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Речник на термините и съкращенията 

АОУ (АОУ)/Service Oriented Architecture (SOA) - архитектурен стил, при който 

системите се състоят от потребители и доставчици на услуги. 

Активност/Activity - основните градивни блокове на WS-BPEL процесите. 

Валидация - оценяване, което цели да удостовери, че софтуерът отговаря на 

поставените от неговите потребители изисквания. 

Верификация - процес на оценяване на софтуера, който се извършва регулярно, за да 

се определи доколко продуктът на определена фаза на разработване отговаря на 

условията, поставени в началото на тази фаза. 

Тестване като бяла (стъклена) кутия/ White Box Testing - тества се вътрешната 

структура и работа на системата. 

Тестване като сива кутия/ Grey Box Testing - включва познаване на вътрешните 

структури от данни и алгоритми за целите на проектиране на тестове, докато 

изпълнението на тези тестове е от потребителска гледна точка. 

Тестване като черна кутия/ Black Box Testing - разглежда конкретна единица от 

системата като „черна кутия”, т.е. изследвайки функционалността без никакви знания 

за вътрешната реализация. 

Оркестрация - подходи за описание на взаимодействието между базовите услуги, 

изграждащи дадена съставна услуга. 

Уеб услуга/ Web Service - представлява софтуерна система, която предоставя 

комуникация между взаимно съвместими компютърни системи по компютърни мрежи. 

Хореография - подходи за описание на взаимодействието между базовите услуги, 

изграждащи дадена съставна услуга. 

Business Process Execution Language (BPEL) - изпълним стандартизиран език, с който 

се дефинират базовите услуги, участващи в изпълнението на конкретна бизнес задача, 

и последователността на извикване на техните операции. 

Commercial of the shelf (COTS) – предварително изграден софтуер обикновено от 3та 

страна, който може да бъде закупен, нает или дори лицензиран от масовия потребител. 

Government of the shelf (GOTS) – готов софтуер собственост и разработка на 

правителствени организации. 

Enterprise Serviece Bus (ESB) - модел на софтуерна архитектура, използван за 

разработването и осъществяването на взаимодействие и комуникация между 

софтуерни приложения в Архитектура ориентирана към услуги. 

Extensible Markup Language (XML) – стандарт, разработен от World Wide Web 

Consortium (W3C) за структуриране на данни, формат на данни за електронни 
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документи. Широко приет като универсален език за обмен на информация между 

приложения, системи и устройства в Интернет. 

Extensible Markup Language Schema Definition (XSD) – е препоръка за формално 

описание на елементите в XML документ, предложена от W3C. 

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) - протокол за трансфер на хипертекст е мрежов 

протокол, от приложния слой на OSI модела, за пренос на информация в компютърни 

мрежи.  

NetBeans – интегрирана среда за разработка на софтуерни приложения, основно на 

Java, но и на други езици. 

Quality of Service (QoS) - възможността за предоставяне с различен приоритет на 

различни приложения, потребители, или потоци от данни, или да се гарантира 

определено ниво на изпълнение на потока от данни. 

Representational State Transfer (REST) - е стил за осигуряване на оперативна 

съвместимост между компютърните системи в интернет. REST се очертава като 

преобладаващ модел за дизайн на уеб услуга. 

Remote Procedure Call (RPC) – „стил” на съобщенията, обменяни с уеб услугите. 

Service Level Agreement (SLA) - необходимостта за определяне на условия, за които 

дадена уеб услуга не може да предостави своята функционалност. 

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) – е интернет стандарт за пренос на електронна 

поща в компютърни мрежи. Използва се в приложния слой на  OSI модела. 

Simple Object Access Protocol (SOAP) - протокол за обмен на структурирани 

съобщения между уеб услугите и техните клиенти. 

Testing As Service Software Architecture (TASSA) – софтуерна платформа за тестване 

на композиции от уеб услуги. 

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) - предоставя универсален 

интерфейс за публикуване и търсене на услуги. 

Uniform Resource Identifier (URI) – низ от символи използван за идентификация на 

име или ресурс в интернет пространството. 

Web Services Definition language (WSDL) – език, който описва типовете данни, които 

се използват от уеб услугата, нейните операции и начина на комуникация с нея, 

определен от транспортен и комуникационен протокол, стил на взаимодействие и 

мрежов адрес за достъп. 
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1 Увод 

През последните години Архитектурите, ориентирани към услуги (АОУ) - Service-

Oriented Architecture (SOA) стават все по популярни и предпочитани за реализация на 

информационни системи. Успешните предприятия се променят бързо и създаването на 

ефикасни, слабо свързани мрежи от бизнес услуги с множество партньори за доставка 

и заявка е от голяма важност. Такава интеграция увеличава търсенето на сложни, бързи 

и добре интегрирани приложения, архитектури и базирани на стандарти платформи. 

Намаляването на разходите и увеличаването на приходите е от фундаментално 

значение за успешни предприятия - изискват се гъвкави и бързи връзки между 

вътрешните бизнес системи и външни търговски партньори. Информационните 

технологии позволяват такива бизнес взаимодействия чрез базирани на стандарти, 

оперативно съвместими и многократно използваеми интерфейси за създаване на 

приложения. Тези модели, базиран на стандарти, за многократна употреба са в 

основата на АОУ.   

Тези архитектури са многообещаващи, но заедно с многото предимства, които 

предлагат, те представляват и сериозно предизвикателство от гледна точка на 

осигуряване на тяхното качество и свързания с това процес на тестване. Тестването на 

приложения, реализиращи АОУ е сфера, която се изследва сравнително от скоро. В 

някои случаи за целта може да се използват традиционни подходи и техники за 

тестването на композиции от услуги, в други – трябва да се допълнят или изцяло да се 

изготвят нови такива. В настоящата дисертация е представена методология за тестване 

на съставни уеб услуги, подкрепена със софтуерни инструменти за тестване. 

1.1 Въведение в предметната област 

В тази секция са описани АОУ, като са дадени някои основни дефиниции за тях. След 

това са представени уеб услугите, които са най-често използваната технология за 

реализация на АОУ и са описани понятията оркестрация и хореография на услуги.  

1.1.1 Същност на архитектурите, ориентирани към услуги 

АОУ са една от най-популярните парадигми за изграждане на разпределени системи. 

Софтуерните решения, базирани на тях, са създадени, за да удовлетворят бизнес цели, 

включващи лесна и гъвкава интеграция със съществуващите системи, опростяване на 

бизнес процесите, предлагане на иновативни услуги за клиентите, редуциране на 

цената, гъвкава адаптация и реакция на възможностите и конкуренцията на пазара. 

Един от най-ценните софтуерни принципи е въвеждането на точки за контрол на 

софтуерния жизнен цикъл. Оценката на софтуерните архитектури е важна точка за 

контрол, тъй като архитектурата е мост между бизнес целите и софтуерната система. 

Изборът и проектирането на архитектура, която удовлетворява както функционалните, 

така и качествените изисквания към системата са ключови моменти за нейната 
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успешна реализация. Архитектурните решения имат значително влияние върху 

стадиите на развитие на системата. Ранната оценка на изискванията и архитектурата 

спестява време и средства, тъй като късното откриването на дефекти в кода е най-

малко три пъти по-скъпо.[1] 

Съществуват много дефиниции за АОУ, но нито една не е официално приета. Всички 

дефиниции обаче се концентрират върху определението за услуга. От гледна точка на 

АОУ, услугата: 

 е самосъдържаща се, т.е. тя се характеризира с висока модулност и може да се 

използва независимо. 

 е разпределен компонент, т.е. тя се достъпна чрез мрежата и е достъпна 

посредством име или идентификатор на местоположението, които са различни 

от абсолютния мрежов адрес. 

 има публичен интерфейс, т.е. нейните потребители се нуждаят единствено от 

знание за интерфейса й, докато детайлите на имплементацията остават скрити. 

 притежава оперативна съвместимост, т.е. нейните потребители и доставчици 

използват различни езици и платформи. 

 е откриваема, т.е. тя се публикува в специално хранилище за услуги, където 

може да бъде открита от потребителите. 

 се свързва динамично, т.е. потребителят не е необходимо да разполага с 

имплементацията на услугата при изграждането на софтуерната система. 

Откриването и свързването с услугата става по време не изпълнение на 

софтуерната система. 

Тези характеристики описват идеалната услуга. В действителност имплементациите на 

услугите в ориентираните към услуги системи (Service oriented systems, SOS) заобикаля 

някои от изброените по-горе характеристики, като например откриваемостта и 

динамичното свързване. 

От гледна точка на услугите АОУ може да се дефинира като архитектурен стил, при 

който системите се състоят от потребители и доставчици на услуги.  Архитектурният 

стил определя лексиката на компонентните и свързващите типове, като и 

ограниченията върху тяхното комбиниране[2]. От гледна точка на АОУ базовите 

компонентни типове са потребителите и доставчиците на услугите. Допуска се 

използването на помощни компонентни типове като шината за услуги (Enterprise 

service bus, ESB) и хранилището за услуги. Свързващите типове в АОУ включват 

синхронни и асинхронни извиквания при използване на Simple Object Access 

Protocol (SOAP), Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) и инфраструктура за обмяна на 

съобщения. Към компонентните и свързващите типове могат да се дефинират редица 

свойства, но те обикновено са специфични за всяка използвана при реализацията 

технология. Така например свойството „стил” на съобщенията, обменяни с уеб 
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услугите, може да бъде Remote Procedure Call (RPC) базирано или документно 

базирано.  

Някои от ограниченията, които могат да се приложат върху архитектурния стил на 

АОУ са: 

 Потребителите на услуги изпращат заявки към доставчиците на услуги. 

 Доставчикът на услуга може да бъде и неин потребител. 

 Потребителят на услуга може динамично да открива доставчик на услуга в 

хранилището за услуги. 

 ESB може да изпълнява ролята на посредник между потребителите и 

доставчиците на услуги. 

Подобрената оперативна съвместимост е едно от най-обещаващите преимущества на 

АОУ. Например, в контекста на уеб услугите, потребителите могат прозрачно да се 

свързват с услуги, реализирани върху коренно различни платформи и езици. В този 

случай целта на синтактичната оперативна съвместимост се осигурява от два стандарта 

– Web Services Definition language (WSDL) и SOAP. Съществуват и допълнителни 

стандарти като Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), Business Process 

Execution Language (BPEL), WS-Security, които осигуряват допълнителни възможности 

за системите, разработени върху технологията на уеб услугите. Не всички платформи, 

базирани на уеб услуги, реализират една и съща версия на тези допълнителни 

стандарти. Това води практически до трудности в постигането на оперативната 

съвместимост. 

Модифицируемост е способността да се реализират бързи промени по икономически 

ефективен начин. Една от характеристиките на АОУ е слабата свързаност между 

потребителите и доставчиците на услуги. Услугите са модулни и самосъдържащи се, 

като същевременно не изискват строга зависимост между потребителите и 

доставчиците при използването си. Ето защо средствата за модифициране на тези 

услуги се редуцират. Промяната на интерфейса на публикувана услуга е все още 

предизвикателство, но АОУ решава този проблем посредством механизма на версиите 

и гъвкавите контракти специфицирани посредством Extensible Markup Language 

(XML). Системата базирана на услуги предлага и по-лесна модифицируемост на 

изискванията, които включват откриване и свързване с нови услуги. 

