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Обща характеристика на дисертационния труд 

Актуалност на проблема 

Гридът е „софтуерна и хардуерна инфраструктура, предлагаща надежден, 

последователен, всеобхватен и евтин достъп до високопроизводителни изчислителни 

ресурси” [8] (стр.18). В [9] (стр. 2) авторите допълват концепцията за грид с 

определението “координирано споделяне на ресурси и решаване на задачи в динамични 

виртуални организации”. Под споделяне на ресурси авторите имат предвид не просто 

обмен на файлове, а директен достъп до компютри, софтуер, данни и сензори с цел 

използването им за решаване на общи научни или индустриални задачи.  

Групата от хора, институции и научни организации, които се дефинират според 

правилата за споделяне на ресурси се нарича виртуална организация [9] (стр. 2). 

Потребителите, принадлежащи на една виртуална организация, споделят общи цели и 

интереси, изследват еднакви задачи и използват един и същ специализиран софтуер, за 

разрешаването на тези задачи.  

Реализация на грид е Европейската грид инфраструктура (European Grid 

Infrastructure - EGI). Тя обединява ресурсите на Европейски научни институти и 

организации от 24 страни. Основна част на грид инфраструктурата са клъстери от 

компютри, свързани посредством високоскоростен оптичен интернет, които 

предоставят изчислителни ресурси и дисково пространство за съхраняване на данни. 

Достъпът до тях се осъществява посредством специализиран софтуер наречен грид 

среда (grid middleware). Базовата грид среда инсталирана към момента на всички 

клъстери от EGI е средата g-Lite (Lightweight Middleware for Grid Computing). 

Инфраструктурата EGI наследява грид инфраструктура за научни изследвания, 

изградена по проекта Enabling Grid for E-sciencE (EGEE). Първоначално грид 

инфраструктурата е била създадена за да посрещне нуждата от изчислителни ресурси 

на потребители от областта на Физиката на високите енергии. В последствие EGI е 

интензивно използвана и от грид-потребители: биолози, био-информатици, химици и 

сеизмолози.  

Ролята на Европейската грид инфраструктура е значима. Грид-потребителите 

използват инфраструктурата, за реализиране на изследователски проекти. Примери за 

такива изследователски проекти са WISDOM – откриване на нови лекарства, Climate-G 

– анализиране на промени в климата, CMS (Compact Muon Solenoid) – изследване 

съществуването на бозон на Хигс, ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS)   - изучаване на 

основните сили, които формират Вселената. Проблемите, които потребителите решават 

в тези изследователски проекти често пъти са свързани с изпълнение на задачи, които 

протичат на няколко стъпки. Част от тези задачи могат да бъдат автоматизирани, 

докато друга част изискват човешка намеса.  

 Последователността от "логически свързани задачи, разработени за 

постигането на определен бизнес-резултат" [4] (стр. 4) наричаме бизнес-процес. 

Пример за бизнес-процес от изследователски проект в областта на Физиката на 
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високите енергии е процес състоящ се от три стъпки. На първа стъпка се обработват 

данни, получени в резултат на физичен експеримент. При този тип експерименти, 

специализиран софтуер записва генерираните данни в EGI. На втора стъпка, 

съхранените данни подлежат на анализи, за които се използват изчислителните ресурси 

на грид инфраструктурата. На трета стъпка, резултатите от анализа на данни в грид 

могат да бъдат визуализирани и подложени на допълнителен анализ на работната 

станция на потребителя, посредством софтуер за визуализация и анализ на данни – 

ROOT. Действията по-всяка една от тези стъпки са свързани с конкретен софтуер. Той е 

различен, за всяка една от стъпките и в повечето случай е вече наличен. В конкретния 

случай, реализацията на бизнес-процеса изисква интеграция на три различни софтуера. 

Ориентираната към услуги архитектура [5] е модел, в който логиката на 

автоматизация се разделя на добре обособени, независими логически единици, 

наречени услуги, които могат да бъдат самостоятелно използвани и композирани в 

бизнес-процеси. Ориентираната към услуги архитектура предоставя подвижна среда, 

която улеснява интеграцията на наличен софтуер и е адаптивна към промени. 

Управлението на бизнес-процеси включва "методите, техниките и софтуера 

за проектиране, разработка, контрол и анализ на бизнес-процеси, при които се 

интегрират хора, организации, приложения, документи и други източници на 

информация" [17](стр. 4). В контекста на ориентираната към услуги архитектура, 

средите за управление на бизнес-процеси предоставят софтуерни средства, които 

поддържат управление на бизнес-процеси, като покриват пълният жизнен цикъл на 

ориентираната към услуги архитектура и предоставят функционалност за моделиране, 

разгръщане, изпълнение, наблюдение и оптимизиране на бизнес-процесите, чрез 

поддръжка на стандарти за Уеб услуги.  

Гридът се координира от Open Grid Forum (OGF), организация една от целите, на 

която е разработването на отворени стандарти за грид. Изискванията, които налага OGF 

обществото е гридът да бъде ориентиран към услуги. Към настоящия момент 

Европейската грид инфраструктура е частично ориентиран към услуги грид и не 

предоставя среда за управление на бизнес-процеси в дефинираните до момента 

термини.  

От изключително значение е потребителите на Европейската грид 

инфраструктура да могат да управляват бизнес-процесите си в грид инфраструктурата, 

без да са необходими познания по програмиране или намеса на специалисти по 

информационни технологии. Наличието на среда за управление на бизнес-процеси в 

EGI ще предостави възможност на грид-потребителите да дефинират, проектират, 

разгръщат, наблюдават и изпълняват бизнес-процесите си в инфраструктурата. Това от 

една страна, ще позволи грид-потребителите да се концентрират върху естеството и 

спецификата на самите процеси. А от друга страна, ще скрие сложността от 

използването на командите за достъп до грид инфраструктурата.  
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Цели на дисертацията 

Целта на дисертацията е да се предложи модел и архитектура на среда за управление на 

бизнес-процеси в грид, в контекста на ориентирана към услуги архитектура. Целта 

включва, въпросите свързани с дефинирането, проектирането и изпълнението на 

бизнес-процеси в грид и по специално в Европейската грид инфраструктура. Извън 

обхвата на изследването остават ред специфични въпроси от второстепенно значение, 

като сигурността, ефективността на изпълнението на бизнес-процесите и други. 

Задачи на дисертацията 

За постигане на тази цел, трябва да бъдат решени следните задачи: 

 Изследване на среди за управление на бизнес-процеси и техните архитектури; 

 Формулиране на основните изисквания към среди за управление на бизнес-

процеси, базирани на ориентираната към услуги архитектура; 

 Проучване на съществуващи услуги, които средата EGI предоставя; 

 Изследване и анализ на съществуващи среди за проектиране и изпълнение на 

бизнес-процеси в EGI; 

 Разработване на модел на среда за управление на бизнес-процеси в EGI; 

 Проектиране на архитектурно решение на среда за управление на бизнес-

процеси в EGI, базирана на разработения модел;  

 Проектиране и реализиране на примерни композитни Уеб услуги за изпълнение 

на задачи в EGI; 

 Проектиране и реализиране на примерни композитни Уеб услуги към 

компоненти от софтуер на Физиката на високите енергии и по специално 

софтуера ROOT;  

 Реализиране на примерен бизнес-процес на базата на реализираните Уеб услуги. 

Обем и структура на дисертацията 

Дисертацията се състои от увод, четири глави, заключение, списък на 

използваната литература, авторска справка и приложения. 

В Глава 1 са разгледани основните концепции на грид и ориентирана към 

услуги архитектура. Представени са принципите на ориентирания към услуги подход, 

както и реализация на архитектурата чрез Уеб услуги. Представени са стандартите за 

Уеб услуги. Дефинирани са понятията услуга, бизнес-процес, управление на бизнес-

процеси. Формулирани са основните изисквания към среди за управление на бизнес-

процеси, базирани на ориентираната към услуги архитектура. Изследвани са среди за 

управление на бизнес-процеси и е изведен обобщен модел на среда за управление на 

бизнес-процеси, базирана на ориентираната към услуги архитектура. Представен е 

стандарта за ориентиран към услуги грид – OGSA и някои негови реализации. 

Проучени са съществуващите услуги, които грид средата g-Lite предоставя. Поставени 

са някои изследователски въпроси свързани с проектирането и изпълнението на бизнес-

процеси в EGI. Изследванията от Глава 1 са публикувани в [1]. 
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В Глава 2 са проучени и представени съществуващите среди за проектиране и 

изпълнение на бизнес-процеси в EGI. На базата на дефинираните в Глава 1 изисквания 

е направен сравнителен анализ на средите. Обобщени са предимствата на средите и са 

отличени причините, по които средите не отговарят на изискванията за управление на 

бизнес-процеси в контекста на ориентирана към услуги архитектура. Изследванията от 

Глава 2 са публикувани в [12]. 

В Глава 3 е представен модел на среда за управление на бизнес-процеси в 

Европейската грид инфраструктура. Разгледани са основните модули на средата: 

регистър на услуги, среда за разработка и среда за изпълнение и компонентите им по 

отношение на грид инфраструктурата EGI. Дефинирани са роли и случаи на употреба в 

средата, както и някои допълнителни изисквания. Проектирано е архитектурно 

решение на среда за управление на бизнес-процеси в EGI. Изследванията от Глава 3 са 

публикувани в [11]. 

В Глава 4 са показани възможности за използване и приложения на средата за 

управление на бизнес-процеси в EGI. Разгледани са някои аспекти от реализацията на 

средата. Демонстрирано е приложение на средата за управление на бизнес-процеси в 

грид инфраструктурата. Проектирани са примерни композитни Уеб услуги за 

изпълнение на задачи в EGI и примерни композитни Уеб услуги към софтуера ROOT. 

