současné  techniky  modelování  firem  a  podniků  jsou  postavené 

na business procesech.
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 2.2. Business procesy
Business proces je účelně naplánovaná a realizovaná posloupnost činností, která má svůj 

začátek  a  konec.  Bývá  inicializován  (spuštěn)  definovanou  událostí  a  pro  svůj  průběh 

potřebuje vstupní objekty a lidské zdroje. Jeho vykonávání pak trvá určitou dobu, během které 

dochází ke změnám v prostředí, v němž se odehrává. Business proces by měl dávat smysl 

a mít svůj účel.

Například procesu vybírání zboží v online obchodě se účastní zákazník a potřebuje k němu 

počítač,  virtuální  košík  a  zboží.  Proces  pak  trvá  po  dobu,  po  kterou  si  zákazník  vytváří 

nákupní seznam, hledá všechny položky nákupu a dává je do košíku. Po ukončení procesu 

pak má zákazník vybrané zboží v košíku a může přejít k objednání a zaplacení. 

Procesy bývají nejčastěji popsány slovně, což ale často nestačí, proto bývají dále doplněny 

pomocnými  tabulkami,  grafy  a  diagramy.  Vhodným  diagramem lze  často  zachytit  celý 

proces.  A  jak  lze  vidět  na obr. 3, zachycení  procesu  do  diagramu  přináší  velké  výhody. 

Procesy  ve  formě  diagramů jsou dobře  čitelné,  názorné  a  jejich  vytváření  je  s vhodnými 

nástroji snadné.

Pro  zaznamenávání  procesních  diagramů  a  pro  techniky  procesního  modelování  bylo 

vytvořeno velké množství jazyků a nástrojů. Nejznámější z nich jsou například jazyk  UML 

(Unified  Modeling  Language),  jazyk  BPMN (Business  proces  modeling  notation),  jazyk 

EPC (Event-Driven Proces Chain), nebo nástroj Aris s vlastní notací, které jsou v současných 

firmách používány nejčastěji. Teoreticky je jedno, který z nich si zvolíme, protože všechny 

tyto  jazyky  jsou  stejně  silné  a  jsou  na  sebe  navzájem  převoditelné (existují  programy 

na konverzi z jednoho jazyka do druhého).

 2.3. Jazyk EPC (Event-Driven Process Chain)
V této práci pro zachycení business procesů používáme jazyk EPC [EPC, 2002]. Jedná se 

o grafický jazyk popisující, jak zapisovat diagramy business procesů. Procesy specifikované 

pomocí EPC diagramů používají následující elementy:
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funkce - Aktivní elementy EPC. Popisují přechod z předcházející události 
na následující.

události - Pasivní elementy EPC. Popisují situace před nebo po vykonání 
určité  funkce.  Jednotlivé  funkce  jsou  vzájemně  propojeny 
pomocí událostí. Událost představuje výstupní podmínku jedné 
konkrétní funkce a zároveň vstupní podmínku jiné funkce.

logické spojky - Pasivní  elementy  EPC.  Používají  se  pro  propojování 
jednotlivých  funcí  a  událostí.  Existují  tři  typy  těchto  spojek 
a těmi jsou spojky and, or, xor. Každá z nich se ještě vyskytuje 
ve  dvou  variantách  a  to  buď  pro  rozvětvování  nebo 
pro spojování. 

- Při  větvení  se  bude  pokračovat  všemi  větvemi,  při  spojení 
se čeká na všechny vstupy.

- Při  větvení  se  bude  pokračovat  náhodnými  větvemi 
a při spojování se pokračuje bez čekání.

- Při  větvení  se  pokračuje  právě  jednou  větví  a  při  spojování 
se pokračuje bez čekání.

Tyto elementy jsou mezi sebou napojené pomocí orientovaných  hran, které určují směr 

toku business procesu. Pro potřeby simulace je toto základní EPC navíc rozšiřeno o dva nové 

elementy: 

agent - Představuje virtuálního člověka.

datový objekt - Zastupuje předmět virtuálního světa (např. stůl, dopis, atd.).

Tyto nové elementy jsou napojovány výhradně na funkce speciální orientovanou hranou 

nazývanou relace. U elementu agent musí relace vždy směřovat do funkce a znamená, že 

pro průběh funkce je nutná přítomnost agenta. Datové objekty se pak podle orientace relace 

dělí na vstupní, které jsou nutné pro začátek běhu funkce, a na výstupní, které může funkce 

během svého chodu změnit.

Ukázku jednoduchého EPC procesu s použitými všemi druhy elementů si lze prohlédnout 

na obrázku 4.
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Jazyk  EPC  v  této  práci  používáme  pouze  pro  zobrazování  business  procesů.  Pro  jejich 

ukládání a načítání použiváme jazyk EPML, který EPC procesy zachycuje pomocí dokumentů 

XML.

 2.4. Jazyk EPML (EPC Markup Language)
Jazyk EPML [Mendling a Nüttgens, 2005] je formální zápis jazyka EPC do dokumentů XML.

Ukázka uložení EPC procesu nakupování z obr. 4 do EPML lze vidět na obrázku 5. Přesnou 

formu jazyka EPML zde neuvádíme, čtenář si ji může vyhledat ve výše zmíněné práci.
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Obr. 4: Příklad EPC procesu nakupování v obchodě.

<epml>
  <attributeTypes/>
  <definitions>
    <definition defId="001">
       <name>zákazník</name>
    </definition>
    <definition defId="002">
      <name>prodavač</name>
    </definition>
    <definition defId="003">
      <name>nákupní košík</name>
    </definition>
  </definitions>
  <directory name="ProcessGroup">
    <epc epcId="1" name="Nákup">
      <event id="1"> <name>začátek nákupu</name> </event>
      <xor id="2"/>
      <function id="3"> <name>přidání položky do košíku</name> </function>
      <arc id="1001"> <flow source="1" target="2"/> </arc>
      <arc id="1002"> <flow source="2" target="3"/> </arc>
      <participant id="4" defRef="001"/>
      <dataField id="5" defRef="003">
        <attribute typeRef="state" value="notfull"/>
      </dataField>
      <relation id="1003" from="4" to="3"/>
      <relation id="1004" from="5" to="3"/>
      ...
    </epc>
  </directory>
</epml>

Obr. 5: Příklad EPC procesu zapsaného ve jazyku EPML.



 3. Kapitola

Procesy v Multiagentním světě

První  dvě  kapitoly  měly  sloužit  jako  uvedení  do  problematiky  virtuálních  lidí, 

multiagentních světů a business procesů pro čtenáře, kteří se s nimi zatím nesetkali. V této 

kapitole se budeme ještě stále bavit o světě IVE a business procesech, ale už na podrobnější 

úrovni. Začneme tam, kde jsme v předcházející kapitole skončili a to u jazyků EPC a EPML. 