Производителността в контекста на АОУ обикновено се измерва посредством 

средното време за отговор или пропускателна способност. В повечето случаи 

производителността на АОУ се влияе негативно тъй като: 

 АОУ позволява разпределени изчисления, а наличието на мрежова 

комуникация повишава времето за отговор. 
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 Посредниците като например хранилището за услуги и посредници (proxi), 

които реализират сериализация на данните, влияят върху производителността 

негативно. 

 Стандарта за формата на съобщенията (т.е. XML) увеличава размера на 

съобщенията, което води до нарастване на времето за обработка на заявките. 

Предизвикателство в АОУ е също така и сигурността, особено когато се използват 

външни услуги или публични хранилища за услуги. Често срещан проблем е 

отрицателното влияние на специфичните за доставчика аспекти на сигурността върху 

оперативната съвместимост. 

Тестваемостта е степента, до която системата улеснява създаването на критерии за 

тестване и изпълняване на тестове. Тестването на системи базирани на услуги е по-

сложно в сравнение с това на конвенционалните системи. На първо място, е по-трудно 

да се установи и проследи изпълнението на даден тест при условие, че елементите на 

системата се намират на различни машини в рамките на определена мрежа. Второ, 

често програмният код на външните услуги е недостъпен, което налага дефиниране на 

тестовите сценарии въз основа на публикувани интерфейси. Ако програмният код беше 

наличен, тестерът би могъл да осигури по-голямо покритие на кода при тестването. 

Също така при решенията, ориентирани към уеб услуги, понякога грешките са в XML 

документ (например във WSDL дефиниция), а работата със суров XML е тромава. В 

случаите, когато услугите се откриват в режим на изпълнение, може да стане 

невъзможно да се определи коя услуга точно се консумира докато тя се изпълнява. Тъй 

като АОУ обединява разпределени компоненти в хетерогенна среда и изисква 

разпределени транзакции, то постигането на висока надеждност е също 

предизвикателство. 

1.1.2 Същност на уеб услугите 

Уеб услугите са утвърдена парадигма за разработване на приложения, реализиращи 

АОУ. Те са резултат от развитието на разпределените технологии и технологиите за 

интегриране на корпоративни приложения. 

Съществуват различни определения за уеб услуга. Всеобщо прието е определението на 

W3C [31]: уеб услугата (Web service) представлява софтуерна система, създадена, за да 

предостави оперативна съвместимост на компютърни системи по компютърни мрежи. 

Всъщност това е софтуерна система, идентифицирана с URI, чийто публичен 

интерфейс и връзки са описани с XML. Нейните дефиниции могат да бъдат открити от 

други системи, които взаимодействат помежду си по начин, определен от техните 

дефиниции, като комуникацията е базирана на XML съобщения и Интернет протоколи. 

Уеб услугите имат две основни приложения – едното е за компоненти, които се 

повтарят често и се използват от много системи, другото е за осъществяване на 

връзка между системи, които иначе са оперативно несъвместими.  
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На бизнес ниво уеб услугата се разглежда като повторяема бизнес задача. Например в 

един банков софтуер бизнес задачи като, проверка на сметката, плащане, 

превалутиране, биха били добър кандидат за реализация като уеб услуги. 

На технологично ниво уеб услугата се отнася до софтуера и има различни аспекти: 

 Услугата е функционалност за многократно ползване 

 Услугата има собственик (човек или организация), отговорен за нея 

 Услугата се осъществява от агент, наречен доставчик на услугата, използван от 

други агенти (брокери) или директно от клиенти, поръчващи услугата 

 брокерът/клиентът взаимодействат с услугата чрез съобщения и съгласно 

спецификациите на услугата и правилата, определени от доставчика на услугата 

 Спецификациите и правилата се оформят в договор 

Обща схема за ползване на уеб услуга е представена на Фиг. 1 СХЕМА ЗА ПОЛЗВАНЕ 

НА УЕБ УСЛУГАФиг. 1: 

Клиент на услуга

Описание 

на услуга

Уеб услуга

свързване

Регистър на 

услуги

Доставчик на 

услуга

търсене публикуване

 

ФИГ. 1 СХЕМА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА  УЕБ УСЛУГА  

За да ползват услуга, клиентите не се нуждаят от информация за вътрешната структура 

на услугата, за използваните езици за програмиране или базите от данни. Те трябва да 

знаят единствено интернет адреса и или да се обърнат към брокер, който да им 

предостави адреса на услуга, която да удовлетворява нужните на клиента.  

Основни предимства на уеб услугите са, че те могат да се разработват на много езици 

(междуплатформени са), а са съвместими с технологиите и протоколите в Интернет, 

така че лесно могат да се използват в хетерогенни приложения. Те са гъвкави и лесни 

за интеграция, нямат нужда от инсталиране, което позволява по-лесно разширяване 

границите на бизнеса, лесно използване на иновации, а това ще намали времето на 

бизнес цикъла и разходите.  

За да се възползва от тези плюсове на уеб услугите, клиентът на услугата трябва да има 

възможност да я търси. Най-често се използва стандартът UDDI. Стандартът дефинира 
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структурата на централизиран регистър, съхраняващ информация за уеб услугите и 

техните доставчици. Клиентите използват UDDI регистъра, за да претърсват 

директориите за услуги. След намиране на услугата клиентът се нуждае от информация 

за нейния интерфейс и начина за комуникация с нея. Интерфейсите на уеб услугите се 

описват с XML базиран език WSDL. 

Най-често използвания комуникационен протокол за взаимодействие с уеб услугите е 

SOAP. SOAP протоколът позволява обмен на структурирани съобщения между уеб 

услугите и техните клиенти, с които се пренасят данни, необходими за изпълнение на 

извикваните операции. Обикновено SOAP протоколът се използва в комбинация с 

HTTP протокола, като се допуска и използване на други транспортни протоколи като 

например SMTP. 

Съобщенията между доставчици и клиенти се кодират на XML. За да се обменят 

съобщения между доставчик и клиенти, се използват обичайните Интернет протоколи 

(HTTP, SMTP). 

Ролята на стандартите в схемата за предлагане и използване на уеб услуги е показана 

на Фиг. 2. 

 

ФИГ. 2 РОЛЯ НА СТАНДАРТИТЕ В СХЕМАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ УСЛУГА 

1.1.3 Съставни услуги 

Уеб услугите са предпочитан подход за интегриране на приложения, използвани от 

различни клиенти, доставчици, бизнес-партньори и др.  Отделните уеб услуги имат 

много предимства, но още по-големи възможности предлагат съставните услуги, които 

свързват повече от една услуга и използват нейните функции в комбинация с други 

услуги. За да се постигне това, обаче трябва ясен и стандартизиран подход за създаване 

на композиция от уеб услуги. Оркестрацията и хореографията на услуги са най-често 

използваните подходи за описание на взаимодействието между базовите услуги, 

изграждащи дадена съставна услуга. 
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1.1.3.1 Оркестрация 

Оркестрацията описва как уеб услугите могат да си взаимодействат на ниво съобщения 

с цел реализиране на определена бизнес логика. Оркестрацията се извършва от гледна 

точка на контролиращата услуга. 

Едно от най-популярните решения за описание на оркестрацията на уеб услуги е 

езикът базиран на стандарта Web Service Business Process Execution Language (WS-

BPEL или BPEL)[3]. Започнал като съвместен проект на BEA, Microsoft и IBM, WS-

BPEL вече е официален стандарт, поддържан от OASIS с текуща версия 2.0. Той 

предоставя изпълним език, с който се дефинират базовите услуги, участващи в 

изпълнението на конкретна бизнес задача, и последователността на извикване на 

техните операции. Получената съставна услуга може да се използва от крайните 

клиенти по същия начин, както изграждащите я базови услуги. 

WS-BPEL описанията на съставните уеб услуги представляват XML документи, които 

описват следните аспекти на даден бизнес процес: 

 Структура на бизнес процеса – WS-BPEL процесът е контейнер, в който се 

декларират връзките с партниращите му базови услуги, типовете данни, 

използвани при комуникацията с тях, обработчиците на изключителни ситуации 

и дейностите, които трябва да се изпълнят при решаване на съответната бизнес 

задача; 

 Взаимовръзка на бизнес процеса с партниращите му услуги – WS-BPEL 

процесът предоставя възможност за агрегиране на уеб услуги и дефиниране на 

бизнес логика за тяхното взаимодействие; 

 Състояние на бизнес процеса – Всеки WS-BPEL процес включва дефиниция на 

променливи, които съхраняват данни, описващи неговото състояние в режим на 

изпълнение; 

 Поведение на бизнес процеса – Основните градивни блокове на WS-BPEL 

процесите са т. нар. активности или дейности, които в контекста на стандарта 

могат да бъдат структурни активности (съдържат други активности и дефинират 

взаимовръзката между тях) и базови активности (участват в дефиниране на 

бизнес логиката на процеса, като например получаване на съобщение, обработка 

на данни и др.). 

 WS-BPEL предоставя спецификация на изпълними абстрактни бизнес процеси. 

По този начин, той надгражда Web Services модела на взаимодействие и дава 

възможност за бизнес транзакции. WS-BPEL определя модел, който да улесни 

разширяването и интеграцията на процеси, както в рамките на една компания, 

така и между различни компании. 

BPEL се описва чрез XML и има за цел да даде възможност за „програмиране на 

едро“. Концепциите за програмиране на едро и програмиране на дребно се 

различават по начина на представяне на продължителни асинхронни процеси: 
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 Програмирането на едро, обикновено се отнася до високо ниво на 

взаимодействие на преходи в процес - BPEL се отнася към това понятие 

като Абстрактен процес. BPEL абстрактният процес представя публично 

видимо поведение по стандартизиран начин. Абстрактният процес 

включва информация за това кога да се чака за съобщение, кога да се 

изпрати съобщение, и др. 

 Програмирането на дребно, се фокусира върху краткотрайното поведение 

на програмата, често се извършва като една единствена транзакция и 

включва достъп до локалните ресурси и логика като файлове, бази данни и 

др.  

WS-BPEL показа, че не са необходими различни видове езици за програмиране на 

дребно и на едро. 

Процесът на оркестрация обикновено има публични и частни активности/дейности. 

Частните обикновено са необходими за вътрешни дейности, които не са видими за 

партньорите. Публичните са тези, които са необходими за извършване на хореография. 

1.1.3.2 Хореография  

Хореографията проследява поредица от съобщения, които може да включват няколко 

страни и множество източници. Тя е свързана с обмен на съобщения между няколко 

уеб услуги, като този обмен е описан от глобална или неутрална гледна точка .Web 

Services Choreography Description Language (WS-CDL) е език за описание на 

хореографията от услуги. 