Показано е приложение на разработените Уеб услуги композирани в бизнес-процеси. 

Демонстрирани са примерни бизнес-процеси за изпълнение на задачи в грид и бизнес-

процес от областта на Физиката на високите енергии. Изследванията от Глава 4 са 

публикувани в ([13], [14]). 

В Заключение, са обобщени резултатите от дисертационния труд и са 

представени някои от предимствата на използване на средата. 

В Приложения са показани екрани от релационния модел на данни използван 

при реализацията на модул от средата, екрани от настройки на средите за проектиране 

и разгръщане, екрани на разработени бизнес-процеси и екрани от работно пространство 

на грид-потребителя. 



Кратко съдържание на дисертационния труд 

Глава 1. Обзор 

В изследователските проекти от областта на Физиката на високите енергии, био-

информатиката, геологията и други се провеждат научни експерименти, при които се 

извършва обработка, анализ и визуализация на данни. За съхраняване и обработката на 

тези данни са необходими значителни дискови и изчислителни ресурси, които нито 

една институция или организация не може да осигури. Тези изисквания, налагат 

използването на инфраструктура, която да предоставя надежден достъп до огромни 

изчислителни ресурси и дисково пространство. Такава инфраструктура е гридът. 

1. 1 Грид 

Гридът е софтуерна и хардуерна инфраструктура, разпределена между различни 

институции и организации, която предоставя достъп до изчислителни ресурси, дискови 

пространства за съхраняване и трансфер на данни, услуги и сензори. Целта на грид е да 

посрещне нуждите на потребителя, така че ползата от достъпа до инфраструктурата да 

е по-голяма от индивидуалния достъп до отделните ресурси.  

Гридът се координира от OGF, организация една от целите, на която е 

разработването на отворени стандарти за грид. Особена роля има стандартът на 

архитектурата за отворени грид услуги (Open Grid Service Architecture - OGSA) [10], 

който е представен в раздел пет на първа глава на дисертацията. 

Софтуерът, който предоставя възможност за управление и достъп до ресурсите в 

грид се нарича грид среда (grid middleware). В зависимост от начина, по който е 

реализирана, грид средата може да бъде ориентирана към услуги, частично 

ориентирана към услуги или не поддържаща ориентация към услуги. 

1.2 Ориентирана към услуги архитектура 

Ориентираната към услуги архитектура [5] е архитектурен стил, който се 

прилага при изграждане на системи и приложения. Основна характеристика на модела 

е разделяне на логиката на автоматизация на добре обособени логически единици, 

които могат да бъдат самостоятелно използвани и независими една от друга. В 

термините на ориентираната към услуги архитектура, такива логически единици се 

обозначават като услуги. 

 

Дефиниция. Услугите са функции или операции достъпни през мрежата. Те имат 

добре дефинирани интерфейси, добре дефинирана функционалност и изисквания към 

качеството на услугата (Quality of Service - QoS), както и добре определени крайни 

точки на достъп. [2] (стр. 19) 

 

Услугата се дефинира посредством описание. В описанието се съдържа 

информация за протоколите за достъп до услугата, името на услугата и типа на 
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данните, които може да обменя при взаимодействие. В ориентираната към услуги 

архитектура, услугите трябва да удовлетворява набор от принципи. Тези принципи [6] 

са: 

 Договор - логиката на услугите и функционалността, която те излагат е описана 

последователно; 

 Слаба свързаност -  логиката, която услугите капсулират може да бъде 

променяна без това да се отрази на другите услуги; 

 Абстракция - логиката на услугата е капсулирана; 

 Композиция -  услугите могат да участват в композиции; 

 Многократна употреба -  услугите са проектирана по такъв начин, че да могат да 

бъдат използвани повече от веднъж; 

 Автономност - услугата е самостойна и има независима, изолирана логика от 

логиката на останалите услуги; 

 Липса на състояние - услугите не съхраняват информация за състоянието си; 

 Откриваемост – услугите са проектирани с такова описание, че да могат да 

бъдат лесно откривани. 

Една от най-широко разпространените реализации на ориентираната към услуги 

архитектура е чрез Уеб услуги. 

 

Дефиниция. Уеб услуга наричаме софтуерна единица, разработена да взаимодейства 

с други единици, необвързано от платформа и език. Уеб услугата е описана 

посредством документ, който специфицира интерфейсите й. Взаимодействието с 

Уеб услугата, става посредством обмен на съобщения. [3] 

 

Ориентираната към услуги архитектура, реализирана чрез архитектурата за Уеб 

услуги предоставя един стандартизиран модел за изграждане на гъвкави, надеждни, 

лесно разширяеми и платформено независими приложения. Основните стандарти 

използвани при реализацията на архитектурния стек на Уеб услугите са: 

 SOAP – протокол за пакетиране и обмен на XML съобщения. Дефинира 

стандартен формат за съобщенията; 

 WSDL – XML базиран език за описания на услуги. Описва интерфейсите, 

формата на съобщенията и физическото местоположение на услугата; 

 UDDI – регистър от описания на услуги. Позволява публикуване и търсене на 

услуги; 

 WS-BPEL – XML базиран език за описание и изпълнение на бизнес-процеси; 

 WS-CDL - XML базиран декларативен език, който описва peer-to-peer 

колаборация между отделните услуги. 

Предимство на ориентираната към услуги архитектура е възможността за 

композиране на услуги в по-сложни композиции, които също са услуги. В 

архитектурата има два модела на организиране на услугите в композиции: оркестрация 

и хореография. Първият модел (оркестрация) е централизиран. Услуга - BPEL сървър, 
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координира изпълнението на всяка една от услугите в композицията. Вторият модел 

(хореография) е децентрализиран. Услугите в композицията си сътрудничат за да се 

постигне конкретна бизнес цел. Езикът WS-BPEL, реализира модела на оркестрация и 

чрез него могат да бъдат създавани изпълними бизнес-процеси. Езикът WS-CDL 

реализира модела на хореография и чрез него могат да бъдат създавани абстрактни 

бизнес-процеси.  

1.3 Управление на бизнес-процеси 

Дефиниция. Бизнес-процесът е последователност от координирани извиквания на 

услуги и свързаните с тях дейности, в рамките на една или няколко организации, 

която реализира конкретна бизнес цел. [15] (стр. 8) 

 

Дефиниция. Управлението на бизнес-процеси включва "методите, техниките и 

софтуера за проектиране, разработка, контрол и анализ на бизнес-процеси, при които 

се интегрират хора, организации, приложения, документи и други източници на 

информация" [17](стр. 4).  

 

В контекста на ориентираната към услуги архитектура, управлението на бизнес-

процеси протича на четири етапа. Тези етапи се покриват от жизнен цикъл на 

ориентираната към услуги архитектура. В [2] (стр. 84) авторът представя четирите фази 

на жизнения цикъл: Моделиране, Асемблиране, Разгръщане и Управление.  

Във фазата моделиране се събират и анализират бизнес изискванията, които след 

това се използват за моделиране, симулация и оптимизация на бизнес-процесите. По 

време на фазата асемблиране се създават нови услуги различни от наличните за 

организацията. Тези услуги могат да бъдат използвани след това в оркестрацията на 

бизнес-процесите. Във фазата разгръщане се конфигурира средата за изпълнение на 

бизнес-процеса. При фазата на управление се управляват и наблюдават композитните 

приложения и ресурси от гледна точка на информационните технологии и бизнеса.  

В този контекст съвкупността от софтуерни средства, които поддържат пълният 

жизнен цикъл на ориентираната към услуги архитектура и предоставят 

функционалност за моделиране, разгръщане, изпълнение, наблюдение и оптимизиране 

на бизнес-процеси, чрез поддръжка на стандарти за Уеб услуги наричаме среда за 

управление на бизнес-процеси. 

В контекста на ориентираната към услуги архитектура, средите за управление на 

бизнес-процеси, покриват пълният жизнен цикъл на управление на бизнес-процеса, 

като предоставят поддръжка на: 

 Уеб услуги (WSDL) - за постигане на модулна и гъвкава архитектура; 

 BPEL – за автоматизиране на бизнес процеса чрез композиране на Уеб услуги;  

 Регистри – за откриване на услуги и многократна употреба на услуги; 

 Адаптери – за достъп до външни системи; 
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 Шина на услугите (ESB) – инфраструктура за комуникация между услуги и 

бизнес-процеси;  

 Задачи за хора (действия от човек) в бизнес-процес; 

 Наблюдение на бизнес-процес; 

 Управление на бизнес-правила за бизнес-процес. 

1.4 Среди за управление на бизнес-процеси 

Средите за управление на бизнес-процеси поддържат Уеб услуги, BPEL като 

стандарт за описание на изпълними бизнес-процеси и UDDI регистър за откриване и 

публикуване на услуги. На Фиг. 13 представяме, обобщен модел на среда за управление 

на бизнес-процеси, базиран на ориентирана към услуги архитектура и основните й 

компоненти. 

 
Фиг. 13. Компоненти на среда за управление на бизнес-процеси базирана на ориентирана към 

услуги архитектура 

 

Средите за управление на бизнес-процеси предоставят два основни модула: 

среда за разработка и среда за изпълнение. Средата за разработка предоставя 

инструментални средства за проектиране и за разгръщане на бизнес-процесите. Средата 

за проектиране е графичен редактор, която поддържа моделиране на бизнес-процеси, 

управление на задачи за хора (human tasks) в бизнес-процеса, управление на бизнес-

правила и въвеждане на метрики за наблюдение на бизнес-процеса. Средата за 

разгръщане (асемблиране на бизнес-процеси) позволява на специалистите по 

информационни технологии да реализират моделирания бизнес-процес, както и да 

разработват нови бизнес-процеси и нови приложения независимо от средата за 

проектиране.  
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Ядрото на средата за изпълнение е шина на услугите в предприятието. Шината 

на услугите в предприятието е инфраструктура, която интегрира приложения и услуги. 