Tak jak byly představeny, se pro simulaci v multiagentním světě použít nedají. Proto byly 

rozšířeny o nové prvky potřebné pro simulaci, které v této kapitole uvedeme.

Následně se vrátíme k projektu IVE a blíže ukážeme, jak v něm vypadají reaktivní plány,  

které se v IVE vyskytují ve formě pravidel. Konkretněji pak představíme procesy a cíle. Závěr 

této kapitoly bude o  transformačním algoritmu, který business procesy převádí na pravidla 

IVE.

 3.1. Rozšíření business procesů pro potřeby simulace
V této práci nepracujeme s čistými (originálními) jazyky EPC a EPML. Ve formě, v jaké 

byly  představeny  výše,  se  pro  potřeby  simulace  v  multiagentním  světě  použít  nedají. 

Používáme tedy upravenou verzi  pojmenovanou jako  „rozšířené EPC“ (pokud se bavíme 

o business  procesech  ve  formě  diagramů)  a  A-EPML (pokud  se  bavíme  o  XML  zápisu 

business  procesů).  Tato  rozšíření  byla  představena  v  práci  [Bošanský,  2007],  pro  lepší 

přehlednost jsou znázorněna na obrázku 6.
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Obr. 6: Diagram rozšíření jazyků procesního modelování.



Základní  změnou  je  rozdělení  objektů  na  vstupní a  výstupní,  kde  vstupní  představují 

nutnou  podmínku  pro  spuštění  funkce  a  výstupní  představují  objekty,  u  kterých  dochází 

během procesu ke změnám.

Konkrétněji pak vstupní objekty představují vstupní data EPC funkce a rozšíření jen u nich 

vyžaduje  existenci  dvou  parametrů,  kterými  jsou  necessity (představuje,  jak  moc 

je vyžadována  přítomnost  tohoto  objektu)  a  utilization (představuje,  jak  moc  se  objekt 

používá). Oba tyto parametry jsou reálná čísla z intervalu [0...1].

Výstupní  objekty jsou ty objekty světa,  které  chceme,  aby byly v průběhu vykonávání 

EPC funkce pozměněny. Uskutečňuje se to změnou atributů těchto objektů (např. po opravě 

rozbitého počítače dojde ke změně jeho atributu working z false na true). Objekt může být 

zároveň vstupní i výstupní (např. počítač z minulého příkladu je i vstupním objektem, protože 

pro začátek průběhu funkce „oprava“ je potřeba ve světě mít rozbitý objekt).

Rozšíření  se  nejvíc  projevilo  u  EPC  funkcí,  které  byly  nově  pojmenovány  jako 

„přechodové funkce“.  Zavádí  se  u  nich  mnoho  povinných  parametrů,  kterými  jsou 

expected finish time (odhadovaná doba vykonávání funkce),  place (určení místa, kde se má 

funkce  vykonávat)  a  priority (naléhavost  vykonání  funkce).  Průběh  přechodových  funkcí 

je charakterizován  určitou  matematickou  funkcí.  Podle  ní  se  přechodové  funkce  dělí 

na jednoduché (stejná  funkce  platí  pro  všechny  výstupní  atributy)  a  složené (pro  každý 

výstupní atribut se vybírá určitá jednoduchá funkce). Jednoduchých funkcí zatím existují dva 

druhy, kterými jsou funkce skoková a sigmoidální.

Tyto změny a rozšíření jsou pro simulaci v multiagentním světě potřebné. Bohužel nešly 

jednoduše zakomponovat do stávajících jazyků procesního modelování, ale vznikl takto jazyk 

nový.  Jeho  nevýhodou  je  neexistence  nástrojů  pro  jednoduchou  tvorbu  těchto  nových 

rozšířených procesů. Prvním cílem této práce je právě takové nástroje vytvořit.

 3.2. IVE objekty, procesy a cíle
Virtuální  lidé  v  aplikaci  IVE  jsou  z  vnějšího  pohledu  samostatní  autonomní  agenti. 

Pro rozhodování o tom, co provést v následujícím kroku simulace, se použivá architektury 

BDI (Belief-Desire-Intention, [Wooldridge, 2002]). V této architektuře se od agentů očekává, 

že mají  paměť nebo domněnky o světě, neboli agent má být schopný chápat svět a převádět 

náhled světa z perceptorů do své vlastní reprezentace světa (beliefs). Dále pak každý agent 

musí mít množinu  přání (desires) a množinu  reaktivních plánů (intentions). Každého přání 

lze dosáhnout pomocí jednoho či více plánů. Rozhodování o volbě další akce se pak provádí 

na základě agentova aktuálního stavu a jeho přání. Následně se z knihovny předdefinovaných 

plánů dohledává ten nejvhodnější.
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V aplikaci IVE se přání, které se agent snaží naplnit, nazývají  cíle  (goals). Základní cíle 

agenta se pak nazývají „cíle nejvyšší úrovně“ (top-level goals) a jsou agentovým smyslem 

života. Cíle se naplňují za pomocí  procesů. Každý cíl může být dosažen jedním nebo více 

procesy. V IVE existuje databáze, která pro každý cíl vrátí množinu procesů, které jej plní. 

Technika LOD použitá v IVE kromě hierarchie míst, která byla popsána v první kapitole, 

přináší  i  hierarchii  procesů.  Každý  proces  může  být  proveden  atomicky  nebo  může  být 

rozložen na několik podcílů, které jsou plněny podprocesy. 

Vztah mezi cíly a procesy vytváří AND-OR graf, jak lze vidět například na obrázku  7, 

který jsme si vypůjčili z dokumentace světa IVE.

Svět IVE je popsán jedním nebo více XML dokumenty. Přesný popis těchto dokumentů 

lze nalézt  v  dokumentaci  k  projektu  IVE.  Části  dokumentů,  které  budeme  v  práci  dále 

potřebovat, tady teď blíže představíme:

ObjectTemplate
Element ObjectTemplate je umístěný v rodičovském elementu ObjectTemplates. 

Představuje šablonu pro tvorbu objektů světa. Nejdůležitějším atributem je name, obsahující 

název objektu. Element ObjectTemplate obsahuje tři podelementy:

graficInfo - odkazuje na informace, jak objekt graficky zobrazovat

attributes - obsahuje atributy objektu

links - znázorňuje,  kterých  akcí  je  objekt  schopen  se  účastnit,  obsahuje 

elementy link. 

Každý element  link má tři  atributy  goal,  process a  slot,  které určují  v kterých 

procesech se tento objekt může použít. Každý atribut elementu link může být vyplněn buď 

přesným jménem cíle, procesu nebo slotu, kterého se má objekt účastnit, a nebo může být 
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vyplněn znakem  *. Tento znak znamená, že se objekt může účastnit každého cíle, procesu 

nebo slotu, u kterého je znak * použitý.