Оркестрацията диктува стил на изпълнение, докато хореографията по-скоро описва 

общите взаимодействия (на потоци от съобщения) между услугите, без да налага 

изпълнение (виж Фиг. 3). В тази връзка и двата езика са XML-базирани и използват 

подобен потоко-ориентиран стил. Основната разлика между тях е, че BPEL е 

съпроводен от платформа за изпълнение (BPEL процесите са изпълними), а WS-CDL 

хореографиите са документи, описващи колаборацията между партниращи си 

приложения. 

 

ФИГ. 3 ХОРЕОГРАФИЯ И ОРКЕСТРАЦИЯ НА УСЛУГИ 
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WS-CDL е XML-базиран език, който описва сътрудничество партньор към партньор 

между участниците. Той определя от глобална гледна точка, тяхното общо и 

допълващо поведение, където управляван обмен на съобщения служи за 

осъществяването на обща бизнес цел.[4]  

WS-CDL описва ролите, поведението и връзките между участници в бизнес процес. 

Поведението е интерфейсът на една уеб услуга, а ролята е група от поведения. Един 

участник може да има много роли, а ролята – много поведения. Когато двама 

участника имат връзка, то те могат да си взаимодействат, чрез извиквания на 

интерфейсите им. Други елементи, които се описват с WS-CDL са типове информация, 

символи, символни локатори и типове канали. Типът информация е XML тип данни 

(обикновено се базира на XML схема) обменян при взаимодействие. Символът е поле в 

типа информация. Символният локатор определя как да се извлече, чрез Xpath, даден 

символ от типа информация. Типът канал е крайната точка на комуникация за 

поведението на дадена ролята. 

Хореографията е глобален протокол, който урежда взаимодействието на услугите в 

АОУ. Оркестрацията е процес, чиято основна задача е да се изгради поток на 

управление около взаимодействията между партньори. WS-CDL е доминиращ стандарт 

за хореография. BPEL е доминиращ стандарт за оркестрация. Двата стандарта 

осигуряват начин за изграждане на поток в бизнес процес, в XML формат. 

1.2 Предизвикателства за тестване на приложения, реализиращи 

архитектура, ориентирана към услуги 

Новите технологии изискват и нови подходи и методологии за тестване. В случая на 

АОУ това определено е наложително, тъй като класическите начини за тестване не 

успяват да покрият всички аспекти от осигуряване на качеството и е необходим 

специфичен подход и инструменти. Към настоящия момент съществуват малък брой 

инструменти и платформи, както и няколко подхода, които подпомагат тестването на 

АОУ, по-точно композиции от уеб услуги. Повечето от тях обаче са комерсиални и 

ориентирани основно към тестването на уеб услуги. 

Големият потенциал на АОУ, необходимостта от методология и инструменти за 

автоматизиране на тестването им, както и нуждата от ясен, свободно достъпен подход 

за тестване на композиции от уеб услуги са основната мотивация за създаването на 

дисертационния труд. Предложената методология наследява добрите практики, като ги 

разширява и въвежда иновативни подходи, подкрепени от набор от софтуерни услуги 

за автоматизиране на тестовия процес.  

1.2.1 Предизвикателства от гледна точка на АОУ архитектурата 

Съществуват пет основни фактора, които усложняват тестването на АОУ 

инфраструктурата: ограничена техническа организация относно компонентите, 

сложна конфигурация на инфраструктурата, кратък цикъл на пускане на 
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компонентите в инфраструктурата, липса на унифициран поглед и различия 

върху инфраструктурата. 

 Доставчикът на инфраструктура рядко има достъп до проектната 

информация и програмния код, които са необходими за системи със 

стриктни изисквания за качество (например висока производителност, 

сигурност и др.). Системите с такива изисквания могат да ползват 

компоненти от предходни системи, чието тестване по метода на черната 

кутия само по себе си е предизвикателство. 

 АОУ инфраструктурата се състои от различни софтуерни компоненти като 

регистър, хранилище, шина за услуги (ESB) и бази от данни. Обикновено по-

голямата част от тези компоненти са COTS (Commercial off-the-shelf ), а не 

потребителски компоненти, разработени да удовлетворят специфични 

функционални и качествени изисквания. Винаги, когато АОУ 

инфраструктурата включва различни компоненти от различни 

производители, а дори и от един и същ производител, отделните 

компоненти изискват специфични инсталация, администриране и 

конфигуриране. Всеки компонент трябва да бъде конфигуриран коректно за 

тестването, а тестовите резултати могат да варират при различните 

конфигурации на едни и същи инфраструктурни компоненти. 

 Също така могат да съществуват различни пакети от услуги и версии на 

инфраструктурите, които също трябва да се вземат предвид при тестването. 

 Голяма част от отделните компоненти в АОУ инфраструктурата предоставят 

собствени приложения за управление, запис на данни и оптимизиране. 

Единичен, унифициран поглед, който е необходим на тестера, често не е 

наличен. 

 Имплементациите на стека на уеб услугите (инфраструктурата, която 

поддържа различни стандарти за уеб услуги) могат да бъдат несъвместими 

по отношение на COTS, GOTS (Government off-the-shelf), отворен код и 

други продукти, както и на подмножествата и версиите на имплементациите 

на АОУ стандартите и други характеристики. Тъй като COTS продуктите са 

черни кутии, подобни несъвместимости могат да усложнят тестването, 

внасяйки фактори като различия в подходите за прихващане на грешки и в 

начините за използване на стандарти, които не са ясно разбираеми от 

разработчиците и тестерите. 

1.2.2 Предизвикателства от гледна точка на услугите 

От гледна точка на услугите предизвикателствата за тестването са както следва: 

 Липса на информация относно контекста и средата. Едно от най-големите 

преимущества на уеб услугите е тяхната преизползваемост в различни 

контексти. От гледна точка на разработчика, е трудно да се предвидят 



16 

всички ситуации, в които услугите могат да се използват. Тази липса на 

знание за контекста на използване усложнява тестването, въпреки, че дори и 

да се познават всички контексти не винаги решава проблема. Ето защо е 

необходимо да се дефинира ограничено множество от контексти и да се 

дефинират тестове за тях. 

 Непредвидимо влияние на качеството на услугата. За разлика от 

традиционните софтуерни компоненти, отделна инстанция на уеб услуга 

може да се използва от различи потребители. Тъй като специфичната 

употреба на дадена услуга е неизвестна по време на разработка и 

внедряване, е трудно да се тества и верифицира дали дадена услуга успешно 

отговаря на очакванията за качество на потребителите. Ето защо е 

необходимо тестване на производителността при различни условия, като 

например при различно натоварване. 

 Липса на програмен и двоичен код. В много случаи програмният и 

двоичният код на услугата и прилежащите й компоненти са недостъпни за 

интеграторите и тестерите. Това води до невъзможно прилагане на подхода 

за тестване по метода на бялата кутия. Тези обстоятелства са проблемни за 

организации, които поддържат стандарти за висока информационна 

сигурност, тъй като при тях е трудно да се определи дали услугата не 

действа по опасен начин. В повечето случаи, слабо-свързаните услуги са 

черни кутии. Информацията на ниво проектиране и програмен код често не е 

достъпна за доставчиците на услуги, което означава, че в програмния код 

могат да се направят допускания, които могат да се идентифицират само 

чрез усилено тестване. 

 Съгласуваност със стандарти. Уеб услугите са базирани на стандарти, които 

улесняват синтактичната оперативна съвместимост. Тези стандарти са 

дефинирани на високо ниво на абстракция и е необходимо да съответстват 

на други допълващи стандарти. Това ниво на абстракция води до значително 

разнообразие в реалните реализации на производителите и създава 

допълнителна работа на тестерите, изразяваща се в проверка за 

съвместимост със стандарти като SOAP, REST, XML, UDDI, WSDL и 

HTTP. Съществуват софтуерни инструменти за тестване на много от тези 

добре установени стандарти, които трябва да се използват целесъобразно. 

Софтуерните инструменти за тестване на по-новите стандарти като WS-

Notification, WS-Trust и др., обаче липсват. 

В допълнение към предизвикателствата за тестване на отделни услуги са налице и 

предизвикателства за тестване на композиция от услуги, която е всъщност 

„съставена“ от други услуги: 

 Наличност на услуга. Композицията от услуги, може да се управляват от 

множество различни доставчици, поради което тестването на т.нар. съставна 

услуга изисква да са налични правилните версии на услугите, участващи 
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нея. Ето защо тестване на композиция от услуги силно зависи от други 

услуги, които са извън контрола на тестващата организация. 

 Координиране на множество доставчици. Дори когато интеграторът има 

достъп до всички участващи в композицията услуги и компоненти, то 

отделни услуги е възможно да остават черни кутии за него. Така 

интеграторът се налага да комуникира с екипите, предоставящи тези услуги, 

за да научи особеностите при реализацията им. Например, ако услугите в 

композицията съхраняват информация в база от данни, която не е достъпна 

за интегратора, то той трябва да комуникира с доставчика, за да получи 

достъп до тази информация 

 Общ семантичен даннов модел. Съществува голяма вероятност за 

неразбирателство на обменяните данни, ако всички услуги, участващи в 

композицията не споделят общ семантичен даннов модел. Постигането на 

консенсус относно използването на обща семантика е трудоемка задача. За 

тестерите е трудно да проверят дали приложенията създават данни, които 

съответстват на данновия модел и дали данните се преобразуват по 

специфицираните преди това правила. Несъответствията в разбирането на 

данните могат да бъдат незабележими и да се проявяват само в отделни 

ситуации. Така например, несъответствия могат да се появят, ако две услуги 

обработват температури, но едната работи в градуси по Целзий, а другата – 

по Фаренхайт. 

 Липса на общ модел за грешки. Предвид че услугите се разработват от 

различни разработчици, за различни цели, то е обичайно те да не споделят 

общ модел за грешки. Постигането на общ модел за грешки е толкова трудно 

колкото и постигането на общ даннов модел, което води до трудности при 

тестването на това дали грешките при услугите са прихванати коректно. 

 Управление на транзакции. Различните доставчици на услуги и АОУ 

инфраструктури могат да реализират коренно различни подходи за 

управление на транзакции. Тези различия могат да се проявят единствено 

при необичайни и редки условия, което налага тестване на коректността и 

консистентността на всички транзакции. 

 Странични ефекти. Тъй като единична услуга може да бъде част от 

различни компоненти, то изпълнението на тестови сценарии за дадена 

композиция може доведе до появата на нежелан страничен ефект в други 

композиции, включващи услугата. Също така промяната в данните или 

състоянието, предизвикана от тестването може да повлияе на останалите 

композиции на услугата и да доведе до нежелани промени в тях. Ето защо за 

тестерите е трудно да определят дали всяка отделна услуга е освободена от 

странични ефекти. 

 Независима оценка на участващите в композицията услуги. Интеграторът 

често няма контрол върху индивидуални услуги и тяхната промяна. 
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Промените в услугите от композицията могат да доведат до нейната 

повреда. Ако интеграторът не е запознат с промените в услугите, то той 

може да не открие източника на повредата. Дори и ако е запознат с 

промените, интеграторът е необходимо да реализира набор от регресионни 

тестове, за да гарантира правилна работа на композицията. 