Шината на услугите е основният медиатор, който свързва услугите и който регулира 

потока на информация между тях. Достъпът до услугите през шината е виртуализиран. 

Така приложните клиенти могат да достъпват услугите без да знаят крайната точка на 

услугата. Чрез абстракция на крайните точки на услугите, шината позволява услугите 

да бъдат разгръщани на различни места без това да се отразява на приложните клиенти 

на тези услуги.  

Компонентът BPEL сървър интерпретира BPEL дейностите от бизнес-процеса. 

Компонентът управление на задачи за хора, реализира интегрираните в BPEL процеса 

задачи за хора. Компонентът за управление на бизнес-правила реализира 

функционалност, която интерпретира бизнес-правилата и позволява промяна на бизнес-

правилата по време на изпълнение на бизнес-процеса. Компонентите ползват основните 

функции на шината на услугите, като по този начин ползват единна инфраструктура за 

обмен на съобщения. 

Регистърът на услуги е централизирано хранилище за услуги и свързаната с тях 

информация. Регистърът предоставя услуги за съхраняване, публикуване и откриване 

на услуги. Той присъства и в четирите фази на жизнения цикъл на ориентираната към 

услуги архитектура.  

Наблюдението на бизнес-процеса, също покрива четирите фази на жизнения 

цикъл на ориентираната към услуги архитектура. Той предоставя информация в реално 

време за състоянието на бизнес-процеса и за резултатите от изпълнението на бизнес-

процеса.  

1.5 Ориентиран към услуги грид 

Архитектурата за отворени грид услуги (OGSA) дефинира понятието грид 

услуга като Уеб услуга с разширен интерфейс, който да поддържа жизнен цикъл, 

състояние и асинхронни събития. Основно предимство на OGSA е представянето на 

всички ресурси в грид, като грид услуги. Този подход опростява представянето на 

ресурсите. Това позволява последователен достъп до ресурси, намиращи се на 

хетерогенни платформи, както и композиране на услуги в състав от услуги.  

В [10] стандартът OGSA е допълнен, като са дефинирани в детайли основните 

услуги за достъп до ресурси в грид, както и изискванията, които те трябва да покриват. 

В архитектурата отворена към грид услуги са дефинирани услуги за сигурност, услуги 

за управление на данни, и други. Архитектурата ориентирана към грид услуги 

предвижда възможност за композиране на услуги. Въпреки това, спецификацията [10] 

на архитектурата не дава яснота по въпросите свързани с композирането на услуги в 

бизнес-процеси и тяхното изпълнение. Отворени остават въпросите свързани с мястото 

на услугата в грид архитектурата и взаимодействието й с другите услуги в грид.  

Архитектурата OGSA се реализира във версии на софтуера Globus Toolkit. Те не 

успяват да се наложат като стандарти при разработването на грид среди и грид услуги. 

Въпреки това, архитектурата за отворени грид услуги въвежда една концепция на 
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прилагане на ориентираната към услуги архитектура в грид и към момента си остава 

единственият стандарт на ориентиран към услуги грид. 

1.6 Грид средата g-Lite 

Друга реализация на архитектурата на грид е средата g-Lite. Към момента, g-Lite 

е и базовата грид среда инсталирана на всички клъстери в Европа, които са част от 

Европейската грид инфраструктура (EGI). Трябва да отбележим, че g-Lite не реализира 

OGSA. Въпреки представянето на средата като ориентирана към услуги в [16] услугите, 

които средата предоставя, съвсем не могат да бъдат определени като ориентирани към 

услуги. Можем да кажем, че средата g-Lite е частично ориентирана към услуги.  

Групата от g-Lite услуги (изчислителен елемент, елемент за съхранение на 

данни, информационен индекс, система за управление на разпределението на задачите), 

които всяка една организация поддържа, в контекста на грид инфраструктурата EGI, се 

нарича сайт. Минималните услуги, които един сайт трябва да поддържа са: 

изчислителен елемент, елемент за съхранение на данни и информационен индекс на 

сайта (site-BDII). Към момента, в EGI инфраструктурата участват над 200 сайта, 9 от 

които в България. На Фиг. 15 са представени основните услуги на средата g-Lite в 

рамките на един сайт и връзките им с другите услуги от средата. 

 
Фиг. 15. Връзки между основните услуги в средата g-Lite 

 

Средата g-Lite е зависима от операционната система. Командите за достъп до 

грид, които средата предоставя са обвързани с познания за конкретна операционна 

система – Scientific Linux, а изпълнението на самата задача с език за описание на задачи 

(JDL). Това често пъти създава неудобства при използването на средата и води до де-

мотивиране на крайния потребител да я използва. 
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Визията за g-Lite, представена в [16] е тя да бъде една изцяло ориентирана към 

услуги грид среда, която да поддържа съвместимост със стандарти като OGSA. За 

съжаление наличните, към момента грид услуги на средата, не отговарят на тези 

изисквания и не позволяват поддържането на ориентирани към услуги приложения.  

Ясни индикатори за това са: 

 липсата на услуга за композиране; 

 липсата на услуга за откриване; 

 липсата на регистър за услуги; 

 липсата на описания на част от услугите в средата. 

Пълната ориентираност към услуги на средата g-Lite ще позволи изграждането 

на гъвкави грид приложения. Въвеждането на централизиран регистър за услуги 

съдържащ описанията на всички услуги, които следват стандартите на ориентираната 

към услуги архитектура ще подобри изграждането на ориентирани към услуги 

приложения. Наличието на услуга за композиране ще позволи създаването и 

изпълняването на бизнес-процеси дефинирани от потребителя в грид инфраструктурата 

EGI. 

1.7 Изводи 

От стратегическо значение е в Европейската грид инфраструктура да бъде 

реализиран механизъм за управление на бизнес-процеси. Това от една страна, ще 

позволи грид-потребителите да се концентрират върху естеството и спецификата на 

самите процеси. А от друга страна, ще скрие сложността от използването на командите 

за достъп до грид.  

Средите за управление на бизнес-процеси, базирани на ориентирана към услуги 

архитектура, предоставят функционалност за дефиниране, изпълнение, наблюдение и 

оптимизиране на бизнес-процеси, чрез поддръжка на стандарти за Уеб услуги. 

Наличието на среда за управление на бизнес-процеси в EGI, базирана на ориентирана 

към услуги архитектура, ще позволи изграждане на гъвкави грид приложения и ще 

предостави възможност на потребителите на EGI да дефинират и проектират сами 

процесите си в грид, без да е необходима намеса на специалисти по информационни 

технологии. 

Изследователски интерес представляват въпросите свързани с дефинирането, 

проектирането и изпълнението на бизнес-процеси, в контекста на ориентирана към 

услуги архитектура в Европейската грид инфраструктура, за която g-Lite е базова среда.  

Глава 2. Среди за проектиране и изпълнение на бизнес-процеси 

в грид 

В настоящата глава, са разгледани и сравнени среди предоставящи възможности 

за композиране на услуги в бизнес-процеси и изпълнението им в Европейската грид 

инфраструктура (EGI). При описанието на средите е следвана обща схема. Описани са: 
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 Модул за проектиране на бизнес-процеси – графичен редактор, който средата 

предоставя за създаване на бизнес-процесите; 

 Език, който се използва в средата при моделиране на бизнес-процесите; 

 Модул за изпълнение на бизнес-процесите – сървър за изпълнение на процеси. 

При сравнителния анализ на представените среди са взети предвид и следните 

изисквания, в сила при средите за управление на бизнес-процеси, базирани на 

ориентираната към услуги архитектура: 

 Поддръжка на Уеб услуги - за постигане на модулна и гъвкава архитектура; 

 Поддръжка на BPEL – за автоматизиране на бизнес-процеса чрез композиране 

 на услуги; 

 Поддръжка на регистри – за откриване на услуги и многократна употреба на 

 услуги; 

 Поддръжка на адаптери – за достъп до външни системи; 

 Поддръжка на шина на услугите – за комуникация между услугите и процеси; 

 Поддръжка на задачи за хора (действия от човек) в бизнес-процеса; 

 Поддръжка на наблюдение на бизнес-процеса; 

 Поддръжка на управление на бизнес-правилата за процеса 

2.1 CRAB 

Софтуерът CRAB (CMS Remote Analysis Builder), предоставя възможност на 

грид-потребителите към изследователския проект CMS да създават задачи (tasks), 

които да изпълнява в средата g-Lite. В контекста на CRAB задачите са множество от 

подзадачи (jobs), който могат да бъдат изпълнени в грид среда. Софтуерът CRAB не 

поддържа нито един от гореописаните критерии на среда за управление на бизнес-

процеси. Въпреки това е разгледан поради автоматизацията, което предлага на стъпка 

от процеса за анализ на данни в CMS. 

2.2 g-Eclipse  

Софтуерът g-Eclipse е Eclipse базирана среда, която позволява разработването на 

грид приложения. Софтуерът поддържа достъп до EGI грид инфраструктурата. Като 

част от средата се предоставя възможност за моделиране и изпълнение на бизнес-

процеси (workflows) в грид. В контекста на g-Eclipse бизнес-процесът представлява 

последователност от изпълними задачи в грид. Изпълнимите задачи в грид се описват 

посредством абстрактен модел за описание на задачи (Job Description). Няма 

възможност за добавяне на цикли или условни разклонения в бизнес-процесите. 

