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BPEL – Business Process Execution 
Language
 BPEL este un limbaj XML, utilizat la 

orchestrarea, execuţia şi controlul serviciilor 
web. 

 Codul BPEL este executat de către un motor
virtual numit Business Processes 
Execution Engine (BPEE). 

 BPEL este independent de sitemul de 
operare şi poate rula pe orice sistem. 



Versiuni
• BPEL4WS 1.0 – a fost introdus de catre 

BEA, IBM si Microsoft in 2002, ver 1.1 in 
2003

• WSBPEL 2.0 – in dezvoltare continua din 
2004

• Diferente semnificative intre cele doua
• BPEL4People şi WS-HumanTask – 2007, 

Active Endpoints, Adobe, BEA, IBM, Oracle 
şi SAP 



WSBPEL 2.0
• Publicat ca standard Oasis in 2007
• limbaj deschis, bazat pe XML, pentru 

specificarea formală a proceselor de 
business, precum şi a protocoalelor de 
interacţiune business

• Integrarea proceselor automate in 
spatiu B2B

• Doua niveluri:
• Programming-in-the-large (analisti)/
• Programming-in-the-small (programatori)



Executia unui proces de afaceri

1. Modelarea procesului de afaceri utilizând 
BPMNS (Business Process Modelling 
Notation Standard)

2. Simularea procesului de afaceri si 
îmbunătățirea performanțelor acestuia

3. Crearea serviciilor web
4. Orchestrarea serviciilor web. 



Proces abstract, proces executabil in 
BPEL 4WS
• Se poate defini un protocol de afaceri utilizând 

conceptul de proces abstract = descriere de 
proces care specifică, pentru fiecare 
partener, comportamentul pe baza 
schimbului mutual de mesaje, fără a 
dezvălui comportamentul intern. 

• Se poate defini un proces de afaceri executabil
care include logica şi starea procesului, 
descriind efectiv comportamentul fiecarui
participant 



Componente BPEL
 BPEL Designer (proiectantul BPEL) – are o 

interfață GUI, care este utilizată de către 
analistul/expertul de afaceri pentru a defini
procesul de afaceri mapand serviciile web necesare 
pentru fiecare activitate a procesului 

 Process flow template (modelul fluxului de 
proces) –este generat de către BPEL Designer la 
momentul proiectării procesului și este executat de 
către BPEL Engine 

 BPEL Engine – execută orice process flow 
template care este compatibil cu standardul BPEL 



Componente BPEL



Structura BPEL
• Legaturi la parteneri -Variabile – Secventa de activitati

<process name=”NumeProces Afaceri”…> 
<partenerLinks> 

<!—Declararea Partenerilor--> 
</partenerLinks> 
<variables> 

<!—DeclarareaVariabilelor--> 
</variables> 
<sequence> 

<!—Definirea Procesului de afaceri in BPEL--> 
</sequence> 

</process>



Partner Link
1. Servicii invocate de către un proces de afaceri; 
2. Servicii care invocă un proces de afaceri; 
3. Servicii care au ambele roluri: sunt invocate 

de către procese și la rândul lor acestea 
invocă procese de afaceri; 

• Partner Link – face legatura cu fisierul WSDL ce
descrie serviciul, 

• Partner Link - legat de PartnerLinkType care e legat
la un Port Type din descrierea unui servicu Web 
(contine operatii)

• Procesele reprezinta partenerii si interactiunile cu 
ei ca interfete WSDL



Activitati primitive BPEL
• <receive> - așteaptă până când un client invocă 

procesul de afaceri, transmițând un mesaj; 
• <invoke> - invocă un serviciu web de la un partener, 

prin transmiterea unui mesaj; 
• <reply> - transmite un raspuns la o cerere efectuată 

anterior cu ajutorul activității receive. Receive/reply= un 
model cerere/răspuns sincron. 

• <call> - utilizată pentru a apela un subproces; 
• <assign> - este utilizată pentru manipularea 

variabilelor; 
• <throw> - indică erori și excepții; 
• <wait> - așteaptă un anumit interval de timp; 
• <terminate> - această activitate este utilizată pentru 

terminarea întregului proces; 



Structura unui proces de business



Produse BPEL

• OpenStorm Service Orchestrator 
• Microsoft: BizTalk Server 2004, Visio 
• Collaxa 
• IBM WebSphere Process Choreographer 
• Oracle AS, JDeveloper 
• webMethods 
• Eclipse plug-in 
• BEA WebLogic 8.1 



BPELJ - BPEL pentru Java 
• "Programming in the small" este esențială 

pentru dezvoltarea de procese din lumea 
reala, dar este greu de realizat cu BPEL pur

• procesul are nevoie de acces local rapid la 
componentele logice mici

• BPELJ - IBM si BEA au scris o extensie a 
standardului BPEL bazat pe Java 

• Un proces BPELJ are secvențe de cod Java 
încorporat, precum și invocări ale diverselor 
obiecte vechi Java (POJOs), Enterprise Java 
Beans (EJB), sau alte componente Java.