 Липса на софтуерни инструменти. Текущите софтуерни инструменти и 

технологии за тестване често осигуряват възможност за валидиране на това 

дали представянето на бизнес процес с BPEL е добре формулирано и 

проверяват за наличие на входни точки към отделните уеб услуги, 

участващи в композицията. Софтуерни инструменти, които да осигуряват 

по-задълбочено тестване на композиции от услуги са в процес на научно 

изследване. 

1.2.3 Предизвикателства от гледна точка на средата за тестване 

Последно предизвикателство, което задължително трябва да бъде преодоляно е 

създаването на тестова среда, която е възможно най-близка до средата на 

внедряване, позволяваща: 

 Разработчиците да тестват и интегрират услуги и да ги оркестрират преди 

внедряването им; 

 Тестерите да проектират, реализират, изпълняват и управляват тестови 

процеси и да събират информация за функционалните и качествените 

аспекти на АОУ услугите, инфраструктурите и др. 

 Установяването на тестова среда е трудно поради това, че много от реалните 

среди са широко дистрибутирани с хетерогенни хардуер и софтуер (АОУ 

инфраструктура, услуги, операционни системи и бази от данни). Възможно 

решение е разработването на тестова среда, която отразява само някои 

ключови аспекти на реалната среда и осигурява алтернативи за липсващите 

аспекти. В някои случаи са налични тестови копия на реалната 

инфраструктура, в други случаи могат да се създават виртуални машини 

като аналог на отделни части от инфраструктурата. Тестовата среда трябва 

да бъде достъпна за разработчиците, за да могат да тестват на ранен етап 

услугите и тяхната оркестрация.  

Тестовата среда трябва да е съпроводена с: 

o Пакет от инструменти за тестване, които да се използват за управление на 

тестовете, за валидиране на съответствието със стандартите и за анализ на 

функционалността и производителността в режим на изпълнение; 

o Тестови данни и съответни бази от данни, съпътстващи изпълнението на 

тестовете; 

o Механизъм за определяне на тестовия статус на услугите и тяхната 

оркестрация; 
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o Версии на реалната инфраструктура и услуги, съпътстващи изпълнението 

и тестването на услуги или оркестрации на услуги, които са в процес на 

разработка и тестване; 

o Механизъм за симулиране на услугите, които все още не са разработени. 

Съгласно горното изложение се идентифицират следните основни конкретни 

проблеми, на които се предлага решение в настоящия документ:  

1) Липса на възможност за инструментиране на софтуерни услуги, върху които 

няма собствен контрол; 

2) Липса на функционалност за автоматизация на тестване на поведението на 

системата в условия на отпадане или влошаване на качеството на част от 

комуникационните канали с отдалечени услуги; 

3) Забавяне на тестването поради паралелна разработка на различните 

компоненти на приложението въпреки наличието на зависимости между тях; 

4) Трудности при идентифициране на основните причини за срив и нужда от 

специфичен подход за анализ за всяка една различна технологична платформа. 

От идентифицираните проблеми, 1), 2), 3) и отчасти 4) са предмет на осигуряване 

на качеството по време на проектирането и създаването на системата, а 4) е предмет 

предимно на осигуряване на качеството по време на експлоатацията на софтуерните 

приложения, базирани на услуги. 

1.3 Предмет и работни хипотези на научното изследване 

Обект на научното изследване са АОУ и в частност композиции от услуги. 

Предмет на научното изследване са методологии, подходи и софтуерни инструменти 

за тестване на  приложения, реализиращи АОУ. 

В контекста на обекта и предмета на научното изследване е дефинирана следната 

основна хипотеза: 

Хипотеза 1: Възможно е да се разработи методология за тестване на композиции от 

уеб услуги, която систематизира всички ключови дейности в тестовия процес на 

системите, базирани на композиции от услуги. 

В допълнение са формулирани следните хипотези, които подпомагат доказването на 

основната: 

Хипотеза 2: Всички дейности, включени в методологията, могат да бъдат изпълнени 

чрез прилагане на конкретни подходи и техники за тестване. 

Хипотеза: 3: Възможно е автоматизиране на базовите дейности от предложената 

методология чрез набор от софтуерни инструменти и тяхното интегриране в единна 

платформа. 
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1.4 Цел и задачи на дисертационния труд 

Целта на дисертационния труд е да се разработят методология и подкрепяща я 

платформа за тестване на съставни уеб услуги. Тя изисква от една страна 

разработване на група от подходи за тестване, които са съобразени със спецификата на 

АОУ, и в частност на композициите от уеб услуги, а от друга –  реализирането на 

набор от софтуерни инструменти за автоматизиране на тестовия процес и последващо 

интегриране на тези инструменти в единна платформа. 

Постигането на поставената цел изисква решаване на следните 

научноизследователски задачи: 

 Задача 1: Проучване и сравнителен анализ на съществуващите методологии, 

подходи и софтуерни платформи за тестване на  приложения, реализиращи 

архитектура, ориентирана към услуги; 

 Задача 2: Изграждане на методология за тестване на композиция от уеб услуги; 

 Задача 3: Дефиниране на подходи за функционално тестване на съставни уеб 

услуги, които покриват базовите дейности от тестовия процес и разработване на 

прототипи на софтуерни инструменти, реализиращи предложените подходи; 

 Задача 4: Валидиране и оценка на подходите; 

 Задача 5: Валидиране на методологията в контекста на предложените подходи 

и платформа за тестване. 

1.5 Структура на дисертацията 

Дисертационният труд е структуриран в шест глави. Уводът представя кратко 

въведение в предметната област, актуалността и предизвикателствата на научното 

изследване. 

Във Втора глава са разгледани типовете тестване използвани в АОУ и са 

класифицирани литературните източници в изследваната област. Направено е 

систематично проучване на научните материали относно съществуващите 

методологии, подходи и инструменти за тестване на  приложения, реализирани чрез 

уеб услуги (Задача 1). 

В резултат на това е извършен обзор и сравнителен анализ на съществуващите 

решения в предметната област. Направени са важни изводи, обосноваващи 

необходимостта от създаването на цялостна, приложима методология за тестване на 

композиция от уеб услуги.  

В Трета глава е разработена нова методологията за тестване на композиции от уеб 

услуги (Задача 2). Методологията е представена систематизирано, като подробно е 

описан процесът на прилагането ѝ за тестване на композиция от уеб услуги. Изведени 

са основните тестови дейности и задачи, включени в нея. Разгледани са, 

класифицирани са и са анализирани подходи за тестване на съставни уеб услуги, които 
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подкрепят методологията. Идентифицирани са най-подходящите за използване в 

предложената методология. В тази глава са описани и типовете тестване и видовете 

архитектури, в които разработената в дисертацията методология намира приложение. 

В дисертацията са синтезирани нови подходи за тестване на съставни уеб услуги, които 

покриват основни дейности от предложената методология и са разработени прототипи 

на софтуерни инструменти за тях (Задача 3). Те са представени подробно в Четвърта 

глава. Създадени са подходи за изолиране от външни зависимости, за инжектиране на 

неизправности и за анализ на зависимости. A подходите за генериране на 

функционални тестове и за генериране на данни са преработени и усъвършенствани за 

нуждите и спецификата при тестване на композиции от уеб услуги, описани с езика 

BPEL. 

В Пета глава са валидирани предложените подходи  заедно със съпътстващите ги 

прототипи на софтуерни инструменти (Задача 4) и разработената методология за 

тестване на бизнес процеси, описани чрез езика BPEL (Задача 5). Дефинирани са 

критерии и метрики за оценка на методологията и реализираните подходи за 

съответствие с поставените към тях изисквания. Целта е да се докаже тяхната 

приложимост, ефективност и адекватност. Проведени са експерименти върху четири 

бизнес процеса и на база на резултатите от тях са направени изводи за качествата на 

предложената в дисертацията методология и подходи за тестване на композиция от уеб 

услуги. 

Заключението обобщава основните изводи от осъщественото проучване и резултатите 

от създадената методология и подходи за тестване. Определени са насоки за бъдещо 

развитие. Изведени са научните и научно-приложните приноси на дисертационния 

труд и е предоставен списък с публикациите върху него. 

В дисертацията са включени Съдържание, Речник на термините и съкращенията, 

Декларация за оригиналност и Списък с използвани литературни източници. 

В Приложения са представени Списък на научните публикации в тематиката на 

дисертационния материал и графично представяне и BPEL описание на Съставните 

услуги, използвани за валидация на предложените подходи.  
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2 Анализ на предметната област 

Целта на тази глава е да се проучат и анализират съществуващите методологии, 

инструменти и платформи за тестване на АОУ във връзка със „Задача 1: Сравнителен 

анализ на съществуващите методологии, подходи и софтуерни платформи за тестване 

на  приложения, реализиращи архитектура, ориентирана към услуги“ от 

дисертационния труд. 

Разгледани са типове тестване приложими за АОУ, класифицирани са литературните 

източници и е извършено задълбочено изследване на предметната област на 

дисертацията. Намерените, в резултат от направеното проучване, методологии и 

инструменти за тестване на АОУ са описани, сравнени и анализирани. В последната 

секция са дадени изводи от направения анализ на предметната област. 

2.1 Типове тестване на приложения, реализиращи архитектура, 

ориентирана към услуги АОУ 

Използването на подход базиран върху АОУ несъмнено влияе върху качествените 

атрибути на системата. Тази секция обобщава аспектите на това влияние. По детайлен 

анализ е представен в [5]. 

Няколко от обединените подходи, приложими за традиционните системи могат да се 

приложат и за системи базирани на услуги (СБУ). Основната идея е, че е необходима 

комбинация от тестване на всички нива (модулно, интегрирано и системно) и 

регресивно тестване за да се провери дали системата отговаря на поставените към нея 

функционални изисквания. Независимо от това, динамичният и адаптивен характер на 

АОУ прави невъзможно директното прилагане на повечето методи за тестване. Така 

например повечето традиционни подходи предполагат, че винаги може да се 

идентифицира парчето код, което е обект на тестване. Или както в случая на обектно-

ориентираното програмиране, всички възможни (крайни) връзки от полиморфен 

компонент са известни. Тези предположения не могат да се отнесат към АОУ, при 

които има възможност за късно откриване и свързване с услугите, по време на 

изпълнение. 

В тази точка е направен преглед на възможни подходи за тестване на АОУ, разгледани 

са различните фази и типове тестване и възможностите за приложение. 

За да може да се използват и комбинират различни подходи за тестване на АОУ, е 

необходимо детайлно запознаване с основните типове тестване, приложими за тях. В 

тази глава са разгледани тази част от тях, които имат най-голямо значение за 

тестването на АОУ и биха могли да се използват в предложената методология. 
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 Модулно тестване – тестването на единични, атомни услуги, може да се счита 

за еквивалент на тестването на компонент. Определено има прилики, но има и 

разлики: 

 Видимост – освен в случаите, когато услугата се тества от разработчика 

ѝ, изходният код не е наличен. Това изключва тестването с техниките на 

бялата кутия. Поради това се използва основно тестването по метода на 

черната кутия, който не дава добра представа каква част от програмата, 

кодът е била тествана. 