ProcessTemplate
Element  ProcessTemplate je  umístěný  v  rodičovském  elementu 

ProcessTemplates. Představuje šablonu pro tvorbu procesů světa. Důležité atributy jsou:

processId - název procesu nebo jeho jednoznačná identifikace.

goalId - název cíle, který tento proces implementuje.

className - název Java třídy tohoto procesu.

Podelementy, které obsahuje, jsou:

sources - seznam objektů a  agentů  účastnících  se procesu.  Obsahuje elementy 

Slot s  atributem  name.  Objekt  se  pak může  procesu  účastnit,  jen 

pokud  v  ObjectTemplate v  podelementu  Link v  atributu 

process a Slot je uveden název tohoto procesu a slotu nebo znak *.

suitability - podle objektů ze sources určuje, jestli je vhodné proces spustit.

pcontext  - určuje,  zda  má  být  již  spuštěný  proces  stále  vykonáván.  Musí  být 

po celou  dobu  provádění  procesu  nastaven  na  hodnotu  true,  jinak 

dojde k zastavení procesu.

expansion - pokud je proces čistě atomický, je tento element prázdný. Pokud není, 

obsahuje  seznam  a  popis  podcílů.  Obsahuje  elementy  Goal,  které 

proces dělí na podprocesy. 

Goal
Skladba elementu  Goal je podobná jako u elementu  ProcessTemplate. Je umístěn 

v elementu ProcessTemplate uvnitř podelementu expansion. Představuje cíl, který je 

třeba vykonat.  Jediný atribut  goalId obsahuje název cíle.  Element  Goal obsahuje čtyři 

podelementy:

sources - má stejný smysl a stavbu jako v elementu ProcessTemplate. 

gtrigger - odpovídá  elementu  suitability u  ProcessTemplate. 

Aby se začal daný cíl plnit, musí být gtrigger pravdivý.

gcontext - odpovídá elementu  pcontext u  ProcessTemplate.  Po celou 

dobu  plnění  cíle  musí  být  gcontext pravdivý,  jinak  dojde 

k zastavení provádění cíle.
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parameters - slouží k předávání parametrů odpovídajícím procesům plnícím tento 

cíl.

 3.3. Transformace business procesů na pravidla
Aplikace  IVE přímo s  business  procesy pracovat  neumí,  ale  akce  světa  provádí  podle 

reaktivních plánů, které jsou ve světě IVE nazývány  pravidla. Je tedy nutné umět business 

procesy na tato pravidla převádět, mít transformační algoritmus. Ten byl představený v práci 

[Bošanský, 2007]. Konkrétněji se jedná o funkci, která na svém vstupu očekává dokument 

typu  A-EPML a  jejím  výstupem je  dokument  XML obsahující  definici  části  světa  IVE. 

Výstupem algoritmu není svět celý, ale jenom jeho část zabývající se akcemi agentů. Samotný 

svět  s  umístěnými  agenty,  objekty  a  procesy  pro  základní  akce  agentů  (pohyb,  zvedání 

a pokládání  objektů,  atd.)  už  musí  existovat.  XML  dokument,  který  je  výsledkem 

transformačního algoritmu, jen poskytuje popis chování agentů.

Pro správné fungování ve světě IVE je potřeba, aby se názvy agentů a objektů, použitých 

v EPC diagramu, shodovaly s názvy agentů a objektů ve světě IVE, do kterého jsou EPC 

diagramy  konvertovány.  Pokud  jsou  vstupní  podmínky  splněny  (na  vstupu  je  korektní 

dokument A-EPML), transformační algoritmus poskytne následující výstupy:

• Šablony pro nehmotné objekty reprezentující EPC události a konektory.

• Šablony procesů pro správné vyhodnocení konektorů.

• Šablony  procesů  pro  každou  přechodovou  funkci  a  všechny  agenty,  kteří  se  jí 

účastní.

V transformačním algoritmu  dochází  k  převodu  EPC událostí  a  konektorů  na  šablony 

objektů světa IVE. Výsledkem je část XML kódu odpovídající ObjectTemplate popsané 

výše. Algoritmus správně vyplní elementy links a attributes. Pro EPC událost vyplní 

attributes těmito atributy:

epcId - identifikační číslo typu EPC diagramu, do kterého událost patří.

init - znázorňuje, zda je událost aktivována.

chainInstance - informace umožňující jednoznačně určit diagram, do kterého událost 

patří  (pro pozdější  potřebu rozlišení,  do kterého diagramu událost 

patří při existenci více instancí jednoho procesu).

waypoint - informace o umístění objektu ve světě IVE (IVE vyžaduje aby byl 

někde ve světě umístěn, i když je objekt neviditelný).

EPC konektor  obsahuje  stejné  elementy  a  atributy  jako  EPC událost.  Navíc  obsahuje 

atributy  s  informacemi  o  tom,  jakého  je  konektor  typu  (and,  or nebo  xor),  informace 
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na jaké  elementy  je  konektor  napojen  a  zda  se  jedná  o  konektor  rozvětvující  nebo 

sjednocující.   případě  rozvětvujícího  typu  může  pro  každou  vycházející  hranu  obsahovat 

informaci o pravěpodobnosti, zda bude tok procesu pokračovat danou hranou.

Transformační algoritmus nepřevádí přechodové funkce na IVE objekty, ale pro každou 

funkci vytváří sadu šablon procesů, tak jak byly popsány výše. Šablona ProcessTemplate 
je  vytvořena  jedna  pro  každého  agenta,  který  se  funkce  účastní,  jedna  shrnující 

(TaxiProcess) a jedna  pomocná, která má při simulaci na starost vykonání přechodové 

funkce.  

Proces  vykonávající  přechodovou  funkci  většinou  nemůže  začít  pracovat  okamžitě. 

Nejdříve se musí všechny pohyblivé objekty a agenti dostat na cílové místo. To má na starosti 

výše zmíněný TaxiProcess, který má několik podcílů.

Pro  každý  pohyblivý  objekt  jsou  v  šabloně  TaxiProcess generovány  dva  cíle 

(GatherGoal a  PutDownGoal). Ty pro objekt zavolají agenta, který je odnese a položí 

na cílové místo. Dále je v šabloně  TaxiProcess generován  SyncGoal, který na cílové 

místo  přivolá  agenta  (pokud  ten  už  tam  není).  Nakonec  je  v  šabloně  TaxiProcess 
vygenerován samotný proces, který má na starosti provedení přechodové funkce. Pro lepší 

názornost  jsme  si  z  práce  [Bošanský,  2007] zapůjčili  a  poupravili  obrázek  8.  Právě 

představený transformační algoritmus budeme v této práci používat.