Разчита се на услугите за наблюдение и изпълнение на задачи, които средата g-Lite 

предоставя. Няма дефинирани механизми за прихващане на грешки и изключения по 

време на изпълнение на самия бизнес-процес. Не се предоставя поддръжка на адаптери 

за достъп до външни системи. В описанието на процеса, задачите са асоциирани с 

конкретен изпълним код, който се указва по време на моделиране на процеса. Няма 

поддръжка на Уеб услуги и поддръжка на шина на услугите. Не се предоставя 
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функционалност за наблюдение на състоянието на процеса и не се поддържат задачи за 

хора (human tasks) в бизнес-процеса, както и управление на бизнес-правила за процеса.  

2.3 P-GRADE 

Софтуерът P-GRADE е Уеб базиран грид портал за достъп до грид ресурси. 

Порталът е адаптиран и за EGI инфраструктурата и предоставя достъп до грид 

ресурсите на средата. Софтуерът P-GRADE, предоставя възможност на потребителят да 

изпълнява собствени бизнес-процеси в EGI. Езикът за описание на процеси, който 

софтуера поддържа е DAG базиран, т.е. не поддържа BPEL. Софтуерът предоставя 

регистър за съхраняване на разработени от потребителите процеси. Не се предоставя 

поддръжка на адаптери за достъп до външни системи. В описанието на процеса, 

възлите са асоциирани с конкретен ресурс в грид и изпълним код, които се указват по 

време на моделиране на процеса. По тази причина не може да се говори за 

ориентираност към услуги, поддръжка на Уеб услуги и поддръжка на шина на 

услугите. Софтуерът предоставя функционалност за наблюдение на състоянието на 

процеса и не поддържа задачи за хора (human tasks) в бизнес-процеса, както и 

управление на бизнес-правила за процеса. 

2.4 Triana 

Софтуерът Triana е разпределена среда, която предоставя възможност на 

потребителите да създават и изпълняват процеси (workflows). Софтуерът е използван 

като базисен в GridLab и е адаптиран за достъп до грид, включително и за EGI. Средата 

поддържа BPEL, UDDI стандарти и композиране на Уеб услуги в бизнес-процеси. 

Въпреки това, те не са пълноценно използвани за EGI. Според [7] процесите, който 

могат да бъдат изпълнени, чрез Triana в EGI се последователност от JDL файлове 

подредени като ориентиран ацикличен граф. В описанието на процеса по този начин 

(DAG), не могат да бъдат добавяни цикли и условни разклонения, което от своя страна 

възпрепятства създаването на по-сложни процеси. Не се поддържат и задачи за хора 

(human tasks) в процеса. Софтуерът Triana представя регистър за услуги, който 

поддържа UDDI. От разгледаната архитектура на софтуера, в която са реализирани два 

интерфейса за достъп до компоненти (GAP и GAT), може да се направи извод, че Уеб 

услугите и UDDI регистъра, не се използват за грид среди и в частност за EGI. 

2.5 Taverna  

Софтуерът Taverna предоставя среда за проектиране и изпълнение на бизнес-

процеси в грид. Средата предоставя възможност на потребителя да създава бизнес-

процеси на базата на съществуващи услуги, както и да добавя нови услуги от налични 

описания на услуги. Средата предоставя и локален регистър, инсталиран на настолния 

компютър на потребителя, който предоставя достъп до всички налични услуги. 

Потокът на предаване на информация при изпълнение на процеса е последователен, но 

е възможно и паралелно изпълнение на услуги. Потребителят няма възможност да 

задава условни разклонения в процеса, но има възможност да включва в процеса WSDL 
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услуги, включително услуги от средата g-Lite. Софтуерът Taverna, предоставя 

функционалност за наблюдения на процеса и не предоставя възможност за намеса в 

процеса от човек или възможност за управление на правила за процеса. Езикът, който 

се използва за описание на процеса е XML базиран и не поддържа BPEL. В [60] 

авторите изтъкват и причини поради, които Taverna не поддържа BPEL. Въпреки 

възможността за композиране на услуги за g-Lite, Taverna, не поддържа 

инфраструктура за комуникация и управление на услугите. 

2.6 Kepler 

Софтуерът Kepler с разширенията от модула Serpens, предоставя възможност на 

грид-потребителите да изпълняват собствени бизнес-процеси в g-Lite среда. Езикът за 

описание на процеси, който софтуера поддържа е MoML – XML базиран. Няма 

поддръжка на регистър на услуги. Предоставя се частична поддръжка на адаптери за 

достъп до външни системи (само до R, SAS и MATLAB). В описанието на процеса, 

могат да участват и актьори-услуги, което позволява изграждането на процеси от Уеб 

услуги. Няма единна среда за обмен на съобщения между Уеб услугите в процеса, т.е., 

не се поддържа шина на услугите. Софтуерът Kepler предоставя функционалност за 

наблюдение на състоянието на процеса и не поддържа възможност за задаване в 

процеса на задачи за хора (human tasks) или възможност за управление на отделни 

правила за процеса. 

2. 7 Сравнение на разгледаните среди 

Разгледаните среди могат да бъдат условно разделени на две групи. Към първата 

група спадат среди, които не предоставят готови услуги за композиране в бизнес-

процеси. Такива са CRAB, g-Eclipse и P-GRADE. Чрез тези среди, потребителят може 

да създаде процес, като последователност от изпълними задачи, които да бъдат 

изпълнени в EGI. При описанието на процеса, потребителя задава JDL файлове или 

конкретни изпълними файлове за изпълнение. При този тип среди, потребителят не 

може да усложни процеса с добавяне на логика, която изисква цикъл или условни 

разклонение.  

Към втората група спадат среди, които предоставят готови услуги за 

композиране в бизнес-процес. Такива са Triana, Taverna и Kepler. Този тип среди 

предоставят и графичен редактор за създаване и стартиране на процеса. Потребителят 

създава процеса, на базата на вече готови услуги. Процесът се изпълнява от сървър 

специфичен за конкретната среда, който се намира извън грид средата. Сървърите са 

адаптирани за изпълнение на процеси в грид. 

При описанието на процеса във всички разгледани среди се акцентува на 

управлението на данните в процеса: потокът на данни между отделните услуги, но не и 

върху управлението на самия процес. По тази причина и езиците за описание на 

процеси, които се използват в тези среди, предоставят нотация, чрез която се 

специфицират входните данни, изходните данни и трансфера на данни между 

отделните услуги в процеса, но не и нотация за описание на по-сложна логика в 
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процеса. В (Таблица 6) са обобщени езиците за описание на бизнес-процеси, които се 

използват в разгледаните среди.  

Среда CRAB g-Eclipse P-Grade Triana Taverna Kepler 

Език за описание на 

бизнес-процеси 

− JSDL 

 

DAG DAG T2FLOW 

 

MoML 

 

Таблица 6. Езици за описание на бизнес-процеси в среди за проектиране и изпълнение в EGI 

 

Бизнес-процесът може да включва автоматизирани дейности или дейности, 

извършвани от човек. Общо между средите (Triana, Taverna и Kepler) е, че те 

управляват само автоматизираните дейности, докато дейностите извършвани от човек 

са извън техният обсег. При средите за управление на бизнес процеси, това не е така. 

Някои от разгледаните среди предоставят функционалност за наблюдение на 

процеса, по време на изпълнението му (P-GRADE, Triana, Taverna и Kepler). Но нито 

една от тях не предоставя функционалност за оптимизиране на процеса. Разгледаните 

среди, не поддържа възможност за дефиниране на задачи за хора (human tasks) в 

процеса или възможност за управление на отделни правила за процеса. Дори и средите 

ориентирани към услуги (Triana, Taverna и Kepler) не поддържат обща инфраструктура 

за комуникация и управление на услугите (шина на услугите в предприятието). В 

софтуерът Triana се наблюдава подобна функционалност, която обаче не е пълноценно 

приложена за грид.  

В (Таблица 7), са обобщени резултатите от анализа на разгледаните среди, 

според изброените в началото на Глава 2 критерии.  

Критерии CRAB g-Eclipse P-Grade Triana Taverna Kepler 

Поддръжка на Уеб услуги 
      

Поддръжка на BPEL 
      

Поддръжка на регистър 
      

Поддръжка на адаптери 
      

Поддръжка на шина на 

услугите       

Поддръжка на задачи за хора 

(действия от човек) в бизнес-

процеса 
      

Поддръжка на наблюдение на 

бизнес-процеса       

Поддръжка на управление на 

бизнес-правилата за процеса       

Таблица 7. Среди за проектиране и изпълнение на бизнес-процеси в EGI 

2. 8 Изводи 

Разгледаните среди предоставят възможност за създаване и изпълняване на 

бизнес-процеси в грид, включително и в грид инфраструктурата EGI. Управлението на 
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един бизнес-процеси, обаче включва не само дефинирането и изпълняването на 

процеса, но и възможността за наблюдение и оптимизиране на бизнес-процеса. Бизнес-

процесите могат да включват и задачи за хора (действия от човек). Тези 

функционалности не са предвидени и съответно не са реализирани в разгледаните 

среди. Нито една от разгледаните среди не предоставя поддръжка на шина на услугите, 

поддръжка на задачи за хора (действия от човек) в бизнес-процеса или поддръжка на 

управление на бизнес-правила за процеса. Предимства, поддържани единствено от 

средите за управление на бизнес-процеси. Към настоящия момент EGI не предоставя 

среда, базирана на ориентираната към услуги архитектура, която да поддържа бизнес-

процеси.  