 Генериране на тестови данни също е затруднено, поради липсата на 

програмния код. При наличие на изходния код би било възможно да се 

изберат подходящи входни тестови данни, за да се тестват различни 

пътища в кода и да се определят подходящите изходи. Но при 

изпитването като черна кутия, генерирането на тестови данни може само 

да се базира на типа и стойностите на входните и изходните променливи. 

 Комплексни входни/изходни типове – съществуващите техники 

обикновено работят със прости типове данни, но при услугите 

обикновено се използват сложни типове, които се определят от XML 

схема. Ето защо генерирането на тестови данни трябва да е спрямо XML 

схемата. По някога това налага тестерите да работят със огромни 

„дървета“ от стойности, отговарящи на по-сложни схеми. За тази цел 

може да се използва генно програмиране, приложено при Di Penta, 

Canfora, Esposito et al. [6] 

 Непълно специфицирани входни/изходни типове – за да се приложат 

доста от техниките за функционално тестване, като разделяне на 

категории, гранично тестване и други е необходимо да се знаят входните 

стойностите или поне техният диапазон. По принцип това е възможно да 

се реализира в XML схемата, която описва тези стойности, но това рядко 

се прави. Това налага тестерът ръчно да указва множество допустими 

стойности и диапазони. 

 Цена и странични ефекти – често се налага модулното тестване да се 

разработи така, че да ограничи броя извиквания на дадена услуга, тъй 

като не всички услуги предлагат „тестов режим“ и е възможно всяко 

извикване на услугата да се таксува. Също така интензивното обръщение 

към някоя реална уеб услуга може да повлияе на нейната 

производителност или да предизвика друг страничен ефект в реална 

среда.   

 Модулно тестване на композиция от уеб услуги – при тестването на WS-

BPEL процеси също може да се използва модулно тестване. От гледна точка на 

разработчика, който има достъп до BPEL процеса, може да бъде използван 
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методът за тестване като бяла кутия. Ако се гледа на композицията от услуги от 

външна гледна точка, то може да се използва тестване като черна кутия, тъй 

като процесът за външния наблюдател ще изглежда като услуга, предоставяща 

WSDL интерфейс. Такъв тип тестване в изолация обаче рядко се прави, защото 

това налага симулиране на поведението на всички партньори на процеса. От 

друга страна, възможността за изпитване на BPEL процес без наличието на 

услугите партньори ще даде възможност за тестване още преди партниращите 

услуги да са разработени или даже без тяхно участие. 

 Интеграционно тестване - АОУ измества перспективата за разработка от 

монолитни приложения към приложения съставени от услуги, разпределени по 

мрежата, които са разработени и се обслужват от различни организации и си 

сътрудничат на база централизирана оркестрация (напр., описани с помощта на 

WS-BPEL) или в напълно разпределен начин (както това се случва в партньор 

към партньор  архитектура). Освен това, композициите на услуги може да се 

променят динамично да се справят с различни ситуации, като например, липса 

на услуга, или публикуването на нова услуга с по-добро Качество на услугата 

(Quality of Service (QoS) - възможността за предоставяне на различен приоритет 

за различни приложения, потребители, или потоци от данни, или да се 

гарантира определено ниво на изпълнение на потока от данни). При такъв 

сценарий е особено важно услугите да се тестват за оперативна съвместимост, 

т.е. тестване на интеграция. Опити тази трудност да се избегне или намали, се 

правят от инициативата WS-Interoperability, която предлага набор от най-

добрите практики, за да се гарантира висока оперативна съвместимост на  ниво 

услуга. Трябва да се има предвид и възможността за динамично свързване 

между партньорите, което усложнява интеграционното тестване. Извикването, 

на т.нар. „абстрактни услуги“ в композицията от услуги (BPEL процеса), може 

динамично да променя крайните точки на свързване. Динамичното свързване 

може да е базирано на QoS ограничения и цели, или на такива дефинирани 

според функционалните и нефункционалните характеристики на услугата. Това 

налага интеграционното тестване да се извърши със всички възможни варианти 

на свързване, което е изключително трудно постижимо. 

 Регресионно тестване – този тип тестване е трудно да се извърши при АОУ, 

поради липсата на контрол върху интегрираните услуги. Архитектът на 

системата избира уеб услуги и предполага, че те ще запазят своите 

функционални и нефункционални характеристики. Това обаче рядко се случва – 

уеб услугите по своята същност са системи, като всички други, които просто са 

обявени в интернет като услуги и при тях е напълно нормално да търпят 

промени (обновяване, поправка и др.). Следователно, променената услуга може 

да повлияе на друг услугите, които я използват. Това прави системите базирани 

на услуги, различни от компонентно-базирани системи: когато компонент се 

развива, това не засяга системи, които използват предишни версии на самия 
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компонент. Компонентно-базирани системи физически интегрират копие на 

компонента и въпреки подобренията или отстраняване на грешки, добавяне на  

нов компонент, системи могат да продължат да използват стара версия. В този 

контекст, може да възникне някой от следните случаи: 

 промени, които не изискват промяна на интерфейса на уеб услугата и 

нейната спецификация. Например, когато доставчикът на услугата смята, 

че промяната е малка. В този случай промените остават скрити, за тези, 

които я използват. 

 промени, които не засягат функционалните характеристики на уеб 

услугата, но влияят на нейните QoS характеристики. Това обикновено не 

се документира от доставчика на услугата и като резултат, качествените 

характеристики на системите, които я използват могат да бъдат 

засегнати. 

 в случай, че е на лице услуга, която е композиция от уеб услуги, то 

промените се размножават между различни интегрирани услуги и 

регресионното тестване е много трудно. Дори промените по някоя 

услуга, да са добре описани то непрякото и използване от друга услуга, 

прави почти невъзможно правилното реагиране и отразяване на такова 

обновяване в крайния потребител. 

Гореописаните случаи налагат периодично тестване, т.е. е обичайните подходи 

са приложими, но с по-голяма честота на изпълнение, при регресионно тестване 

на услуги в дадена композиция, за да може тестерът до известна степен да е 

убеден, че тестваната система все още отговаря на поставените и изисквания. 

 Нефункционално тестване – тестването на нефункционалните характеристики 

на една АОУ е от сериозна важност, тъй като проблеми могат да настъпят в 

доста аспекти. Липсата на стабилност, на подходящи действия за 

възстановяване може до доведе до нежелани странични ефекти в композицията 

от услуги, обект на тестване. По принцип доставчикът на услуга я предоставя на 

потребителя с определени гаранции за качество (QoS). В литературата QoS 

договорите дефинират обещания за качеството на нефункционалните 

характеристики на предоставяната услуга, и въпреки това съществуват условия, 

при които гаранцията не може да бъде спазена, например претоварване, 

неочаквани входни данни и др. Други проблеми идват от факта, че услугите са 

публикувани в интернет и като всяко интернет приложение са обект на атаки на 

сигурността. Обикновено тестването на нефункционалните характеристики се 

извършва от доставчика на услугата или от сертифицираща организация. Когато 

обаче услугата е предоставена без обвързване с QoS договорите, т.е. без 

гаранция или клиентът желае да се увери, че са спазени нефункционалните 

изисквания, които той има към услугата, то е препоръчително да се извърши 
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тестване на нейните нефункционални характеристики. В СБУ трябва да се 

обърне внимание на следните видове подходи за нефункционално тестване: 

▪ тестване на натоварване – е обвързано с проверка на времевите 

зависимости в АОУ. Наблюдават се характеристики като време за 

отговор, максимална пропускателна способност, наличие, достъпност и 

успеваемост и се отчита дали отговарят на специфицираните 

нефункционални характеристики на системата. При тестването на 

бързодействието в СБУ трябва да се има предвид, влиянието на 

инфраструктурата (по възможност да е идентична с реалната), на 

компонентите (дали се тества единична услуга или композиция), на 

взаимодействията, на точката на наблюдение (дали се отчита метриката 

на сървъра при потребителите, на сървъра при доставчика, в мрежата). За 

тестване и мониторинг на натоварването на АОУ, се използват известни 

подходи, като например да се поставят точки на наблюдение, да се 

симулира различно натоварване (брой заявки към услуга, натоварване на 

мрежа) и да се пресметнат или отчетат метриките в точките на 

наблюдение при различно натоварване, конфигурация и инфраструктура. 

▪ тестване на сигурност – има за задача да провери дали уеб услугите и 

данните, които обменят са защитени от различни заплахи за 

конфиденциалност, интегритет и достъпност. За АОУ са дефинирани 

редица стандарти и механизми за сигурност, които спомагат нейното 

постигане и подходите за тестване трябва да проверяват за тяхното 

спазване. Когато кодът е наличен (при собствени услуги или код за 

оркестрация на бизнес процесите) е възможно да се приложат и подходи 

за проверка дали входните данни са защитени от злонамерено 

съдържание, дали изключенията се обработват правилно, дали услугата 

реагира подходящо на атаки. Тъй като СБУ предполагат липса на достъп 

до кода на услугата, то тогава е приложим подходът за „размито“ 

тестване (fuzzing), при който се инжектират деформирани данни (SOAP 

съобщения). 

▪ тестване на политиките на ниво услуги (Service Level Agreement, SLA) 

обхваща необходимостта за определяне на условия, за които дадена уеб 

услуга не може да предостави своята функционалност. Преди да 

предостави услугата на някой потребител, нейният доставчик е добре да 

ограничи възможностите за нарушения по време на използването ѝ. 

Нарушенията може да са поради лоши входни данни, връзки между 

конкретни и абстрактни услуги, конфигурации на мрежата и натоварване 

на сървъра. В този случай подходът за тестване на SLA обикновено е 

чрез генериране на входни данни и връзки, по такъв начин че да нарушат 

SLA договора и да се наблюдава поведението на тестваната услуга или 

тестваната композиция от услуги (ТКУ). 
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▪ разрушителното тестване, на устойчивост също се използва като 

подход за тестване на уеб услуги. Проверява се какво е поведението на 

услугата, при неочаквани входни данни и влияние.  Често, обаче 

възстановяването от грешки не се тества правилно. За да се извърши този 

тип тестване е необходимо да се предизвика „блокиране“ на услуга, не 

обработване на изключения, необичайно поведение и др. Този тип 

тестване може да се извърши чрез подход, при който се нарушава SOAP 

съобщението или данните, обикновено с инжектиране на грешки. С 

инжектирането се проверява до каква степен услугата реагира с правилна 

обработка на изключения и действия за възстановяване след некоректни 

входни съобщения.  

Тестването на АОУ архитектури се реализира основно чрез описаните по-горе 

подходи. Предвид динамичното развитие на областта, непрекъснато се прилагат нови 

подходи, които може да дадат добър резултат и да получат по-голяма популярност. 