 3.4. Cíle znovu a lépe
V první kapitole jsme představili virtuální lidi a multiagentní světy, v kapitole druhé pak 

procesní modelování a business procesy. Tyto kapitoly sloužily jako uvedení do problematiky 

a čtenář by z nich měl být seznámen s termíny, kterými se tato práce zabývá. Třetí kapitola 

představila  rozšíření  procesů  a  ukázala  algoritmus,  kterým se  tyto  rozšířené  procesy  dají 

transformovat do pravidel světa IVE. V této kapitole čtenář zjistil, jak vypadá současný stav 
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aplikací, na které tato práce navazuje. Nyní tedy můžeme znovu a přesněji definovat cíle této 

práce.

Prvním cílem je vytvoření editoru rozšířených procesů. Jedná se o aplikaci pro vyváření 

a úpravu rozšířených procesů. Manipulace s rozšířenými procesy bude prováděna grafickou 

formou a editor bude s procesy pracovat ve formě EPC diagramů. Aplikace dále bude umět 

rozšířené  procesy  ukládat  do  XML  dokumentů  typu  A-EPML  a bude  schopna  procesy 

z těchto dokumentů znovu načíst a dále s nimi pracovat.

Druhým cílem je do multiagentního světa IVE přidat nástroj  pro sledování  rozšířených 

procesů,  které  budou  zobrazovány  graficky  ve  formě  EPC diagramů.  Nástroj  bude  umět 

zobrazit, jaké typy rozšířených procesů virtuální svět zná a kolik ve světě existuje instancí 

jednotlivých rozšířených procesů. U každého zvoleného procesu bude umět zobrazit,  které 

části rozšířeného procesu jsou právě vykonávány. Tento nástroj umožní svět IVE i jednoduše 

řídit  formou  vytváření  nových  instancí  rozšířených  procesů,  dále  umožní  nečinný  proces 

zapnout a začít jej vykonávat, nebo naopak již vykonávaný proces pozastavit.
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 4. Kapitola  

ProcessEditor

Pro splnění první poloviny zadaných cílů bylo nutné vytvořit editor rozšířených procesů. 

Vytvořenou aplikaci jsme nazvali  ProcessEditor. Jedná se o nástroj pro vytváření a úpravu 

rozšířených  procesů.  ProcessEditor  je  grafický  okenní  nástroj,  ve  kterém  jsou  rozšířené 

procesy  zobrazovány  pomocí  EPC  diagramů.  Rozšířené  procesy  lze  v  aplikaci  ukládat 

do souborů, ze kterých je následně možné tyto procesy simulovat v multiagentním světě IVE. 

Z těchto souborů mohou být procesy zpátky načteny a dále upravovány. Nyní se zaměříme 

na jednotlivé části ProcessEditoru.

 4.1. Programovací jazyk, vývojové prostředí a knihovny
ProcessEditor je napsán v jazyce Java 6 [Java 6]. Jedná se o jazyk multiplatformní, takže 

tato aplikace by měla běžet na různých strojích a v různých operačních systémech. V tomto 

jazyce je napsán i svět IVE, do kterého budeme později integrovat  nástroje pro sledování 

procesů vytvořených tímto editorem. 

ProcessEditor jsme vytvořili ve vývojovém prostředí Netbeans IDE [Netbeans IDE] a celá 

aplikace  byla  napsána  pouze  s použitím standardních  knihoven  jazyka  Java.  Výjimkou  je 

transformační  algoritmus  a  přechodové  funkce,  jejichž  kód  jsme  si  vypůjčili  z  práce 

[Bošanský, 2007].
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 4.2. Hierarchické EPC a zavedení ProcessGroup
V aplikaci ProcessEditor umožňujeme modelovat kromě standardních i hierarchické EPC 

procesy.  Jeden  hierarchický  proces  se  skládá  z  více  jednoduchých  procesů.  V  tomto 

hierarchickém EPC procesu existují dva druhy EPC funkcí - přechodová funkce, nebo funkce 

zastupující  jiný proces.  EPC proces  zastoupený EPC funkcí  patří  k procesu nadřízenému. 

Mají  společné  typy  atributů  (attributeTypes)  a  definice  (definitions).  Vzniká  tak  skupina 

procesů, které logicky patří k sobě. Tuto skupinu procesů nazýváme ProcessGroup.

 4.3. Hlavní okno aplikace
Rozhodli jsme se v editoru každou skupinu ProcessGroup zobrazit v samostatné záložce 

(záložky první  úrovně)  a podobně  i  procesy  z  vybrané  skupiny zobrazujeme  v  záložkách 

(záložky druhé úrovně). Aplikace pak dovoluje otevřít, zavřít nebo vytvořit novou skupinu 

procesů, případně pro vybranou skupinu přidat nebo odebrat proces.

Pokud  je  v  aplikaci  spuštěna  alespoň  jedna  skupina  s  aspoň  jedním  procesem,  dojde 

k zobrazení dvou výše popsaných panelů záložek. Pod nimi se nachází základní zobrazovací 

panel rozdělený svisle na dvě části: levou (zobrazuje panel vlastností) a pravou (zobrazuje 

panel pro vykreslování EPC diagramů), viz obrázek 9.

 4.4. Panel vlastností
Levý  panel  (panel  vlastností)  zobrazuje  informace  o  právě  vybraném  EPC  elementu 

a umožňuje tomuto elementu nastavit nové hodnoty vlastností. Tento panel je tvořen velkým 
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množstvím  podpanelů,  které  jsou  určené  k  zobrazování  nebo  nastavování  konkrétních 

vlastností. Podle typu právě zvoleného EPC elementu se zviditelní jen některé.

Příklad: Pokud je zvolený element EPC funkcí, zobrazí se v panelu vlastností podpanel 

pro nastavení  přechodové  funkce.  Pokud  bude  zvolen  jiný  typ  EPC  elementu,  podpanel 

přechodové funkce zobrazen nebude.

Podpanely  se  často  zobrazují  nejen  pro  jeden  typ  EPC  elementů,  ale  většinou  umí 

nastavovat danou vlastnost pro více typů. Například podpanel pro nastavení jména a id je stále 

zobrazen, ať je vybrán jakýkoliv EPC element. Tímto nedochází ke zbytečné duplikaci kódu 

programu.

 4.5. Vykreslovací panel
Pravý panel slouží k zobrazování rozšířených procesů, které jsou vykreslovány ve formě 

EPC  diagramů.  Nad  vykreslovací  oblastí  se  nalézá  toolbar  pro  přidávání  nových  EPC 

elementů, které se objeví v levém horním rohu. Pozice lze elementům měnit buď v levém 

panelu změnou nastavení, nebo v pravém panelu technikou drag-and-drop (myší je potáhneme 

na nové místo). 