Глава 3. Модел на среда за управление на бизнес-процеси в 

грид 

Представеният в първа глава модел на среда за управление на бизнес-процеси 

базирана на ориентираната към услуги архитектура, покрива пълния жизнен цикъл на 

управление на бизнес-процеси, като предоставя функционалност за моделиране, 

изпълнение, наблюдение и оптимизиране на бизнес-процеси, чрез поддръжка на 

стандарти за Уеб услуги. Следвайки този модел, в настоящата глава на дисертацията ще 

предложим модел на среда, базирана на ориентираната към услуги архитектура, която 

да поддържа бизнес-процеси в грид инфраструктурата EGI, чрез поддръжка на 

стандарти за Уеб услуги.  

Разработката на модела покрива следните въпроси: 

 Основни модули и компоненти на среда за управление на бизнес-процеси в грид 

инфраструктурата EGI;  

 Роли и случаи на употреба в среда за управление на бизнес-процеси в грид 

инфраструктурата EGI; 

 Допълнителни изисквания към среда за управление на бизнес-процеси в грид 

инфраструктурата EGI; 

За представяне на базовата функционалност на компонентите в средата са 

използвани описателните възможностите на езика за моделиране UML. 

3.1 Модули и компоненти на среда за управление на бизнес-процеси 

в EGI 

Средата за управление на бизнес-процеси в EGI, предоставя три основни 

модула: среда за разработка, среда за изпълнение и регистър на услуги. Грид 

инфраструктурата EGI и прилежащите към нея услуги и приложения са налични. Те не 

могат да бъдат променени. В този контекст модулите на средата за управление на 

бизнес-процеси, могат да се разглеждат като надстройка над грид инфраструктурата на 

EGI. На Фиг. 27 представяме трите модула на средата, като надстройка над EGI. 
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Фиг. 27. Модел на среда за управление на бизнес-процеси в EGI 

Предложеният модел се състои от пет слоя: 

 Първи слой – EGI услуги и приложения, включва всички услуги предоставяни от 

грид инфраструктурата EGI и грид приложения; 

 Втори слой – Уеб услуги, включва всички разработени Уеб услуги за достъп до 

EGI услуги и приложения; 

 Трети слой - Регистър на услуги, включва всички услуги-регистри, които 

предоставят възможност за търсене и публикуване на Уеб услуги; 

 Четвърти слой - Среда за изпълнение, включва компонентите: шина на услугите 

в предприятието, услуги за изпълнение на бизнес-процеси, услуги за 

наблюдение на бизнес-процеси, услуги за управление на задачи за хора и услуги 

за управление на бизнес-правила; 

 Пети слой - Среда за разработка, обхваща инструменталните средства за 

проектиране и разгръщане на бизнес-процеса в среда за изпълнение.  

Първият слой в модела на среда за управление на бизнес-процеси в EGI е наличен. 

Той покрива вече изградена грид инфраструктура с грид среда за достъп до  

изчислителни и дискови ресурси в нея. Вторият слой обхваща всички Уеб услуги за 

достъп до EGI и приложения. Уеб услугите са важна част от модела, на базата на тях се 

композират бизнес-процеси в по-горните слоеве. Уеб услугите могат да бъдат 

разработени от специалисти по информационни технологии или да бъдат налични (т.е. 

вече съществуващи за EGI). Третият слой, предоставя Уеб услуги-регистри, в които са 

публикувани Уеб услугите от втория слой. Достъпът до услугите-регистри може да 

бъде осъществяван, както през среда за изпълнение така и през среда за разработка. В 
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четвъртия и петия слой от модела на средата се създават, изпълняват и управляват 

дефинираните от грид-потребителя бизнес-процеси. На Фиг. 28 са показани трите 

основни модули на средата и тяхното разположение в грид инфраструктурата EGI. 

 
Фиг.28. Модули и компоненти на среда за управление на бизнес-процес в EGI 

 

3.1.1 Модул Регистър на услуги  

Регистърът на услуги е хранилище за Уеб услуги и асоциираните с тях 

документи и политики. Всички налични услуги в EGI трябва да са част от регистъра, 

като Уеб услуги. Това предполага съществуването на Уеб услуги за всички основни 

EGI услуги и интеграция на регистъра с информационната система на грид 

инфраструктурата. За всяка Уеб услуга в регистъра трябва да се съхраняват: WSDL 

описание на услугата, версия на услугата и допълнително текстово описание за типа на 

услугата. Към всяка Уеб услуга може да има прилежащи документи, както и 

зависимости от други Уеб услуги. Регистърът на услуги, трябва да предоставя 

възможност за публикуването на Уеб услуги с прилежащи към тях документи и 

зависимости. Регистърът трябва да поддържа стандарта UDDI. 

В грид инфраструктурата, достъпът на потребителите до ресурсите се 

регламентира според принадлежността на потребителя към виртуална организация и 

притежанието на грид сертификат. Като услуга, регистърът на услуги не е част от грид 

инфраструктурата. Той трябва да е свободно достъпен от всеки потребител. Грид-

потребителите, трябва да могат свободно да разглеждат всички публикувани услуги в 

регистъра, без да е необходимо да се идентифицират, като грид-потребители. 
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3.1.2 Модул Среда за разработка  

Средата за разработка не е част от грид инфраструктурата. Потребителите на 

EGI, трябва да могат свободно да я инсталират на локалните си компютри, без да е 

необходимо да се идентифицират с грид сертификат. Средата за разработка се състои 

от среда за проектиране и среда за разгръщане. В среда за проектиране, посредством 

графичният интерфейс, потребителят създава бизнес-процеси. Бизнес-процесите се 

моделират на базата на вече разработени и съществуващи Уеб услуги, регистрирани в 

регистъра.  

Основно изискване към средата за управление на бизнес-процеси в EGI е 

потребителят да може сам да проектира и управлява бизнес-процесите си без да са 

необходими познания по програмиране или намеса на специалисти по информационни 

технологии. Предвид това дейностите, които могат да се използват от потребителя при 

моделиране на бизнес-процесите в среда за проектиране за EGI са:  

 Всички структурни дейности, представени в Глава 1, раздел 4 на дисертацията; 

 Всички дейности събития, представени в Глава 1, раздел 4 на дисертацията; 

 Основните дейности: 

o Задача бизнес-правило – стъпка от бизнес-процеса за изпълняване на бизнес-

правило;  

o Услуга (<invoke>) – стъпка от бизнес-процеса за синхронизирано извикване 

на Уеб услуги; 

o Под-процес (<под-процес>)– стъпка от бизнес-процеса, обозначаваща 

йерархия в процес, за който са в сила горните точки. 

Липсата на основните дейности: задача, задача за хора, задача за получаване и 

задача за изпращане не е случайна. Ограниченият брой дейностите, които могат да 

участват в бизнес-процесите за EGI, позволяват на грид-потребителите да разгърнат 

бизнес-процесите в средата за изпълнение, без да са необходими познания по 

програмиране или намеса на специалист. Трябва да отбележим, че не поддържането на 

основната дейност задача за хора в средата за проектиране, съвсем не означава не 

поддържане на задачи за хора в средата за управление на бизнес-процеси в EGI. 

Средата за управление на бизнес-процеси в EGI, поддържа единствено задачи за хора 

от типа човек-услуга.  

В средата за проектиране, грид-потребителите могат да задават ключови за 

бизнес-процеса индикатори, по които той да бъде наблюдаван по време на изпълнение. 

В средата за проектиране, грид-потребителите могат да задават и бизнес-правила, като 

стъпка от процеса. Средата за проектиране трябва да предоставя възможност на 

потребителите да съхраняват разработените от тях бизнес-процеси, както и да изнася 

разработените от тях бизнес-процеси към средата за разгръщане. 

Средата за разгръщане е инструментално средство за разработка на бизнес-

процеси, грид приложения и Уеб услуги. Тя може да се използва, както от грид-

потребители (неспециалисти), така и от специалисти по информационни технологии. За 

грид-потребителите средата за разгръщане, трябва да предоставя възможност да внесат, 

разработеният от тях бизнес-процес, при което автоматично да се генерира BPEL 
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описанието на процеса, както и необходимия програмен код за дейностите в него. Ако 

при моделиране на бизнес-процеса, грид-потребителят е указал ключови индикатори за 

наблюдение или бизнес-правила за тях също трябва да се генерира съответния 

програмен код. За специалистите по информационни технологии, средата за 

разгръщане предоставя инструментариум за създаване на Уеб услуги и грид 

приложения. Това включва и съответните клиенти за достъп до регистър и среда за 

изпълнение. 

 

3.1.3 Модул Среда за изпълнение 

Средата за изпълнение е част от грид инфраструктурата. Тя включва следните 

компоненти: услуга за изпълнение на бизнес-процеси, услуга за управление на бизнес-

правила, услуга за наблюдение и услуга за управление на задачи за хора. Те използват 

обща инфраструктура за обмен на съобщения – шина на услугите в предприятието. 

Четирите услуги са непосредствено свързани една с друг. По тази причина те могат да 

бъдат разглеждани и като един компонент, който по-рано обозначихме като процесен 

сървър.  

Средата за изпълнение се състои от набор от услуги. Тези услуги са 

локализирани физически на различни места, но са достъпни логически под едно и също 

име. Услугите от средата за изпълнение трябва да са публикувани в регистъра, като 

достъпа до тях се осъществява, както достъпа до всяка една от останалите услуги в 

регистъра. Концептуално, компонентите на средата за изпълнение трябва да са част от 

грид инфраструктурата, инсталирани локално на всеки грид сайт от EGI. Те трябва да 

са основни елементи в грид инфраструктурата, каквито са елементите за съхраняване 

на данни и изчислителния елемент. Обменът на съобщения в грид сайта трябва да се 

осъществява през компонента шина на услугите в предприятието, така достъпа до всяка 

услуга в грид сайта ще се осъществява през шината. Комуникацията между услугите от 

средата за изпълнение и услугите на грид сайта, също трябва да се осъществява през 

шината. Шината на услугите в предприятието трябва да е надстройка над услугите в 

EGI грид инфраструктурата. 