Подходите за тестване на АОУ са много различни един от друг, поради което 

сравнителният анализ между тях е сложен. Критериите за сравнение се дефинират 

трудно, тъй като изискват множество експерименти и наблюдения на резултатите, 

които към момента са ограничени от факта, че тестването на АОУ започна своето 

развитие сравнително от скоро и все още много от подходите са иновативни и не добре 

валидирани и подкрепени практически. 

В Таблица 1 тестовите подходи са систематизирани според това на какво ниво могат да 

се използват: 

 композиция от услуги [КУ]; 

 самостоятелни услуги [СУ].  

Според вида на тестването могат да се прилагат за: 

 функционално[Ф]; 

 нефункционално [Н]. 

Тестваемостта на АОУ е затруднена от редица фактори и малко от обичайните подходи 

за тестване могат да бъдат приложени. Повечето от приложимите подходи изискват 

голям набор от тестови сценарии, респективно комбинации от входни данни, връзки и 

други, което допълнително увеличава работата на тестера. Ето защо е наложително 

използването на инструменти за автоматизация на тестовия процес и дори при висок 

набор от проведени тестове на една услуга или композиция от услуги, надеждността 

им пак остава сравнително ниска. С наличните подходи не може да се постигне добро 

покритие на типовете тестване и тестването в различните фазите на развитие на АОУ, 

но все още се работи за подобрение в тази област и настоящата дисертация допринася 

именно за това. 

 



28 

ТАБЛИЦА 1 НИВО НА ИЗПОЛЗВАЕМОСТ НА ТЕСТОВИТЕ ПОДХОДИ 

Вид 
[Ф/Н] Наименование 

Ниво на 
приложение 
[КУ/СУ] Недостатъци 

Ф Модулно КУ, СУ Комплексни типове данни. 

Множество допустими стойности. 

Зависимост от партниращите услуги. 

Ф Интеграционно КУ Множество възможни връзки, при динамичното свързване. 

Ф Регресионно КУ, СУ Нужда от често повторение на тестовете, поради възможни 

промени в услугите 

Н Натоварване СУ Зависимост от партниращите услуги. 

Нужда от наблюдение в продължителен период от време. 

Н, Ф Сигурност КУ, СУ Липса на видимост върху услугите, предоставени от други 

доставчици. 

Н SLA СУ Зависимост от външно влияние. 

Н Устойчивост КУ,СУ Възможен е срив в услугата и невъзможност за 

възстановяване 

2.2 Стратегия за извършване на систематизирано проучване на 

предметната област 

В рамките на дисертационния труд е направено систематизирано проучване, като са 

следвани процедурите описани в [7].  

Систематично проучване означава да се идентифицират, оценят и интерпретират 

достъпните източници на информация по даден въпрос, в дадена сфера или феномен, 

който представлява интерес и цел на проучването. Основните етапи от систематичното 

проучване са неговото планиране, изпълнение и отчитане. 

Следвайки насоките и препоръките дадени в [7] са специфицирани и дефинирани 

въпроси/задачи, които са обект на проучване в дисертацията, критерии за включване/ 

изключване на информацията, стратегия за търсене. Също така са извадени, 

синтезирани и описани намерените текстове в систематичното проучване. 

 Най-важните стъпки, върху които е разработено проучването са: 

 Проверка за необходимост от систематично проучване; 

 Дефиниране на въпрос/проблем; 

 Специфициране какво ще бъде направено, за да се реши проблемът, като се 

приложат критерии за включване и/или изключване и се вземат предвид всички 

намерени данни; 

 Дефиниране на стратегия за търсене; 

 Избиране на информацията, която да бъде извлечена от всяко първично 

проучване; 

 Запазване на списъци с включените и изключените проучвания; 
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 Използване на напътствията за синтез на данните; 

 Използване на насоките за отчитане на резултатите. 

2.2.1 Необходимост от систематично проучване 

Систематичното проучване е често срещано в изследователските и научните среди и 

има редица проучвания на различни теми. Поради тези причини е възможно да 

съществува вече изследване, на даден въпрос и е необходимо да се направи проверка, 

дали има нужда от друго такова, което да се опише. За целта е извършено търсене в 

следните електронни библиотеки с информация: 

 IEEE Explore - http://ieeexplore.ieee.org 

 ACM - http://dl.acm.org 

 Google Scholar - http://scholar.google.com 

Извършено е търсене в заглавието на публикациите, за ключови фрази, които 

представляват интерес за дисертационния труд, а именно: 

1) methodology AND testing AND services AND composition AND Review 

2) methodology AND testing AND BPEL AND Review 

3) methodology AND test AND services AND composition AND Review 

4) methodology AND test AND BPEL AND Review 

5) testing AND BPEL AND Review 

6) testing AND services AND composition AND Review 

7) testing AND web AND services AND Review 

В Таблица 2 са дадени резултатите, от извършената проверка: 

ТАБЛИЦА 2 СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОУЧВАНИЯ В ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ  

 

IEEE Explore ACM Google Scholar 

Намерени Добри Намерени Добри Намерени Добри 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 

6 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 1 1 5 3 

Последните три въпроса обхващат по-широк спектър от теми, които са включени с 

цел постигане на пълнота при анализа. Ето защо резултатите от тях са полезни за 

дисертационният труд, но не попадат в неговата пряка цел. Имайки предвид, че за 1), 

2), 3) и 4) не са намерени никакви резултати, то следва да се заключи че няма направен 

http://ieeexplore.ieee.org/
http://dl.acm.org/
http://scholar.google.com/
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обзор по конкретния проблем на дисертационния труд, а само върху по-широк кръг от 

областта, към която принадлежи – тестване на АОУ. Ето защо е направено 

систематично проучване на методологиите за тестване на композиции от уеб услуги. 

2.2.2 Дефиниране на въпрос/проблем обект на проучването 

Първата стъпка от систематичното проучване е да се определи въпросът, който ще се 

разглежда. За да се постигнат поставените цели на дисертационния труд, е поставен 

следният въпрос, който да идентифицира съществуващата основа от знания в сферата 

на АОУ: 

Съществува ли методология, която да дава предложения, насоки, отговори, 

стъпки, инструменти за тестването на композиция от уеб услуги? 

Подходът предложен от Kitchenham [7] разглежда поставеният въпрос от три страни – 

население (кого засяга), намеса (в коя област е) и последствия (значими фактори). По 

тези три точки са идентифицирани следните термини: 

 Засегнати: композиция от уеб услуги, BPEL; 

 Намеса в: методология за тестване, процедура за тестване, платформа за 

тестване, инструменти за тестване, тестване, тест; 

 Последствия: подобряване на качеството. 

Определянето на тези термини е важно, тъй като те се използват при дефиниране на 

заявки за търсене в подбраните информационни библиотеки. 

2.2.3 Стратегия за търсене 

Целта на систематичното проучване е да се открият, колкото е възможно повече 

изследвания свързани с въпроса, който се проучва. За да се направи това, се създава 

стратегия за търсене. 

Често използван подход е да се раздели проблемът на части, да се използват термините 

от точките „засегнати“, „намеса“ и „последствия“, да се добавят синоними, 

съкращения, да се комбинират с логически оператори, като „и“ и „или“. 

След като се определят фразите, които ще се търсят следва да се определят и базите 

данни, в които ще се търси.  

Основавайки се на тези препоръки е дефиниран следният израз за търсене: 

(methodology OR procedure) AND (testing OR test OR quality) AND (composition OR 

compositions OR BPEL) AND (web services OR webservices OR WS OR services OR 

service OR SOA) 

който поради различията и спецификите на инструменти за търсене в различните 

библиотеки има различен синтаксис, но запазва своята семантика. 



31 

Търсенето на избрания израз/изрази се извършва в дигиталните библиотеките 

отбелязани вТаблица 3. 

ТАБЛИЦА 3 ЕЛЕКТРОННИ БИБЛИОТЕКИ 

Име Интернет адрес Кратко описание 

IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org  Библиотека IEEE Xplore е източник на научни и технически 

текстове публикувани от IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) и нейните партньори. 

ACM http://dl.acm.org  Тази интернет библиотека дава пълен достъп до 

публикациите на ACM (Association for Computing Machinery), 

за списания, конференции и бюлетини. 

Google 

Scholar 

http://scholar.google.bg  Google Scholar предоставя възможност за търсене на научна 

литература. Търсенето може да се извърши в много 

дисциплини и източници: статии, дисертации, книги, 

резюмета и съдебни становища, от академични издателства, 

професионални общества, онлайн хранилища, университети и 

други уеб сайтове. 

2.2.4  Избор на текстови материали 

Изборът на научни текстове свързани с обекта на проучване е извършено следвайки 

стъпките: 

1. Автоматизирано търсене в електронните библиотеки за дефинирания израз; 

2. Премахване на еднаквите, подобните резултати; 

3. Премахване на публикации, на база тяхното заглавие; 

4. Премахване на текстове, на база на съдържанието на абстракта, където е 

възможно (за Google Scholar, не може да се извърши); 

5. Търсене за основни фрази от дефинирания израз в програмите за търсене. 

Трябва да се отбележи, че друг критерии, по който са селектирани материалите е 

езикът – търсенето е извършено за материали на английски език. 

Резултатът от търсенето и приложените към намерената информация критерии за 

избор са дадени в Таблица 4: 

ТАБЛИЦА 4 РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЪРСЕНЕТО И ПРИЛАГЕНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАУЧНИ МАТЕРИАЛИ  

 IEEE Xplore ACM Google Scholar Общо 

1.Търсене израз 139 82 99 320 

2.Без подобни 129 73 74 276 

3.Според заглавие 51 20 73 144 

4.Според абстракт 20 4 20 44 

5.Търсене на всякъде - - - +12 

ОБЩО (които представляват 

интерес) 

 

56 

http://ieeexplore.ieee.org/
http://dl.acm.org/
http://scholar.google.bg/
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2.2.5 Запазване на списъци с включените и изключените проучвания 

Направеното проучване включва над 300 (триста) текста, които поради големия обем 

са приложени като документи в интернет пространството: 

 Резултатите открити в електронната библиотеката на IEEE са на интернет адрес: 

https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zd2dEVEpmNzN3N2c/view?usp=shar

ing 

 Резултатите открити в електронната библиотеката на ACM са на интернет 

адрес: 

https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zWmpQc1R6V0dURWc/view  

 Резултатите открити в електронната библиотеката на Google Scholar са на 

интернет адрес: 

https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zWlRpeExxLW95OTg/view  

 Списъкът с публикации, след преглед на заглавието и отстраняване на тези, 

които не са релевантни за нуждите на дисертацията е на интернет адрес: 

https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zQ3BZSHZScy1lNE0/view  

 Списъкът с научни източници, който остава след преглед на абстракта е на 

интернет адрес: 

https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zOWJzbEc5Y0ZLV2s/view  

 Резултатът от търсене за основни фрази от дефинирания израз в интернет е: 

https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zU0dNdVFLMktCTjg/view  

2.2.6 Таксономия и синтез на данните 

Според проучването най-силен интерес към тестването в областта на АОУ е имало 

през периода между 2008 и 2010 година. След това, част от изследванията се насочват в 

сферата на облачните структури поради близкото им сходство. Приближение на 

резултатите от проучваните статии по години е изобразено на графиката, представена 

на Фиг. 4. 