Vybrání nového elementu se provádí jedním kliknutím myši na tento element. V případě, 

že se kurzor myši nenalézá na žádném EPC elementu, vyvolá klik myši vybrání celého EPC 

procesu. Elementy také reagují na dvojité poklepání, které u nich vyvolá okamžitou editaci 

názvu a dále reagují na stisk klávesy delete, což způsobí jejich vymazání.

Protože formát EPML nedovoluje existenci nenapojených hran, rozhodli jsme se netvořit 

je podobně jako ostatní elementy, ale tvořit je vytahováním z již existujících elementů. Každý 

element má 4 místa (viz obrázek 10) na které se napojují a ze kterých jdou vytahovat nové 

hrany.  Pokud  se  kurzor  myši  přiblíží  k  tomuto  místu,  automaticky  se  objeví  zvýraznění 

ukazující, odkud lze vytáhnout nová hrana. Pokud v tomto místě dojde ke stisknutí tlačítka 

myši a táhnutí, vytáhne se z něj nová hrana. Pokud je tato hrana dotažena nad jiný element, 

ke kterému se  může  napojit  (př:  hrana  vytažená  z  elementu  události  se  může  napojit  jen 

na funci nebo konektor) a je nad ním puštěna, dojde k napojení hrany (zobrazeno na obrázku 

11). 
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 4.6. Dialogová okna
Aplikace  je  umístěna  v jednom hlavním okně popsaném výše,  k  potřebě  vyvolat  okno 

dialogové dochází jen občas. Toto okno se objeví, pokud se aplikace potřebuje o něčem ujistit 

(např.  při  mazání  procesů)  nebo  pokud  je  potřeba  zadat  nějakou  informaci.  Při  ukládání 

a načítání se pak objevují standardní dialogová okna, která zjišťují cestu k souboru.

 4.7. EPC elementy
Návrh tříd EPC elementů je ukázán na obrázku 12. Všechny EPC elementy mají jednoho 

předka, kterým je abstraktní třída Elem. Ta si drží základní údaje (název, id, seznam atributů, 

odkaz na definici, atd.) společné všem elementům.

Z důvodů  zavedení  hierarchie  a  díky  podobnosti  mezi  elementem  a  celým  procesem 

je třída implementující celý proces (třída ElemProcess) také zděděna z třídy Elem. Druhá 

třída,  která  má  za  přímého  předka  třídu  Elem, je  třída  ElemArc.  Jedná  se  o  třídu 

implementující EPC elementy hranu a relaci. Třetí třídou zděděnou z třídy Elem je abstraktní 

třída ElemNode. Ta je přímým předkem všech ostatních EPC elementů. Tyto EPC elementy 

mají vždy svoje odpovídající Java třídy, které je implementují. Jen EPC elementy and, or 
a xor nemají vlastní třídy a je pro ně vytvořena jedna společná třída ElemConnector.
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Obr. 12: Graf dědičnosti tříd EPC elementů.

Obr. 11: Ukázka vytvoření nové hrany.



 4.8. Přechodová funkce
Asi největším rozšířením business  procesů bylo  zavedení  přechodové funkce.  Jedná se 

o rozšíření standardní EPC funkce o mnoho povinných parametrů. Nastavení těchto nových 

parametrů jsme zakomponovali do levé části hlavního okna mezi ostatní vlastnosti. Součástí 

těchto vlastností je i malý jednoduchý panel zobrazující průběh přechodové funkce. Několik 

ukázek z tohoto panelu je zobrazeno na obrázku 13.

Přechodové funkce už byly v Javě implementovány v práci [Bošanský, 2007]. Toho jsme 

využili a jejich kód v ProcessEditoru znovu použili. Kód se ale nedal použít v té formě, v jaké 

se nalézal, a bylo třeba jej upravit.

 4.9. Práce s XML
Prvotním  záměrem  této  aplikace  bylo  jednoduché  vytváření  rozšířených  procesů 

s možností  uložení  do  XML  a  jejich  opětovného  načtení.  Práce  s  XML  je  tedy  jednou 

z hlavních částí aplikace ProcessView. Použití XML formátu pro ukládání má řadu výhod.

První  výhodou  je,  že  ProcessEditor  z  velké  části  navazuje  na  jiné  aplikace,  které 

technologii  XML  používají.  Viz  například  jazyk  A-EPML,  který  rozšířené  procesy 

reprezentuje  právě  pomocí  XML  dokumentů,  nebo  aplikace  IVE,  která  XML  používá 

pro definování virtuálních světů. 

Další  výhoda použití  technologie  XML je její  velká  podpora v základních  knihovnách 

jazyka  Java.  V Javě  existuje  pro  práci  s  XML hodně nástrojů  a  knihoven,  viz  například

[Herout, 2007]. Mezi nimi převládají dva přístupy, jak s XML dokumenty zacházet. 

První  přístup  zpracovává  XML  dokumenty  proudově.  XML  dokumenty  jsou  v  tomto 

případě zpracovávány postupně a pro každou ucelenou část je vyvolána odpovídající událost. 
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Obr. 13: Průběhy přechodových funkcí jak jsou zobrazeny v aplikaci ProcessEditor.



Nejznámějším  představitelem  je  rozhraní  SAX.  Výhodou  toho  přístupu  je  velká  rychlost 

načítání a malá paměťová náročnost. Nevýhodou je sekvenční zpracování, což znamená, že 

se během zpracovávání nelze vracet.

Druhý přístup dokumenty XML reprezentuje ve formě stromů. V tomto případě se XML 

dokument na začátku načte do paměti celý a i další práce se provádí nad celým dokumentem. 

Výhodou je možnost pohybu ve stromové struktuře dokumentu během zpracovávání, navíc je 

možné  načtený  dokument  měnit   (vytvářet  nové  elementy,  měnit  atributy,  atd.)  a  takto 

upravený dokument  zpátky uložit  do XML. Nevýhodou je  malá  rychlost  načítání  a  velká 

paměťová náročnost. Nejznámějším představitelem je rozhraní DOM.

Protože v aplikaci  ProcessEditor  pracujeme s  relativně  malými  XML dokumenty,  výše 

zmíněné nevýhody druhého přístupu (pomalost a paměťová náročnost) nám nebudou vadit. 

Rozhodli  jsme  se  proto  v  této  aplikaci  XML  dokumenty  zpracovávat  ve  formě  stromů 

a konkrétně používáme výše zmíněné rozhraní DOM.