Тези изисквания предполагат промени в грид инфраструктурата и прилежащите 

към нея услуги и приложения. Както беше отбелязано в началото на настоящата глава, 

обаче първият и вторият слой в модела на среда за управление на бизнес-процеси в EGI 

са налични. Тези съображения са взети предвид при проектиране на софтуерната 

архитектура на средата, представена по-долу в настоящата глава. 

3.2 Роли и случаи на употреба в среда за управление на бизнес-

процеси в EGI 

3.2.1 Роли в среда за управление на бизнес-процеси 

Основните участници (роли) в средата за управление на бизнес-процеси в EGI са: 

 Грид-потребител (grid user) – потребител на средата за управление. Грид-

потребителят проектира бизнес-процеси в средата за разработка, на база на 

съществуващи Уеб услуги публикувани в регистъра. Грид-потребителят 
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притежава сертификат за достъп до EGI и е регистриран към виртуална 

организация. 

 Специалист по информационни технологии – ИТ специалист (developer) – 

разработва Уеб услуги в среда за разработка и ги публикува в регистъра. 

 Администратор (administrator) – администрира бизнес-процеси на грид-

потребители, задава права на достъп на грид-потребители и ИТ специалисти до 

модулите Регистър и Среда за изпълнение. Администраторът притежава 

сертификат за достъп до EGI и е регистриран към виртуална организация. 

 

3.2.2 Случаи на употреба в регистър на услуги 

Основната функционалност, която регистърът предоставя е публикуване на нови 

Уеб услуги и откриване на налични Уеб услуги. Достъпът до модула се контролира от 

услуга, която проверява ролята и правата на потребителите. Грид-потребителите имат 

достъп единствено до функционалност за търсене и разглеждане на съществуващи Уеб 

услуги в регистъра. Всеки регистриран грид-потребител има достъп до описанията на 

Уеб услугите в регистъра. За да достъпват тази функционалност не се изисква грид 

сертификат. Сигурността при извикване на Уеб услуга за достъп до грид 

инфраструктурата от грид-потребител се реализира на ниво услуга, а не на ниво 

регистър. Така за достъп до описанието на Уеб услуга от EGI не се изисква грид 

сертификат, но за извикване на Уеб услугата се изисква сертификат и принадлежност 

на потребителя към виртуална организация.  

ИТ специалистите, които разработват грид приложения, могат да публикуват 

или редактират Уеб услуга в регистъра, като приложат WSDL файла на услугата и 

прилежащите й документи. Публикуването и редактирането на Уеб услуга в регистъра 

изисква идентификация на потребителя - ИТ специалист. 

Изтриването на услуга в регистъра е ограничено само за потребители с роля 

администратор. Администраторът осъществява и потребителски контрол, като 

регистрира потребители и задава права за достъп до регистъра.  

 

3.2.3 Случаи на употреба в среда за разработка 

Среда за проектиране  

Посредством графичен интерфейс на средата за проектиране, грид-

потребителите създават бизнес-процеси. Бизнес-процесът се моделира на базата на вече 

разработени и съществуващи услуги, регистрирани в регистъра. Основната 

функционалност, която средата за проектиране предоставя е: 

 Създаване на проект – проектът е  контейнер за всички бизнес-процеси и 

прилежащите му дейности, създадени от потребителя. Името на проекта е 

уникално в рамките средата. 

 Създаване на бизнес-процес – изисква създаден проект. Функционалността 

включва:  

o Създаване на дейност събитие; 

o Създаване на структурна дейност; 
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o Създаване на основна дейност: бизнес-правило, услуга, под-процес; 

o Създаване на индикатори за наблюдение; 

 Запазване на бизнес-процес – изисква създаден проект; 

 Редактиране на бизнес-процес – изисква създаден проект; 

 Изнасяне на бизнес-процес към среда за разгръщане; 

 Изтриване на бизнес-процес – изисква създаден бизнес-процес; 

 Търсене на услуга в регистъра – изисква предварително конфигуриран достъп до 

регистъра; 

 Разглеждане на услуга от регистъра. 

Потребителите на средата за проектиране, могат да бъдат в роля на грид-

потребител и на администратор. Администраторът конфигурира средата за 

проектиране, като конфигурира достъпа до регистъра и достъпа до процесен сървър. 

Достъпът до процесен сървър, позволява извършване на дейности, като симулация и 

проследяване на модела на бизнес-процеса. 

В средата за проектиране, грид-потребителят може да търси в регистъра услуги 

по зададен критерии и да разглежда услуги от регистъра. Грид-потребителя създава 

бизнес-процес чрез композиция на EGI услуги, структурни дейности и дейности 

събития. Грид-потребителя може да редактира бизнес-процеса, като добавя ключови  

индикатори за наблюдение и бизнес-правила за процеса. Грид-потребителят може да 

изнесе проектираният бизнес-процес към среда за разгръщане. Тези действия изискват 

създаването на проект в средата за проектиране. 

 

Среда за разгръщане 

Средата за разгръщане е инструментално средство за разработка на бизнес-

процеси, грид приложения и Уеб услуги. Основната функционалност, която средата за 

разгръщане предоставя е: 

 Внасяне на бизнес-процес, функционалността е предназначена за грид-

потребителите. В средата за разгръщане, за внесен от потребителя бизнес-процес 

са възможни следните дейности: 

o Генериране на BPEL за бизнес-процеса; 

o Генериране на клиент за бизнес-процеса; 

o Генериране на проект за наблюдение за бизнес-процеса 

 Разгръщане на бизнес-процес в среда за изпълнение, функционалността е 

предназначена както за грид-потребители, така и за ИТ специалисти 

 Създаване на проект – проектът е контейнер за всички Уеб услуги и 

прилежащите й документи, създадени от ИТ специалист. Възможни са следните 

дейности: 

o Създаване на Уеб услуга; 

o Публикуване на Уеб услуга в регистъра; 

o Създаване на приложение; 
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В средата за разгръщане грид-потребителя внася проектираният от него бизнес-

процес и генерира потребителски интерфейс, BPEL и проект за наблюдение за процеса. 

Средата за разгръщане предоставя клиенти за достъп до средата за изпълнение, 

посредством, които потребителят разгръща бизнес-процеса за изпълнение. 

Администраторът конфигурира средата за разгръщане, като конфигурира достъпа до 

регистъра и достъпа до процесен сървър. 

Средата за разгръщане предоставя на ИТ специалистите инструментариум за 

създаване на Уеб услуги и грид приложения. Създадените от ИТ специалистите Уеб 

услуги се публикуват в регистъра на услуги и могат да бъдат използвани от грид-

потребителите при проектиране на бизнес-процесите им. 

 

3.2.4 Случаи на употреба в среда за изпълнение 

Основната функционалност, която средата за изпълнение предоставя е: 

 Управление на инстанция на бизнес-процес: 

o Стартиране на бизнес-процес; 

o Спиране на бизнес-процес; 

o Изтриване на инстанция на бизнес-процес; 

o Управление на бизнес-правила за бизнес-процес; 

o Наблюдение на бизнес-процес; 

o Управление на задачи за хора в бизнес-процес; 

 Достъп до регистър на услуги; 

Достъпът до средата за изпълнение се контролира от услуга, която проверява ролята 

и правата на потребителите. Администраторът конфигурира средата за изпълнение, 

като конфигурира достъпа до регистъра, услугата за наблюдение и осъществява 

потребителски контрол. 

През потребителски интерфейс, предоставящ клиенти за достъп до среда за 

изпълнение, грид-потребителите могат да стартират и спират бизнес-процес. Те могат 

да управляват задачи за хора, да променят бизнес-правилата на процеса, по време на 

неговото изпълнение, както и да визуализират резултатите от метриките за наблюдение 

на бизнес-процеса (време за изпълнение, средно време за изпълнение и други). 

3.3 Допълнителни изисквания към среда за управление на бизнес-

процеси в EGI 

Представеният до момента модел на среда за управление на бизнес процеси в 

Европейската грид инфраструктура, предполага съществуване на слой от Уеб услуги 

между средата за управление на бизнес-процеси и грид инфраструктурата. Както беше 

показано в шести раздел на първа глава, в текущата реализация на g-Lite такива Уеб 

услуги за достъп до EGI липсват. Това налага някои допълнителни ограничения, които 

не могат да бъдат пренебрегнати при използването и реализацията на среда за 

управление на бизнес-процеси в EGI. По-долу представяме някои от тях. 
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Неориентираност към услуги на EGI 

Информационната система на EGI, съдържа информация за всички налични 

услуги в грид инфраструктурата. За съжаление, едва малка част от тях следват 

принципите на ориентираната към услуги архитектура. Така част от услугите в грид 

инфраструктурата имат WSDL описания и информация за крайната точка на услугите, 

но за по-голямата част от тях такава информация не е налична. Слоят от Уеб услуги за 

достъп до EGI и приложения е съществена част от модела на средата за управление на 

бизнес-процеси. На базата на тях се композират бизнес-процеси в по-горните слоеве на 

средата. Това ограничение налага допълнителни изисквания към средата за управление 

на бизнес-процеси в EGI, а именно изграждане на междинен слой, който да предоставя 

адаптери за достъп до грид инфраструктурата EGI чрез Уеб услуги. 