 

ФИГ. 4 НАМЕРЕНИ СТАТИИ В ОБЛАСТТА ПО ГОДИНИ 

Намерените и избрани материали съответстват на поставения в дисертационния труд 

въпрос, но като цяло касаят част от него (например генериране на тестови сценарии) 

или са изследвани по-големи области (методологии за тестване на АОУ), към които 
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https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zd2dEVEpmNzN3N2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zd2dEVEpmNzN3N2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zWmpQc1R6V0dURWc/view
https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zWlRpeExxLW95OTg/view
https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zQ3BZSHZScy1lNE0/view
https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zOWJzbEc5Y0ZLV2s/view
https://drive.google.com/file/d/0BxzlVQ4UsA4zU0dNdVFLMktCTjg/view
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принадлежи текущото проучване за методологии за тестване на композиции от уеб 

услуги.  

Изграждането на таксономии е широко използван инструмент в науката за 

класификация на обекти по групи въз основата на определени признаци и критерии и 

обясняването на това подреждане. За целите на дипломната работа е разработена 

таксономия на литературните източници (статии, доклади на конференции, отчети от 

работа по проекти, спецификации на стандарти), във връзка с изследваната област, 

схематично показана на Фиг. 5. Литературните източници са класифицирани спрямо 

таксономията в три групи: базови източници, обзорни източници и специфични 

източници.  

Към базовите източници са класифицирани спецификации на стандарти, речници, 

научни публикации и др., които са използвани като основа за започване на работата по 

дисертацията. Те изясняват основните понятия в предметната област и служат за 

изходна точка при взимането на решения относно изборът на конкретна технология, 

стандарт, дефиниране на конкретни задачи, обосновка на взетите решения и др. 

Базовите източници се класифицират в следните категории:  

 Технологии и стандарти 

o АОУ 

o Уеб услуги 

o Съставни услуги 

 Тестване на АОУ 

Обзорните източници представят научноизследователски резултати, получени въз 

основа на преглед на съществуващото състояние в областта на АОУ. Разгледана е 

обзорна литература за: 

 Предизвикателства и проблеми при АОУ 

 Предизвикателства и проблеми при тестване на АОУ 

В резултат на направеното проучване са идентифицирани следните специфични 

източници, според предмета и обхвата на тяхното приложение: 

 Тестване на АОУ 

o Методологии за тестване на АОУ 

o Софтуерни платформи за тестване на АОУ 

 Тестване на композиция от уеб услуги (КОУУ) 

o Подходи за тестване на КОУУ 

o Инструменти за тестване на КОУУ 

o Методологии за тестване на КОУУ 

 Тестване на уеб услуги (УУ) 

o Подходи за тестване на УУ 

o Инструменти за тестване 

o Методологии за тестване 
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Базови източници 

Обзорни източници 

АОУ 

Съставни услуги 

Технологии и стандарти 

Уеб услуги 

Тестване на АОУ 

Предизвикателства и проблеми при АОУ 

Предизвикателства и проблеми при тестване на 

АОУ 

Литературни източници в областа на АОУ 

Специфични източници 

Методологии за тестване на АОУ 

Подходи за тестване на КОУУ 

Тестване на АОУ 

Софтуерни рамки за тестване 

Тестване на КОУУ 

Тестване на УУ 

Инструменти за тестване на КОУУ 

Методологии за тестване на КОУУ 

Подходи за тестване на УУ 

Инструменти за тестване на УУ 

Методологии за тестване на УУ 

ФИГ. 5 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ 
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В дисертационният труд е използвана и реферирана информация от 106 броя 

литературни източници (статии, доклади на конференции, отчети от работа по 

проекти, спецификации на стандарти), за които е приложена дадената таксономия. 

2.3 Резултати от систематизираното проучване 

Избраните научни материали са разгледани подробно и информацията в тях е 

синтезирана и изложена в следващите подсекции. Публикациите, касаещи инструменти 

и платформи за тестване, са описани според това дали се отнасят за композиция от уеб 

услуги или единични такива. Методологиите са описани в една глава, като след това са 

сравнени и анализирани. А подходите за тестване на разпределените архитектури са 

подбрани и включени според тяхната използваемост и принос за разработената 

методология за тестване на композиция от уеб услуги. 

2.3.1 Инструменти за тестване на единични уеб услуги 

В резултат на направеното изследване са намерени относително голям брой материали, 

при които тестването на АОУ се извършва, чрез инструменти за тестване на уеб 

услуги. Принципът им на работа е чрез изпращане на заявка и получаване на отговор 

(request-response). Част от инструментите не са описани в научната литература, но 

поради тяхната популярност и приложимост в областта на дисертационния труд са 

представени в текущата подсекция.  

Parasoft SOAtest 

Платформата SOAtest на Parasoft [8] покрива целия жизнен цикъл на АОУ, 

осигурявайки управление на качеството и намалявайки сложността на тестването в 

съвременните хетерогенни среди. Тя осигурява: 

 „End-to-end” тестване – непрекъснато валидира всички критични аспекти на 

сложни транзакции, изпълнявани в контекста на уеб интерфейси, шини за услуги 

(EBS), бази от данни и т.н. 

 Тестване на уеб приложения – подпомага разработването  на устойчиви 

регресионни тестове за динамични уеб приложения. 

 Симулиране на поведение – автоматично симулира поведението на услуги, 

внедрява ги в различни среди, подпомагайки тестовия процес. 

 Тестване на натоварването и производителността – верифицира 

функционалността и производителността на приложенията при голямо 

натоварване. 

 Поддръжка на специализирани платформи – осигурява изпълнение на тестове 

върху различни платформи като AmberPoint, HP, IBM, Microsoft, Oracle/BEA, 

Progress Sonic, Software AG/webMethods, TIBCO. 
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 Тестване на сигурността – предотвратява уязвимост в сигурността посредством 

тестване за проникване и изпълнение на тестови сценарии за проверка на 

автентикацията, криптирането и управлението на достъпа. 

 Изпълнение на проследяващ код – осигурява интеграция между АОУ слоевете, 

идентифицирайки изолацията и симулирайки действия в многослойни 

архитектури. 

 Регресионно тестване – непрекъснато валидира бизнес процесите от гледна точка 

на съгласуваност с изискванията на различните слоеве в хетерогенни системи. 

 Многослойна верификация – осигурява, че всички аспекти на приложението 

отговарят на унифицирани очаквания относно сигурност, надеждност, 

производителност и възможност за поддържане. 

 Изпълнение на политики – реализира управление и валидация на политиките за 

съставни приложения с цел осигуряване на взаимодействие и консистентност 

между слоевете на архитектурите базирани на услуги. 

 Ръчно тестване – осигурява устойчивост и повторяемост на ръчния тестови 

процес; позволява базирано на промяна тестване, идентифицирайки тестовите 

сценарии, които се влияят от ежедневната промяна в изходния код. 

SOAPUI 

Инструментът soapUI [9] е приложение с отворен код за разглеждане, изпълнение, 

разработка, симулиране и тестване на уеб услуги, базирани на HTTP. Той е съпроводен 

с плъгини за следните инструменти/среди: 

 Maven 1.X/2.X 

 NetBeans 5.5/6.0 

 IntelliJ IDEA 6+ 

 Eclipse 3.2+ 

 JBossWS/JBossIDE 2.0.0+ 

Инструментът поддържа функционално тестване и тестване на натоварването. Уеб 

услугите могат да се симулират чрез създаване на техни копия от WSDL (mock ups), 

след което се обслужват в средата на soapUI или стартират от командния ред. 

TestMaker 

TestMaker [10] е инструмент с отворен код, подходящ за тестване, управление и 

поддръжка на бизнес услуги. Той притежава следните характеристики: 

 Модулно, интеграционно, функционално, регресионно тестване и тестване на 

натоварването; 

 Идентифициране на индекса на скалируемост и производителност за 

планиране на капацитета и съвместимостта със SLA; 

 Наблюдение на АОУ услуги; 

 Автоматизиране на внедряването и верификацията на услугите; 
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 Оценка на АОУ инструменти (Business Intelligence, Enterprise Service Bus,  Web 

Service Application Servers, Master Data Management, Customer Data Integration); 

 Поддръжка на XML базирани среди и базови протоколи като REST, SOAP, 

WS-*, XML-RPC. 

С TestMaker е може да се извърши приложно тестване, интеграционно тестване, 

регресионно тестване, тестване на инструменти и библиотеки, тестване на 

производителност, XML оптимизация. 

STORM 

STORM [11] е инструмент с отворен код за тестване на уеб услуги, написан на F#. Той 

позволява: 

 Тестване на уеб услуги, написани с използването на произволна технология (NET , 

Java и др.); 

 Динамично извикване на методи на уеб услуги, включително на такива, които имат 

като входни параметри сложни типове данни; 

 Спестяване на време и средства за разработка, създавайки еднократни тестови 

клиенти за тестване на уеб услугите; 

 Тестване на множество уеб услуги в рамките на един потребителски интерфейс; 

 Редактиране/Манипулиране на SOAP заявки. 

Postman 

Postman [12] е инструмент за тестване на уеб услуги и програмни интерфейси (API). 

Интегрира се с уеб браузъри (Chrome, Firefox) или се инсталира самостоятелно. 

Инструментът изпраща заявки и отчита отговорите при интерфейси използващи 

протоколите HTTP, HTTPS, SOAP, REST, WSDL, XML, протоколи за автентикация и 

др. Той има следните свойства: 

 Модулно, функционално и регресионно тестване; 

 Създаване, редакция, съхранение и изпълнение на тестове (заявки и отговори 

с проверки); 

 Създаване, редакция  и съхранение на среди; 

 Менажиране на колекции; 

 Мониторинг. 

Web Services Explorer 

Web Services Explorer [13] е JSP уеб приложение, което се обслужва от Apache Tomcat 

и се интегрира с Eclipse на две нива: 

 Визуално посредством стартирането си във вграден браузър; 

 Логически посредством стартирането си като нишка (thread) в средата на Eclipse. 

По този начин интеграцията на Web Services Explorer позволява достъпване на ресурси 

в работното пространство, създаване на нови ресурси и достъпване на различни 
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помощни инструменти за уеб услуги. Той осигурява три ключови услуги на 

потребителите: 

 Поддръжка при откриването на уеб услуги в WS-Inspection 1.0 документи и версии 

2 и 3 на UDDI регистъра; 

 Поддръжка при публикуването на уеб услуги във версии 2 и 3 на UDDI регистъра; 

 Поддръжка на изпълнение на уеб услуги, използвайки техните WSDL и XSD 

описания. 

JMeter 

Jmeter [14] е инструмент с отворен код за тестване на производителността както на 

статични, така и на динамични ресурси. Може да се използва за симулиране на 

натоварването на сървър, мрежа или обект (услуга) с цел анализирането на 

производителността при различно натоварване. 