 4.10. Napojení transformačního algoritmu
Původně  měla  aplikace  ProcessEditor  rozšířené  procesy  ukládat  do  dokumentů  typu 

A-EPML.  Ty  měly  následně  sloužit  jako  vstup  transformačnímu  algoritmu,  který  z  nich 

vytvořil  XML dokumenty  s  pravidly  světa  IVE.  Tyto  nově  vytvořené  dokumenty  pak 

umožňují  simulaci  business  procesů  ve  světě  IVE.  V druhé části  práce  budeme  business 

procesy ve světě IVE sledovat ve formě EPC diagramů a pro simulaci budeme potřebovat 

i dokumenty typu A-EPML. 

Pro zjednodušení práce s těmito aplikacemi jsme se rozhodli zakomponovat transformační 

algoritmus  rovnou  do  ProcessEditoru.  Business  procesy  v  současnosti  nejsou  ukládány 

do dokumentů  typu  A-EPML,  ale  jsou  rovnou  transformovány  na  pravidla  světa  IVE. 

Dokumenty A-EPML jsou jen součástí dokumentů s pravidly IVE. Pro simulaci ve světě IVE 

jsou potřebné oba dokumenty (pravidla i A-EPML) a jejich ukládání zvlášť do dvou souborů 

by bylo nepraktické na přenášení. Hrozila by ztráta konzistence dat a simulace v IVE by pak 

nefungovala.

 4.11. Ukládání a načítání rozšířených procesů
Aplikace  ProcessEditor  ukládá  rozšířené  procesy do XML dokumentů  s  pravidly světa 

IVE, jehož je součástí i dokument A-EPML. Ukázka toho, jak takový dokument vypadá, je 

na obrázku  14. V aplikaci jsme nechali  i  možnost uložení business procesu do dokumentu 

A-EPML bez transformace.
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Aplikace  umí  načítat  procesy z  dokumentů  typu A-EPML i  z  dokumentů  obsahujících 

pravidla světa IVE se zakomponovaným A-EPML. Je možné načíst i čisté dokumenty EPML 

bez prvků potřebných pro simulaci, pak je ale nutné chybějící informace doplnit. Načíst lze 

i dokumenty neobsahující  informace o poloze EPC elementů,  tyto elementy je ale potřeba 

rozmístit ručně.
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<IveWorld>
  <objectTemplates>             
    <ObjectTemplate name="ZacatekNakupu" … >
      ...
    </ObjectTemplate>
    ...
  </objectTemplates>
  <processTemplates>
    <ProcessTemplate processId="PlaceniTaxiProcess" goalId="ZakaznikWorkGoal" … >
      ...
    </ProcessTemplate>
    ...  
  </processTemplates>
  <epml>
    <attributeTypes/> ... </attributeTypes/>
    <definitions> ... </definitions>
    <directory name="ProcessGroup">
      <epc epcId="1" name="Nákup">
        ...
      </epc>
      ...
    </directory>
  </epml>
</IveWorld>  

Obr. 14: Ukázka zakomponování A-EPML do dokumentu s pravidly světa IVE.



 5. Kapitola  

ProcessView

Pro  splnění  druhé  poloviny  zadaných  cílů  bylo  nutné  zakomponovat  do  aplikace  IVE 

nástroj  pro  zobrazování  a  ovládání  rozšířených  procesů.  Tento  nástroj  jsme  nazvali 

ProcessView a  zde se zaměříme na jeho jednotlivé části.

 5.1. Okno aplikace
Nástroj  ProcessView se spouští  z  menu aplikace  IVE a je  zobrazen ve formě jednoho 

dialogového okna. Při běhu simulace dochází automaticky k aktualizacím okna, takže vždy 

zobrazuje aktuální  stav. Okno je svisle rozdělené do dvou částí.  Levá zobrazuje rozšířené 

procesy ve formě stromu. V pravé části dochází k zobrazování obsahu, který se liší podle typu 

uzlu vybraného v části levé. Ukázka okna je zobrazena na obrázku 15.
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Obr. 15: Ukázka okna nástroje ProcessView.



 5.2. Panel se stromem procesů
V levé části  okna nástroje ProcessView se nachází  panel  zobrazující  rozšířené procesy 

ve formě stromu.  Tento strom je až tři úrovně hluboký a v každé úrovni je uložen jiný typ 

uzlů.  První  úroveň  zobrazuje  všechny  druhy  existujících  rozšířených  procesů  (jsou  v ní 

uloženy uzly typu ProcessGroup). Při vybrání konktrétního uzlu zobrazí pravý panel tlačítko, 

kterým  jdou  vytvářet  nové  instance  dané  ProcessGroup.  V  druhé  úrovni  jsou  uloženy 

a zobrazeny instance rodičovské ProcessGroup. Třetí  úroveň zobrazuje procesy rodičovské 

instance.  Při  vybrání  procesu,  dojde  k  jeho  vykreslení  do  pravé  části  okna  nástroje 

ProcessView. Procesy jsou v pravém panelu zobrazeny ve formě EPC diagramů. Pravý panel 

s  vykresleným  procesem  více  představíme  v  následující  části.  Ukázka,  jak  může  strom 

procesů vypadat, s vyznačenými úrovněmi je zobrazena na obrázku 16. 

Tento strom rozšířených procesů plní první část druhého cíle tím, že zobrazuje, jaké typy 

rozšířených  procesů  virtuální  svět  zná  a informuje,  kolik  ve  světě  existuje  instancí 

jednotlivých rozšířených procesů.

 5.3. Panel se zobrazeným procesem
Pokud je v levém panelu (ve stromě)  vybrán  uzel  s procesem, dojde k jeho zobrazení 

v pravém panelu.  Proces je zobrazen graficky ve formě EPC diagramu.  Některé elementy 

procesu ve světě IVE existují přímo jako objekty světa (i když neviditelné) a jsou v diagramu 

vyznačené  tlustším okrajem.  Jsou to  elementy  tří  typů:  událost,  funkce  a  konektor.  Tyto 

elementy mohou být kliknutím vybrány (zvýrazní se). 

Elementy typu událost nebo konektor mohou být pomocí tlačítka umístěného na spodní 

straně  panelu  aktivovány  nebo  deaktivovány.  Aktivací  dochází  ke  spuštění  procesu, 

deaktivací  se  běh procesu  pozastavuje.  Aktivované  elementy  mají  název  zobrazen  v  bílé 

barvě, neaktivní elementy mají název zobrazen v barvě černé.

Elementy typu funkce se mohou nacházet  ve třech stavech, které jdou rozeznat barvou 

okraje elementu. Pokud funkce ve světě ještě nikdy nebyla simulována, je její okraj černý, 
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Obr. 16: Ukázka stromu skupin rozšířených procesů s vyznačenými úrovněmi.



právě simulovaná funkce má okraj červený a funkce, jejíž simulace už skončila,  má okraj 

fialový.