Avantaje
• WSBPEL acoperă atât coregrafia cât şi 

orchestrarea. 
• Permite analiştilor să descrie procesele de 

business, şi există extensii ale limbajului 
precum expresiile XPath, mecanisme şi 
motoare de execuţie. 

• Există unelte pentru generarea automată 
a codului WSBPEL din diagrame BPMN. 

• BPEL nu are legătură cu nici un limbaj de 
tipul programming-in-the-small, este 
abstractizat faţă de detaliile tehnice şi 
este independent de platformă.



 Oferirea suportului necesar pentru modelarea proceselor de afaceri prin
intermediul unor notaţii intuitive care să fie capabile să surprindă reguli
de afaceri complexe, precum şi să constituie o cale de comunicare între
etapele de proiectare şi de implementare.  

 Este o reprezentare grafică bazată pe fluxuri de activităţi pentru definirea 
proceselor de afaceri (PA).

 Similar limbajului UML, reprezintă un consens între diferiţi producători de 
instrumente de modelare, care foloseau notaţii proprietare .

 BPMN oferă un mecanism pentru generarea PA executabile (BPEL) din 
această reprezentare grafică .

 Procesul de afaceri modelat în BPMN poate fi dat unui motor BPEL pentru
execuţie, în loc de a fi dat spre interpretare factorului uman sau translatat
în alte limbaje de programare.
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BPMN – definire



 BPMI (Business Process Management Institute) – acum parte a OMG 
(Object Management Group) a dezvoltat BPML (un limbaj bazat pe XML 
pentru executarea proceselor de afaceri)

 BPML a fost mai târziu înlocuit de BPEL
 Adoptarea BPMN:
Mai 2004 ‐ BPMN 1.0
 Februarie 2006 BPMN 1.0 adoptat ca standard OMG
Martie 2010 BPMN 2.0 – o versiune îmbunătăţită a standardului
 Cea mai recentă versiune stabilă
 A venit cu îmbunătăţiri semnificative prin extinderea limbajului cu noi 
simboluri

 Adăugarea a două noi tipuri de diagrame (coregrafii, conversaţii) 
 Noua versiune aduce şi prima specificarea formală a limbajului sub forma 
unui metamodel
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BPMN – istorie



1. Obiecte de flux (flow objects) reprezintă elementele de bază ale
diagramei de proces. La rândul lor, acestea se pot încadra în una din
categoriile: Eveniment (event), Activitate (activity), Poartă sau Ieşire
(gateway).

2. Obiecte de conectare (connectig objects) au rolul de a conecta obiectele
de flux între ele sau cu alte tipuri de obiecte. Cele trei tipuri de obiecte
de conectare sunt: Flux de secvenţă (sequence flow), Flux de mesaje
(message flow) şi Asociere (association).

3. Obiectele de partiţionare (swimlanes) stabilesc subgrafuri în fluxul de
proces, cu scopul de a separa logic anumite porţiuni ale acestuia, în
funcţie de entităţile participante la realizarea procesului. Ele pot fi de
două tipuri: Container (pool) şi Culoar (lane).
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BPMN– elemente de bază (1)



4. Datele (data) sunt necesare pentru a scoate în evidenţă datele de care au
nevoie activităţile sau care sunt produse de acestea. Datele se pot
încadra în patru categorii:
i. Obiect de date (data object),
ii. Date de intrare (data input),
iii. Date de ieşire (data output) şi
iv. Date stocate (data store).

5. Artefactelete (artifacts) sunt create cu scopul de a oferi informaţii
adiţionale în cadrul unei diagrame. Există două tipuri de artefacte
standard:
i. Grupul (group) şi respectiv
ii. Adnotările textuale (annotation),
dar atât limbajul, cât şi instrumentele de modelare oferă posibilitatea de a adăuga
orice alte artefacte personalizate de utilizator necesare pentru înţelegerea
modelului. 20

BPMN– elemente de bază (2)
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BPMN– elemente de bază (3)



 Reprezintă elementele grafice principale care 
definesc comportamentul unui proces.

 Tipuri de obiecte de flux:
◦ Activitate ‐ termen generic pentru a desemna ceva ce 

se realizează în cadrul unui proces. Activităţile pot fi 
atomice (acţiuni ) sau non‐atomice (compuse).