 

Композиране на EGI услуги в бизнес-процеси 

В модула Регистър на средата за управление на бизнес-процеси в EGI, могат да 

бъдат регистрирани всички налични услуги от информационната система на грид 

инфраструктурата, които имат WSDL описание. При публикуване на услуги от 

информационната система на EGI в регистъра, трябва да се вземат предвид следните 

съображения: 

 Публикуваните услуги в информационната система и в регистъра, трябва да 

съответстват. Грид инфраструктурата е динамична. В информационната 

система, могат да се появят нови услуги или да бъдат премахнати такива в 

рамките на един ден. 

 Описанията (WSDL файловете) на услугите не се съхраняват в 

информационната система. Информационната система, може да даде 

информация за крайните точки на услугите, но не и информация за описанието 

на тези услуги. Информацията за Уеб услуги с WSDL описание в EGI съдържа 

единствено данни за път до крайните им точки. 

 Достъпът до информационната система на EGI изисква регистрация на 

потребителски интерфейс. Достъпът до информационната система се 

осъществява чрез клиент, който е локално инсталиран на потребителския 

интерфейс в g-Lite. За да бъде използван клиента не се изисква грид сертификат, 

въпреки това клиентите за достъп са инсталирани на елементи от грид 

инфраструктурата. 

Тези съображения предполагат реализирането на допълнителна функционалност 

към модула Регистър, която да извършва публикуване на услугите от информационната 

система в регистъра, така че всяка промяна в информационната система да бъде 

своевременно отразена.  

Наличието на WSDL описание и крайна точка за достъп до наличните услуги в 

EGI не е достатъчно условие те да бъдат лесно композирани в бизнес-процеси от грид-

потребителя. Допълнително изисквания към Уеб услугите в средата за управление на 

бизнес-процеси е те да могат да участват в композиция. 
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EGI не позволява надстройка с шина на услугите 

Шината на услугите в предприятието е ядрото на средата за изпълнение. Всички 

услуги от средата за изпълнение, комуникират през шината. Концептуално, 

изчислителният елемент, елементът за съхранение на данни трябва да са услуги 

закачени към шината. Текущата реализация на грид средата g-Lite, обаче не позволява 

надстройка с шина на услугите в предприятието.  

Споменатите до тук допълнителни изисквания са взети предвид при 

проектирането на архитектура на среда за управление на бизнес-процеси в EGI, която 

представяме по-долу. 

3.4 Проектиране на архитектура на среда за управление на бизнес-

процеси в EGI 

На Фиг. 35 представяме архитектурно решение на среда за управление на 

бизнес-процеси в EGI с оглед на основните модули и компоненти, която отразява 

описаните до момента изисквания. 

 
Фиг. 35. Архитектура на среда за управление на бизнес-процеси в EGI 
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За да бъде моделът на среда за управление на бизнес-процеси приложим за g-

Lite, средата за изпълнение трябва да бъде изнесена извън грид инфраструктурата. 

Също така трябва да бъде добавен нов допълнителен модул - Адаптери за достъп до g-

Lite, който да отрази допълнителните изисквания. Новият модул Адаптери за достъп до 

g-Lite, предоставя адаптери за достъп до грид ресурсите в EGI като Уеб услуги, които 

да бъдат композирани в бизнес-процеси от грид-потребителя.  

На Фиг. 36 представяме модули и компоненти на среда за управление на бизнес-

процеси в EGI адаптирани за g-Lite. 

 
Фиг. 36. Модули и компоненти на среда за управление на бизнес-процес в EGI адаптирани за g-Lite 

3.5 Изводи 

Предложеният модел на среда за управление на бизнес-процеси в EGI, покрива 

пълният жизнен цикъл на ориентираната към услуги архитектура. Предимствата на 

модела пред разгледаните в Глава 2 среди са: 

 Поддръжка на Уеб услуги; 

 Поддръжка на стандарти за Уеб услуги: 

o Поддръжка на BPEL 

o Поддръжка на UDDI регистри 

 Поддръжка на адаптери; 

 Поддръжка на шина на услугите; 

 Поддръжка на задачи за хора в бизнес-процеса; 

 Поддръжка на наблюдение на бизнес-процеса; 

 Поддръжка на управление на бизнес-правилата за процеса. 
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Глава 4. Реализация и приложение на среда за управление на 

бизнес-процеси в EGI 

В тази глава на дисертацията са показани възможности за използване и 

приложения на средата за управление на бизнес-процеси в EGI, както и някои аспекти 

от реализацията й. 

4.1 Модул Адаптери за достъп до g-Lite 

Модулът Адаптери за достъп до g-Lite предоставя Уеб услуги за достъп до грид 

ресурсите в EGI. Уеб услугите покриват изискванията отбелязани в трети раздел на 

трета глава, а именно да могат да бъдат композирани в бизнес-процеси от грид-

потребителя. С цел да бъде демонстрирана концепцията на среда за управление на 

бизнес-процеси в EGI, модулът предоставя както Уеб услугите за достъп до g-Lite, така 

и Уеб услуги за достъп до софтуера ROOT.  

За целите на дисертацията са реализирани Уеб услуги, които изнасят част от 

функционалността на ROOT средата. Услугите предоставят следната функционалност: 

 RootHistogram1D – услуга предоставяща функционалност за изчертаване на 

едномерни хистограми; 

 RootFunction1D – услуга предоставяща функционалност за изчертаване на 

функции; 

 RootDownloads – услуга предоставяща функционалност за записване на 

изчертаните от приложението функции и хистограми в ROOT и C++ файлове. 

Тази функционалност позволява, извършване на последващи допълнителни 

анализи на данните от съхранените файлове в средата ROOT.  

Уеб услугите за достъп до ROOT са независими от EGI инфраструктурата и като 

такива, могат да бъдат изнесени извън грид. При Уеб услугите за достъп до g-Lite, 

обаче това не е така. При тях е от значение кой е потребителят, който ще използва 

услугите и към коя виртуална организация принадлежи. Това налага модулът Адаптери 

за достъп до g-Lite да бъде част от грид инфраструктурата. Достъпът на потребителите 

до g-Lite Уеб услугите от модула се регламентира в база от данни. Тя съхранява 

потребителско име, сертификат за потребителя и виртуална организация, към която 

потребителят принадлежи. 

За целите на дисертацията са реализирани следните Уеб услугите за достъп до g-

Lite: 

 ProxyService – услуга, която предоставя функционалност за създаване и 

съхраняване в базата от данни на прокси сертификат; 

 WebFTP- услуга, която предоставя функционалност за записване на файл на 

приложния сървър; 

 UserService – услуга, която предоставя функционалност за промяна на 

потребителския DN (Distinguished Name) в базата от данни;  
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 JobStatus – услуга, която предоставя функционалност за проверка на 

състоянието на задача и за изпращане на съобщение до e-mail на потребителя 

при успешно приключена задача; 

 JobManager – услуга, която предоставя функционалност за изпращане на задача 

в грид. 

Достъп до g-Lite Уеб услугите, могат да имат единствено грид-потребители на 

грид инфраструктурата EGI. Необходимо е грид-потребителя да има регистрация 

(потребителска сметка) на операционната система, на която е инсталиран приложния 

сървър, регистрация в базата от данни, както и инсталиран на операционната система 

грид сертификат.  

Услугите са внедрени на Tomcat 7 приложен сървър с Axis2 контейнер. За 

реализиране на услугите са използвани среда за разработка Eclipse и език за 

програмиране Java. При реализацията на g-Lite Уеб услугите са използвани 

съществуващи приложно-програмни интерфейси на Java и клиенти за достъп до g-Lite 

средата. Описанията (WSDL файлове) на Уеб услугите са достъпни на адрес: 

http://myproxy.grid.uni-sofia.bg:8080/heph/services/listServices. За достъп до ROOT 

услугите е реализиран Уеб потребителски интерфейс, достъпен на адрес: 

http://myproxy.grid.uni-sofia.bg:8080/na62/ 

4.2 Модул Регистър на услуги 

Като регистър на услуги в среда за управление на бизнес-процеси в EGI е 

използван софтуерът IBM WebSphere Service Registry and Repository (WSRR). 

Софтуерът IBM WebSphere Service Registry and Repository е част от IBM SOA 

Foundations. IBM SOA Foundations е среда за управление на бизнес-процеси, която 

реализира пълният жизнен цикъл на ориентираната към услуга архитектура. Средата 

IBM SOA Foundations предоставя всички необходими инструментални средства, за 

проектиране, изпълнение и наблюдение на бизнес-процеси, което я прави подходяща за 

целите на изследването. Пълните версии на инструменталните средства от средата са 

достъпни безплатно за изследователски цели, по академична програма на IBM.  

Софтуерът WSRR е едновременно и регистър и хранилище (repository) на данни. 

Като хранилище, WSRR съхранява артефакти свързани с Уеб услугите. Примерни 

артефакти са WSDL описания, XSD схеми, XML документи, BPEL описания на бизнес-

процеси. Като регистър, WSRR съхранява мета данни за артефактите, т.е. информация, 

която описва самите артефакти. Регистърът поддържа стандарта UDDI. 

Достъпът до регистъра WSRR може да бъде осъществен: 

 През Уеб потребителски интерфейс; 

 Посредством инструменталните средства на средата;  

 Посредством добавка за Eclipse; 

 Посредством приложно-програмни интерфейси за извикване на регистъра като 

Уеб услуга. 
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Първите два метода на достъп до регистъра, са подходящи за грид-потребители. 

Последните два метода на достъп до регистъра, са насочени към специалистите по 

информационни технологии. 