Panel  se  zobrazenými  rozšířenýmy procesy  plní  druhou část  druhého cíle  tím,  že  umí 

zobrazit části procesu, které jsou ve světě právě vykonávány. V panelu lze pomocí aktivace 

a deaktivace elementů svět IVE i jednoduše řídit.

 5.4. Úpravy transformačního algoritmu
Jedním z požadavků bylo, aby nástroj ProcessView dokázal sledovat a dobře informovat 

o existujících  procesech  a  aby  uměl  zvýraznit  právě  simulovaný  element  a  tím  ukázat, 

ve které části procesu se simulace nachází. V předchozí části je popsáno, jak toto zvýraznění 

právě simulovaných elementů v nástroji ProcessView vypadá. V této části popíšeme postup, 

kterým jsme dospěli k současné metodě, jak běžící elementy zvýrazňovat.

Ze začátku se díky dřívější práci povedlo tento nástroj relativně snadno uvést do stavu, kdy 

se  zvýrazňovaly  právě  vykonané  události  procesu.  Toto  chování  bylo  nepřesné  v  tom, 

že při simulaci  se  funkce  chovaly  atomicky  (vypadalo  to,  že  simulace  jejich  běhu  netrvá 

žádnou  dobu)  a  simulace  událostí  vypadala,  že  určitou  dobu  trvá.  Toto  chování  bylo 

nevyhovující a bylo potřeba ho upravit, aby se místo událostí zvýraňovaly právě simulované 

funkce procesu. Napravit aplikaci nebylo jednoduché.

První způsob, který se nabízel, jak to vyřešit byl velmi prostý, a to využít již existující  

funkčnost zvýrazňování právě proběhlých událostí,  ale místo události zvýraznit  následující 

funkci. Takto jednoduše by se problém dal vyřešit, pokud by procesní řetěz byl vždy pouze 

lineární a nedocházelo by v něm k větvení. Protože se ale proces větvit může, nejde tento 

jednoduchý postup  použít.  Způsobují  to  konektory  typu  OR a  XOR. Při  simulaci  si  IVE 

náhodně  vybere,  jakými  větvemi  se  vydá,  a  informuje  o  tom  až  po  ukončení  simulace 

následujícího  elementu.  Metoda  tedy  nelze  použít,  protože  nedokážeme  správně  zobrazit, 

který element se právě simuluje. 

Problém jsme vyřešili jinak. Každému procesu, který v IVE odpovídal za simulaci jedné 

EPC funkce, jsme přidali dva nové cíle (jeden na začátek a druhý na konec, jak je zobrazeno 

na obrázku 17) a naimplementovali proces nový, který tyto cíle plní. Simulace tohoto procesu 

netrvá žádný čas a proces v případě, že plní první cíl, označí odpovídající EPC funkci (funkce 

zčervená)  a  pokud plní  cíl  druhý, tak EPC funkci  odznačí  (funkce zfialoví).  Tím se nám 

povedlo  prvotní  chybné  zobrazování  napravit  a  nástroj  by  měl  právě  běžící  elementy 

zobrazovat správně.
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Největší  práci  a  úsilí  při  vytváření  nových  cílů  a  procesů  stálo  správně  nastudovat 

a pochopit,  jak  cíle  a  procesy  v  IVE  fungují  a  jak  jsou  zapsány  v  XML  dokumentech. 

Nastudovat a pochopit stavbu a všechny prvky XML dokumentů je dosti obtížné a při jejich 

tvorbě je jednoduché udělat v nich malou chybu, která se pak douho nedá nalézt. Nakonec 

se nám ale podařilo se v dokumentech zorientovat a povedlo se nám upravit transformační 

algoritmus, aby EPC funkcím při převádění na procesy vytvářel dva nové cíle popsané výše 

a aby generoval nové procesy, které tyto cíle plní. 

Původní algoritmus převáděl na IVE objekty pouze EPC události a konektory. V nástroji 

ProcessView jsme pro správné zobrazování potřebovali,  aby ve světě existovaly jako IVE 

objekty i EPC funkce. Museli jsme tedy transformační algoritmus znovu upravit, aby i EPC 

funkce převáděl na IVE objekty.
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Obr. 17: Přidání dvou cílů do procesu majícího nastarost simulaci EPC funkcí.



 6. Kapitola

Testování

Aplikaci ProcessEditor i nástroj ProcessView jsme testovali na rozšířených procesech, které 

byly navrženy v práci  [Bošanský, 2007]. Jedná se o tři skupiny procesů (Defect, Hardware 

Error a Invoice, viz obrázek  18), které lze simulovat ve virtuální firmě představené v téže 

práci. Tyto procesy v sobě neobsahovaly údaje o poloze jednotlivých elementů a museli jsme 

je  upravit  a  elementy  nově  rozmístit.  Procesy  jsou  navržené  tak,  že  je  lze  ve  světě  IVE 

simulovat pouze jednou. Proto jsme navrhli a vytvořili nové jednoduché procesy (viz obrázek 

19), které umožní původní procesy ve virtuálním světě simulovat vícekrát.

  

  

Obr. 18: Skupiny procesů Defect (s procesy Bug a Coding), HWError a Invoice.
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 6.1. Výsledky testování ProcessEditoru
Vytváření a načítání procesů v aplikaci ProcessEditor funguje a lze s její pomocí vytvářet 

nové rozšířené procesy.

 6.2. Výsledky testování nástroje ProcessView
Rozšířené procesy vytvořené v aplikaci ProcessEditor jsou v nástroji ProcessView načteny 

správně.  Při  jejich  spuštění  ale  občas  dochází  k  chybám  v  podobě  podivné aktivace 

následujícího elementu, což způsobí nestandartní chování nástroje (funkce zůstane označená 

i když už není simulována),  případně dojde k zastavení  simulace daného procesu.  Nejsme 

si úplně jisti, ale domníváme se, že za tyto chyby může práce předešlá, na kterou tato práce 

navazuje.
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Obr. 19: Procesy pro tvorbu nového defektu a nové faktury.



Závěr

Postupně  jsme  představili  problematiku  multiagentních  světů  a procesního  modelování. 

Ukázali  jsme  způsob,  jak  tyto  dva  obory  propojit  a  jak  lze  pomocí  business  procesů 

zjednodušit a zlepšit návrh multiagentního světa. Popsali jsme návrh a implementaci aplikace 

ProcessEditor, která slouží k modelování rozšířených procesů, a nástroje ProcessView, který 

je součástí aplikace IVE, umožňuje sledování rozšířených procesů a řízení virtuálního světa 

s jejich  pomocí.  Zbývá  už  jen  představit  příbuzné  práce  a  shrnout,  co  bylo  touto  prací 

dosaženo a jak by se na ni dalo dále navázat.