◦ Eveniment: ceva ce se întâmplă în timpul unui proces 
de afaceri. Aceste evenimente afectează fluxul unui 
model şi au, de obicei, o cauză (declanşator) sau un 
impact (rezultat). Există trei tipuri de evenimente, 
pornind de la momentul în care acestea afectează 
fluxul:  Start Intermediate  End

◦ Poartă: Elemente de modelare folosite pentru a controla 
divergenţa sau convergenţa unor fluxuri de activităţi. 
Sunt considerate elemente de decizie.
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Task

Sub-Process
+

Obiecte de flux



Acţiunea este o activitate atomică ce nu mai poate fi descompusă pentru a‐i 
descrie comportamentul intern. 
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 Sunt sunt activităţi compuse incluse în interiorul unui proces. 
 Pot fi imbricate în mod ierarhic până la orice nivel de detaliere.
este necesar pentru a descrie complet un proces.

 Pot fi reprezentate atât în mod condensat, cât şi extins.
 Orice descriere extinsă a unui subproces trebuie să conţină 

evenimente de început și de sfârșit pentru care nu se specifică 
un comportament particular. 
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Subprocese



 1. Eveniment de început care recepţionează un mesaj.
 2. Eveniment intermediar care recepţionează un mesaj.
 3. Eveniment intermediar care trimite un mesaj. 
 4. Eveniment de sfârşit care trimite un mesaj.
 5. Eveniment de început care recepţionează un mesaj fără a 

întrerupe o altă activitate.
 6. Eveniment intermediar care recepţionează un mesaj fără a 

întrerupe o altă activitate.
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Categorii de evenimente
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Calificatori pentru evenimente
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Evenimente ‐ exemplu
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Categorii de porţi



 Cunoscute şi sub denumirea de decizii, sunt puncte din interiorul unui
proces de afaceri unde fluxul de secvenţe poate urma una dintre două
sau mai multe căi alternative.

 Numai una dintre posibilele căi de ieşire poate fi urmată atunci când
procesul este rulat.
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Porţi exclusive



 Porţile inclusive pot declanşa mai mult de un rezultat, deci pot avea mai 
multe fluxuri de ieşire. 

 Toate condiţiile de ieşire sunt evaluate indiferent dacă există deja unul 
sau mai multe fluxuri de ieşire ale căror condiţii au fost evaluate anterior 
ca fiind adevărate. 

 În cadrul unui model acestea sunt urmate, de obicei, de poarta inclusivă 
de îmbinare corespunzătoare. 
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Porţi inclusive



 Crează fluxuri de ieşire paralele fără a verifica nici o condiţie care să ducă la
declanşarea acestora.

 Sunt folosite pentru a sincroniza (combina) fluxuri paralele sau pentru a
desemna începutul unor fluxuri paralele.

 În acest fel se reprezintă executarea activităţilor concurente.
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Porţi paralele



 Se folosesc atunci când este necesară modelarea unui comportament care 
presupune condiţii de sincronizare care nu pot fi descrise prin intermediul 
mecanismelor prezentate anterior.

 Pot avea asociate oricâte reguli arbitrare definite de utilizator prin care să 
se specifice modul în care va fi tratată sincronizarea sau divizarea fluxurilor 
de secvenţe.
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Porţi complexe



 Reprezintă un punct de ramificaţie al procesului unde fluxurile de ieşire se 
bazează pe producerea unor evenimente şi nu pe evaluarea unor expresii 
folosind date, aşa cum se întâmplă în cazul porţilor exlusive şi inclusive.

 Un eveniment specific care constă, de obicei, în primirea unui mesaj ce 
determină calea care va trebui urmată. 

 Decizia este luată de către un alt participant, pe baza unor date care nu 
sunt acccesibile procesului analizat.
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Porţi bazate pe evenimente



 Un flux de secvenţă este utilizat pentru a descrie ordinea
elementelor din flux în modelele de proces şi coregrafie.

 Un flux de mesaj are rolul de a arăta fluxul de mesaje între doi
participanţi care sunt capabili să trimită şi să primeascămesaje.

 O asociere de date este folosită pentru a arăta fluxul de informaţii
dintre activităţile unui proces de afacere.

 O asociere leagă artefactele cu alte elemente grafice ale BPMN.
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2. Obiectele de conectare
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Exemple de obiectele de conectare



 Pot conecta următoarele tipuri de elemente: evenimente (de început, 
intermediare şi de sfârşit), acţiuni, subprocese şi porţi, 

 Limite ale unui flux de secvenţă:
◦ nu poate reprezenta o intrare pentru un eveniment de început;
◦ nu poate reprezenta o ieşire pentru un eveniment de sfârşit;
◦ nu poate conecta în mod direct o acţiune a unui proces cu o acţiune a unui

subproces, legătura trebuind realizată în mod corect între acţiune şi subproces;
◦ sunt permise numai în interiorul unui container, pentru interacţiunile dintre

containere trebuie utilizate fluxurile de mesaj;
◦ nu pot fi utilizate pentru a conecta artefacte la alte elemente ale modelului, în acest 

caz fiind folosite asocierile;
◦ pot fi substituite prin evenimente intermediare de legătură, cu specificaţia că ambele

evenimente intermediare de legătură trebuie să aparţină aceluiaşi container. 
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Fluxurile de secvenţă
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Utilizarea evenimentelor de legătură – exemplu



 Atunci când conectează o poartă inclusivă sau exclusivă sau o activitate, un
flux de secvenţă poate defini o condiţie şi atunci va purta denumirea de
flux de secvenţă condiţional.