 

4.2.1 Подход за публикуване на услугите от BDII в модул Регистър 

В регистъра на средата за управление на бизнес-процеси освен услугите от 

модула Адаптери за достъп до g-Lite, могат да бъдат публикувани и всички налични 

Уеб услуги от EGI. Един възможен подход за това е да се извлекат от информационната 

система на BDII само тези услуги, които притежават WSDL описания и те да бъдат 

публикувани в регистъра. За целите на дисертацията тази функционалност беше 

реализирана. Създаденият програмен код: 

 Извлича всички пътища до WSDL описания на услуги от информационната 

система BDII; 

 Извлича WSDL описанията от указаните пътища. В програмния код е 

предвидено, че за извличането на някои от WSDL описанията може да се 

изисква грид сертификат; 

 Публикува WSDL описанията на услугите в регистъра, като извиква регистъра 

като Уеб услуга. 

4.3 Модул Среда за разработка на бизнес-процеси 

Като среда за разработка на бизнес-процеси в EGI са използвани 

инструменталните среди IBM WebSphere Business Modeler и IBM WebSphere Integration 

Developer (WID), част от IBM SOA Foundations.  

Софтуерът WebSphere Business Modeler 7.0 е среда за проектиране на бизнес-

процеси, която предоставя възможност за моделиране на бизнес-процеси и артефактите 

свързани с тях. Софтуерът WebSphere Integration Developer 7.0 е среда за разгръщане на 

бизнес-процеси, която предоставя възможност за разгръщане на разработения от 

потребителя бизнес-процес в среда за изпълнение, както и генериране на потребителски 

интерфейс за моделирания бизнес-процес. За целите на дисертацията средите бяха 

инсталирани на компютър, който не е част от EGI грид инфраструктурата и използвани 

за моделиране на бизнес-процеси, които се изпълняват в EGI. 

4.4 Модул Среда за изпълнение на бизнес-процес 

Като среда за изпълнение на бизнес-процеси в EGI е използван IBM WebSphere 

Process Server (WPS), част от IBM SOA Foundations. Софтуерът WebSphere Process 

Server 7.0, предоставя услуга за изпълнение на бизнес-процеси, услуга за наблюдение, 

услуга за управление на бизнес-правила и услуга за управление на задачи за хора. За 

целите на дисертацията софтуерът е инсталиран на компютър с операционна система 

Linux, който не е част от EGI грид инфраструктурата.  
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4.5 Разработване на примерни бизнес-процеси в средата 

В (Таблица 16) са показани моделирани бизнес-процеси в средата за разработка, 

които се изпълняват в грид инфраструктурата EGI.  

 

Процес Описание 

Proxy 

Create 

По зададени потребителско име, виртуална организация и парола, създава 

грид прокси за потребителя и го записва в базата от данни. Като резултат 

връща за колко време е валидно създаденото прокси 

Job 

Submit 

 

По зададени потребителско име, виртуална организация, парола, изпълним 

файл и входни аргументи към изпълнимия файл изпраща задача за 

изпълнение в грид. Като резултат връща уникален идентификатор на 

задачата (JobID) 

Job 

Submit 

Test 

 

По зададени потребителско име, виртуална организация, парола и 

изпълним файл, изпраща тестова задача в грид. Като резултат връща 

уникален идентификатор на задачата (JobID). 

Job 

Submit 

Files 

По зададени потребителско име, виртуална организация, парола, изпълним 

файл, имена на файлове обработвани в изпълнимия файл и входни 

параметри изпраща задача за изпълнение в грид. Като резултат връща 

уникален идентификатор на задачата (JobID). 

Grid Job 

Submit 

По зададени потребителско име, виртуална организация, парола, изпълним 

файл, имена на файлове обработвани в изпълнимия файл, входни 

параметри и e-mail на потребителя, създава прокси, изпраща задачата с 

изпълним файл в грид и e-mail на потребителя при успешно завършена 

задача. 

Grid Job 

Submit 

Test 

По зададени потребителско име, виртуална организация, изпълним файл и 

e-mail на потребителя, създава прокси, изпраща задачата с изпълним файл 

в грид и e-mail на потребителя при успешно завършена задача. 

Таблица 16. Бизнес-процеси за изпращане на задача в грид 

 

Приложение на средата за управление на бизнес-процеси за експеримента NA62 

Научният проект NA62 е проект от областта на Физиката на високите енергии, 

чиято цел е да изследва много рядък каонен разпад. За целта грид-потребителите от 

експеримента, анализират данни от ускорителя SPS. За експеримента NA62, 

ускорителят ще започне действителна работа през 2013 година. В рамките на 

експеримента, ускорителят ще бъде използван за набор на реални данни. Детекторите 

на ускорителя, ще прочитат данните – генерирани в резултат от сблъсъка на протони и 

ще ги записват в локална ферма от компютри. Софтуерът, който ще извършва тази 

дейност е специфичен и е обвързан със самите детектори. Във фермата от компютри, 

ще се структурират данните от детектора под формата на събития. Тези събития ще се 

записват на CASTOR – елемент за съхранение на данни от EGI. Данните ще се записват 

в ROOT формат. Към момента софтуерът е в процес на разработка. 
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Грид потребителите от експеримента NA62 могат да извършват следните типове 

обработка на данни:  

 Повторна реконструкция – реконструкция от високо ниво. Генерираните от 

детекторите файлове, могат да подлежат на повторна реконструкция. 

Потребителя задава степен на окрупняване на данните. В резултат на повторната 

реконструкция се получават нови ROOT файлове, които също се записват на 

CASTOR. 

 Повторно филтриране - Реконструираните данни могат да подлежат на повторно 

филтриране. Данните се филтрират, според зададен от потребителя начин на 

филтриране. В резултат на това се получават нови ROOT файлове, при които 

данните са повторно филтрирани. 

 Анализ на експериментални данни – Потребителите извършват определени 

операции върху ROOT файловете, както и извличат определени данни от ROOT 

файловете. 

При разработване на подходящи Уеб услуги за софтуера на NA62 и Уеб услуги 

за анализ на данни върху ROOT файлове, средата за управление на бизнес-процеси в 

EGI е напълно приложима за бизнес-процеси от изследователския проект. По-долу 

представяме как средата за управление на бизнес-процеси в EGI, може да бъде 

използвана от грид-потребители физици за целите на проекта. Примерен бизнес-процес 

"Повторно филтриране": 

 Стъпка 1: Извикване на услуга, която предоставя функционалност за четене на 

файл от CASTOR. Входни параметри на услугата потребителско име и 

виртуална организация. Изходен параметър ROOT файл, при успешно прочетен 

файл или 0 при неуспешно прочетен файл; 

 Стъпка 2: Извикване на услуга, която предоставя функционалност за 

филтриране на данни. Входен параметър на услугата ROOT файл, изходен 

параметър на услугата ROOT файл; 

  Стъпка 3: Извикване на услуга, която предоставя функционалност за записване 

на файл на CASTOR. Входни параметри на услугата ROOT файл, потребителско 

име и виртуална организация. Изходен параметър резултат от операцията на 

записване (успешно записан или неуспешно записан); 

Софтуер за анализ на данни още не е реализиран. Структурата на ROOT файла, в 

който ще се записват данните от симулациите и детекторите е в процес на уточнение. 

Поради тези съображения, към момента не е направена реализация на гореописания 

бизнес-процес. 

Заключение 

Изследванията представени в настоящия дисертационен труд, са насочени към 

разработването на модел и архитектура на среда за управление на бизнес-процеси в 

грид, в контекста на ориентирана към услуги архитектура. Разгледани са въпросите 
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свързани с дефинирането, проектирането и изпълнението на бизнес-процеси в грид и по 

специално в Европейската грид инфраструктура. 

В Глава 1 са изследвани и формулирани основните изисквания към средите за 

управление на бизнес-процеси, базирани на ориентираната към услуги архитектура. 

Изведен е обобщен компонентен модел на среда за управление на бизнес-процеси, 

базирана на ориентираната към услуги архитектура. Проучени са съществуващи услуги 

в грид инфраструктурата EGI. 

В Глава 2 са изследвани и анализирани съществуващи среди за проектиране и 

изпълнение на бизнес-процеси в EGI, на базата на формулираните изисквания. В 

резултат на сравнителния анализ беше установено, че към момента EGI не предоставя 

среда, която да предоставя поддръжка на управление на бизнес-процеси, в контекста на 

ориентирана към услуги архитектура. 

В Глава 3 е предложен модел и архитектура на среда за управление на бизнес-

процеси в EGI. Разработени са основни случаи на употреба за средата. Установена е 

необходимост от създаване на адаптери за достъп до услугите на EGI. Предложено е 

архитектурно решение на среда за управление на бизнес-процеси в EGI. Демонстрирана 

е концепция за прилагане на ориентирана към услуги архитектура в грид. 

Предложеният модел предоставя среда, която поддържа бизнес-процеси в грид 

инфраструктурата EGI, чрез стандарти за Уеб услуги и предоставя възможност на грид-

потребителите да дефинират и проектират сами процесите си в грид, без да е 

необходимо познания по програмиране или намеса на специалисти по информационни 

технологии. 

В Глава 4 са предложени възможности за използване и приложение на средата в 

EGI. Проектирани са примерни композитни Уеб услуги за изпълнение на задачи в EGI. 

Проектирани са примерни композитни Уеб услуги към компоненти от софтуер на 

физиката на високите енергии и по специално софтуера ROOT. Проектирани и 

реализирани са адаптери за достъп до услугите на грид инфраструктурата EGI. 

Реализирани са примерни бизнес-процес, на базата на реализираните Уеб услуги. 

Демонстрирани са възможности за приложение и използване на средата за управление 

на бизнес-процеси в EGI. Демонстрирано е приложение на средата за създаване и 

изпълнение на примерен бизнес-процес за научен експеримент от Физиката на 

високите енергии. 
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