Příbuzné práce
Tato aplikace staví na práci  [Bošanský, 2007], ve které byly rozšířeny business procesy 

o možnost  simulace  v  multiagentních  světech  a  byl  naimplementován  jednoduchý  nástroj 

do aplikace IVE, který umožňoval tyto rozšířené procesy ve světě simulovat. Autor v práci 

uvádí,  že si  není  vědom  existence  prací  přímo  podobných.  Nám  se  podařilo  najít  odkaz 

na rozšíření jazyka UML o možnost zachycení  interakce agentů. Přesněji se jedná o jazyk 

AgentUML  [Bauer,  Müller  a  Odell,  2001].  Povedlo  se  nám  také  najít  spoustu  nástrojů 

pro tvorbu těchto nových diagramů (viz  [AUML, 2007]), ale  ani my jsme nenalezli žádnou 

aplikaci,  ve které  by byl  simulován  multiagentní  svět  pomocí  této  nebo  jiné  technologie 

používající business procesy.

Shrnutí
V práci jsme si dali za cíl naimplementovat nástroje po modelování rozšířených procesů 

a integrovat tyto nástroje do multiagentního nástroje IVE. Vytvořením aplikace ProcessEditor 

a nástroje  ProcessView  jsme  cíle  z velké  části  splnili.  Použití  těchto  nástrojů,  které  jsou 

postavené  na  názorných  EPC diagramech,  dochází  k  zjednodušení  a  zpřehlednění  návrhu 

virtuálního světa. 

Tato  metoda  návrhu  virtuálního  světa  s  sebou bohužel  nese  i  pár  nevýhod.  Například 

ve formě,  v  jaké  byl  jazyk  A-EPML navržen,  nelze  měnit  atributy  jednotlivým agentům. 
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Návrh  zápisu  jazyka  do  XML dokumentů  pak  obsahuje  pár  chyb  (duplikace  údajů,  aj.). 

Nejednotný  a  špatně  přehledný  je  také  způsob,  kterým  je  ve  světě  IVE  implementován 

procesní tok (postupná aktivace EPC elementů). Dalším pokračováním práce by ale většina 

těchto chyb měla jít napravit. 

Aplikace ProcessEditor by mohla být dále vylepšena zakomponováním do editoru světa 

IVE. V současné době aplikace generuje XML dokumenty pouze s částí světa IVE (obsahující 

popis chování agentů) a je nutné je na ostatní dokumenty (obsahující popis světa) napojovat 

ručně. Přímé zakomponování do editoru světa IVE by odstranilo tuto nevýhodu a mohlo by 

uživatelům  přinést  další  ulehčení  pro  tvorbu  rozšířených  procesů  (např.  napovědu  jaké 

objekty ve světě existují, atd.).

V  této  práci  byly  prezentovány  výhody  a  úskalí,  které  s  sebou  nese  přidání  business 

procesů  do  multiagentního  světa.  Další  studium by  si  také  zasloužila  možnost  opačného 

propojení multiagentních světů a procesního modelování. Zde představené nástroje by v další 

práci  mohly  být  upraveny  pro  potřeby  ekonomů,  kteří  by  s  jejich  pomocí  mohli  lépe 

modelovat chod firmy.

Na úplný závěr  bychom chtěli  dodat,  že  tato  práce  pro  nás  byla  velkým obohacením. 

Povedlo se nám díky ní nahlédnout do světů softwarových agentů a procesního modelování, 

které určitě stojí za pozornost a bližší zkoumání. Díky práce jsme také získali nové zkušenosti 

a schopnosti programování v jazyce Java. Naučili jsme se, jak se Javě pracuje s dokumenty 

XML, použili v praxi Java reflexi a mnoho dalšího. V neposlední řadě pro nás bylo velkým 

přínosem to, že jsme byli nuceni pracovat s cizím kódem.
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Příloha

Součástí práce je přiložené CD. V této části představíme, co se na CD nalézá a ukážeme, 

jak spustit aplikace ProcessEditor a ProcessView.

Struktura CD

Návrat_Jan_bc.pdf PDF verze této bakalářské práce.

Dokumentace - Spouštění a Instalace.pdf Dokumentace  obsahující  návod,  jak  se  instalují 
a spouští aplikace ProcessEditor a ProcessView.

README.txt Soubor obsahující popis toho, co se na CD nalézá.

[ProcessEditor] Složka obsahující aplikaci ProcessEditor.

ProcessEditor.jar Spustitelný soubor obsahující ProcessEditor.

Dokumentace - Uživatelská.pdf Uživatelská dokumentace aplikace ProcessEditor.

Dokumentace - Programátorská.pdf Programátorská dokumentace aplikace ProcessEditor.

[TestovaciData] Složka obsahující příklady a testovací data.

[ZdrojovyKod] Složka  obsahující  zdrojový  kód  s  vygenerovanou 
Javadoc.

[ProcessView] Složka obsahující nástroj ProcessView.

ExtendedIVE.jar Spustitelný soubor obsahující aplikaci IVE s nástrojem 
ProcessView.

Dokumentace - Uživatelská.pdf Uživatelská dokumentace nástroje ProcessView.

Dokumentace - Programátorská.pdf Programátorská dokumentace nástroje ProcessView.

[TestovaciData] Složka obsahující ukázku světa IVE se zabudovanými 
rozšířenými procesy.

[ZdrojovyKod] Složka  obsahující  zdrojový  kód  s  vygenerovanou 
Javadoc.
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Spuštění aplikací
Obě  aplikace  (ProcessEditor  i  ProcessView)  není  nutné  instalovat.  Nalézají 

se ve spustitelných  souborech  JAR.  Pro  správný  běh  je  pouze  potřeba  mít  nainstalovaný 

Java Runtime Enviroment verze 6.

Aplikace  ProcessEditor  se  spouští  ze  souboru  ProcessEditor.jar umístěného 

ve složce  ProcessEditor.  Po  jejím  startu  dojde  k  zobrazení  prázdného  okna  pouze 

se zobrazeným menu. V menu lze vybrat z možností vytvoření nového procesu nebo načtení 

procesu  existujícího.  Příklady  existujících  procesů  lze  nalézt  ve  složce 

ProcessEditor/TestovaciData/.

Pro  spustění  nástroje  ProcessView  je  potřeba  spustit  nejdříve  aplikaci  IVE.  Ta 

se spouští ze souboru ExtendedIVE.jar umístěného ve složce ProcessView. Po startu 

IVE je potřeba spustit svět obsahující rozšířené procesy. Ukázkový svět se spouští ze souboru 

VirtualCompany-World.xml umístěného  ve  složce 

ProcessView/TestovaciData/.  Nástroj  ProcessView  se  spouští  z  menu 

Simulation, kliknutím na položku Manage EPC processes.
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