 La folosirea fluxurilor de secvenţă condiţionale trebuie să se aibă
întotdeuna în vedere ca mulţimea condiţiilor reprezentate de fluxurile de
ieşire să conducă la un rezultat valid de fiecare dată când se realizează o
activitate.
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Fluxurile de secvenţă condiţionale



 Un flux de mesaj este folosit pentru a reprezenta transmiterea de mesaje 
între doi participanţi care sunt pregătiţi să trimită şi să primească aceste 
mesaje.  În BPMN, două containere separate din cadrul unei diagrame de 
colaborare vor reprezenta cei doi participanţi.

 Opţional, fluxurile de mesaje pot fi extinse cu un obiect de tip mesaj 
(messaje object), care va fi legat de fluxul de mesaj sau suprapus peste 
acesta. Obiectul de tip mesaj descrie în mod explicit conţinutul 
comunicaţiei între cei doi participanţi. 
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Fluxurile de mesaj



 Pentru a reprezenta fluxurile de date din cadrul unui proces, BPMN 
foloseşte ca şi notaţie asocierea de date, care este o asociere direcţională.  
Asocierile de date sunt folosite pentru a transfera date între procese sau 
acţiuni.

 Asocierile de date nu produc nici un efect asupra fluxului de acţiuni din 
cadrul procesului, rolul lor fiind acela de a arăta care este necesarul de 
date pentru un anumit proces sau acţiune, precum şi care sunt datele pe 
care acestea le produc sub formă de rezultate.
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Asocieri de date



Reprezintă un mecanism de organizare a activităţilor în 
categorii vizuale separate în scopul evidenţierii diferitelor 
capacităţi funcţionale sau responsabilităţi.
◦ Container (Pool): reprezintă un participant în proces. Implică 

unităţi organizaţionale sau participanţi separaţi fizic. 
◦ Culoar (Lane): este folosit pentru a organiza şi a împărţi activităţile. 

Sunt plasate în interiorul unui container şi pot fi imbricate. 

Obiecte de partiţionare



Elementul de tip participant constituie o entitate identificată la nivelul modelului de
afacere, care execută sau are anumite responsabilităţi în executarea activităţilor din
cadrul unui proces şi care joacă rolul de participant în cadrul unei colaborări.
Din perspectiva limbajului BPMN, un participant este reprezentat vizual sub forma unui
container (pool), specificaţia BPMN făcând distincţie între două niveluri de participare:
◦ unitatea organizaţională, care reprezintă grupul de interes intern sau extern organizaţiei, precum

compania sau departamentul;
◦ rolul asociat execuţiei unei activităţi, cum ar fi client, furnizor, producător etc.

rticipanţi



Un container încapsulează secvenţa de activităţi a unui proces, ceea
ce înseamnă că fluxurile de secvenţă nu pot traversa graniţele unui
container.
Numele containerului nu este obligatoriu să semnifice o unitate
organizaţională, acesta poate să desemneze şi numele procesului în
sine, cum ar fi “Recepţie produse” sau “Solicitare reparaţie”.

Produsul nu mai 
functioneaza

Aduce produsul 
defect Cere reparatie Primeste bon 

de receptie Preda produs

uxuri de secvenţă şi de mesaj 



Culoarele ajută la identificarea responsabilităţilor în cadrul unui 
proces de afaceri.
Fluxul de secvenţă poate traversa culoarele pentru a duce la 
îndeplinire activităţile specifice unui proces. 
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artiţionarea unui container prin culoare



 Sunt mecanisme prin care sunt evidenţiate datele
necesare sau produse de activităţi. Sunt conectate la
alte elemente prin asocieri de date.

 Categorii:
◦ Obiecte de date
◦ Date de intrare
◦ Date de ieşire
◦ Date stocate
◦ Colecţii – pot fi aplicate tipurilor amintite mai sus
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4. Date
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Tipuri de obiecte de date



 Adnotări: mecanism folosit 
pentru a adăuga informaţii 
adiţionale în model. 

 Grup: un element de grupare 
folosit în scopuri de 
documentare şi analiză care 
nu afectează secvenţa de flux.
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5. Artefacte