Тестването на производителността и натоварването се изпълнява върху голям брой 

протоколи - уеб протоколите HTTP и HTTPS, SOAP, мейл протоколите POP3 и IMAP, 

също и за бази данни с JDBC, LDAP, JMS. 

2.3.2 Инструменти за тестване на съставни уеб услуги 

При направеното проучване са открити по-малък брой инструменти за тестване на 

съставни услуги, отколкото за тестване на единични услуги. Въпреки това някои от тях 

са разгледани в повече от един научни материали. За тези инструменти, които са 

описани в голям брой източници е синтезирана информацията и е цитирана 

публикацията, в която дава най-пълно описание.  

WebMov  

WebMov [15] е изследователски проект, в рамките на който е разработен набор от 

инструменти за моделиране и тестване на оркестрацията на уеб услуги. Той предлага: 

 Трансформация на бизнес процес от UML модел, към описания чрез  BPEL, 

WSDL и XSD файлове; 

 Модулно тестване (Unit testing) на уеб услуга; 

 Инжектиране на повреди; 

 Генериране на тестови сценарии; 

 Изпълнение на процеси (тестови сценарии); 

 Различни проверки - за съответствие на изходните стойности със 

специфицирани тип данни, за наличие на операции, за прихващане на грешки, 

за време, за последователност от съобщения. 

JOpera  

JOpera [16] е инструмент за композиране на уеб услуги, предоставящ визуален език и 

платформа за автоматично изпълнение. Той се интегрира с Eclipse и осигурява: 



39 

 Визуална дефиниция на процес посредством спецификация не само на 

управляващия поток, но и на данновия поток; 

 Гъвкава композиция на услуги с възможност за регресионно тестване; 

 Експедитивно изпълнение на процеси: визуалните модели се компилират до 

Java байт код; 

 Визуално наблюдение, интерактивно управление и дебъгване на композицията 

от услуги; 

 Рекурсивна композиция от услуги: автоматично публикуване на процеси като 

SOAP и RESTful уеб услуги. 

JOpera разделя модела на композицията от описанието на съставящите я услуги, което 

позволява тестването им поотделно. 

SCET  

SCET [17] е инструмент за композиране на услуги, който позволява: 

 Генериране на процеси, специфицирани с езика WSFL (Web Service Flow 

Language); 

 Изпълнение на процеси; 

 Анализиране на производителността на процеси. 

Инструментът реализира техники за наблюдение и анализ на процеси по време на 

тяхното изпълнение, които могат да бъдат използвани за оценка на производителността 

на композираните в процеса уеб услуги. Той се интегрира с JSIM симулатор, 

позволявайки на потребителите да симулират даден процес и да получават 

статистическа информация за производителността му. 

Oracle BPEL Test Framework  

Oracle BPEL Test Framework [18] е платформа за тестване на BPEL процеси, която 

има следните възможности: 

 Модулно тестване; 

 Симулиране на съобщения от партниращите услуги, в това число и грешни 

съобщения; 

 Проверки – за валидността на XML отговора, за отделна стойност, за 

изпълнението на активност; 

 Покритие на кода – проверява кои активности от процеса са покрити от тестови 

сценарии; 

 Изпълнение на процеси (тестови сценарии); 

Платформата работи изцяло с продукти на Oracle, като изпълнението например е на 

Oracle BPEL Server, а подготовката от Oracle JDeveloper. 
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IBM Rational Service Tester for SOA Quality 

IBM Rational Service Tester for SOA Quality [19] спомага за извършването на тестове 

за функционалност, производителност, съвместимост и регресионни тестове в АОУ. 

Чрез тази платформа е възможно: 

 Създаване, модифициране и изпълнение на функционални тестове и тестове за 

натоварване; 

 Опростено, автоматизирано генериране на тестове за единични уеб услуги и 

композиции от уеб услуги; 

 Параметризация на данните, чрез използване на вградени инструменти или 

връзка с база данни; 

 Валидация на получените резултати; 

 Наблюдение на изпълнението на тестовете и богато графично представяне. 

2.3.3 Методологии за тестване 

Конвенционалните методи за тестване на софтуер, отнасящи се до кода на 

приложенията, могат да се използват ограничено при разпределените архитектури и 

при АОУ. Тестването на уеб приложения е свързано основно с тестване на бизнес 

логика през потребителския интерфейс на съответното приложение. При АОУ 

тестването на бизнес логиката също е необходимо, но повечето услуги нямат 

потребителски интерфейс, което усложнява тестовия процес. В този смисъл тестването 

на АОУ се изправя пред няколко допълнителни предизвикателства: 

 Липса на потребителски интерфейс; 

 Използването на услуги, които са външни за тестваната софтуерна архитектура; 

 Качеството на предлаганите услуги е жизнено важно за тяхната многократна 

употреба. Услуги, за които е известно, че работят некоректно и съответно 

предлагат ниско качество, няма да бъдат интегрирани от софтуерните 

разработчици. Ето защо са необходими допълнителни тестови подходи и 

инструменти на ниво услуга, за да се идентифицират надеждните услуги; 

 Предсказване на предстоящото приложение на услугата; 

 Приоритет за компаниите, интегриращи услуги, е тестването на сигурността; 

 Обединяването на множество различни компоненти в един бизнес процес 

значително усложнява планирането и реализирането на тестови сценарии; 

 Бизнес логика в АОУ приложенията. 

За да се отговори на предизвикателствата по-горе е необходимо да се преразгледат и 

обновят съществуващите методологии за тестване. В тази връзка е реализирано 

проучване на текущото състояние в областта на методологиите за тестване на АОУ и е 

направен сравнителен анализ между тях. 
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АОУ тестова методология  

В [20] са представени множество от препоръки, които осигуряват успешен подход за 

тестване на АОУ. Препоръчва се АОУ архитектурата да се раздели на съставни части, 

които да се тестват самостоятелно. Тестването на АОУ е разделено на няколко основни 

нива: 

 Тестване на ниво управление  - тестването на ниво управление засяга целия 

жизнен цикъл на АОУ приложенията. Организациите трябва да притежават 

добре дефинирани стандарти и политики за проектиране, разработка, тестване и 

сигурност, които да се следват при имплементацията на АОУ приложения. 

Тестовите сценарии трябва да бъдат конструирани и изпълнявани през всички 

тестови фази, за да се определи дали са спазени съответните стандарти и 

политики. 

 Тестване на ниво компонент на услуга - основната цел на компонентното 

тестване при АОУ е да се гарантира съответствие с необходимите стандарти и 

да се открият потенциални дефекти и слабости в производителността и 

сигурността. 

 Тестване на ниво услуга - тестването на ниво услуга също има за цел проверка 

на съответствието с необходимите стандарти и откриването на потенциални 

дефекти и слабости в съвместимостта, производителността и сигурността. При 

това е необходимо да се гарантира, че услугата отговаря не само на 

изискванията на конкретния проект, но и на всички останали бизнес процеси, 

които я използват. 

 Тестване на ниво интеграция - тестването на ниво интеграция гарантира, че 

имплементираните услуги съответстват на интерфейсните дефиниции в смисъла 

на стандарти, даннови формати, комуникационни протоколи и др. 

 Тестване на ниво процес/оркестрация - тестването на ниво процес/оркестрация 

гарантира, че услугите могат да работят съвместно както е специфицирано. 

 Тестване на ниво система - тестването на ниво система гарантира, че 

предложеното АОУ решение отговаря на специфицираните бизнес изисквания и 

критерии. 

 Тестване на ниво сигурност - тестването на ниво сигурност подобно на 

тестването на ниво управление също засяга целия жизнен цикъл на АОУ 

приложението. 

Представената методология за тестване определя типовете тестване, които трябва да се 

прилагат при различните тестови фази. Дефинирани са 4 фази на тестване: 1) тестване 

на компонент, 2) тестване на услуга, 3) тестване на интеграция и оркестрация и 4) 

тестване на система/процес. Типовете тестване са: функционално тестване, тестване на 

производителност, тестване на оперативна съвместимост, тестване на съвместимост с 

клиентското приложение, тестване на съответствие със стандартите и политиките, 

тестване на сигурност. 
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Реализиран е и преглед на популярни инструменти за тестване като Parasoft SOAtest, 

AdventNet QEngine, SOAP UI, PushToTest TESTMAKER и др. 

Подход за тестване на АОУ приложения 

В [21] са представени рисковете, предизвикателствата и преимуществата на АОУ от 

гледна точка на методите за тестване. Описани са подходящите типове тестване за 

всяка фаза от разработването на едно АОУ приложение. Дефинирани са 8 фази, върху 

които са приложими 6 типа тестване: функционално тестване, тестване на 

производителност, тестване на оперативна съвместимост, тестване на съвместимост с 

клиентското приложение, тестване на съответствие SOA стандартите (W3C, WS-I, 

XML, SOAP и т.н.), тестване на сигурност. 

Фазите на разработка са следните: 

 Преглед на изискванията; 

 Функционално и техническо проектиране; 

 Преглед на кода; 

 Модулно тестване; 

 Интеграционно тестване на приложението в обкръжаващата го среда; 

 Интеграционно тестване в рамките на приложението; 

 Системно тестване; 

 Верификационно тестване. 

PLASTIC платформа и инструменти за тестване на приложения ориентирани към 

услуги 

В [22] е описана платформата PLASTIC за тестване и верификация на функционалните 

и нефункционалните свойства на приложения, базирани на услуги. Платформата 

включва множество инструменти и техники, които могат да се използват 

самостоятелно или комбинирано в зависимост от изискванията на конкретно 

приложение или определен сценарий. Интегрираните в платформата подходи са 

приложими при всеки един от етапите от времето на живот на съответната услуга. 

Инструментите LAMBITION, PUPPET и WEEVIL позволяват на разработчиците на 

услуги да тестват стриктно дадена услуга преди интегрирането й в реално приложение. 

SLANGMON и DYNAMO-AOP осигуряват мониторинг на свойства на услугите, 

дефинирани в SLA контрактите. 

Представената платформа илюстрира гъвкава методология за тестване поради 

възможността да се използват различни комбинации от тестови инструменти в 

зависимост от целите на тестването. 

Тестване на данновия поток в хореография от услуги 

В [23] е представена C-LTS (Labeled Transition System) система за тестване на данновия 

поток при хореография на услуги в дадено приложение. Системата позволява да бъде 
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моделирана обмяната на съобщения между услугите като всяко действие от CDL или 

WSDL интерфейса се анотира с XRG граф, представящ взаимовръзката между XPath 

заявките и WSDL документите. При дефинирането на C-LTS модела услугите, 

участващи в хореографията, се разглеждат като черни кутии. Тъй като предложената 

методология използва XPath, то тя може да бъде приложена и в контекста на други, 

различни от C-LTS модели, които използват XPath за специфициране на изрази, заявки 

и предикати. 

Тестване на АОУ базирана на уеб услуги  

В [24] са разгледани предизвикателствата, свързани с тестването на АОУ приложения. 

Препоръчва се при проектирането на тестове за АОУ да се следва подход „отгоре 

надолу”, а при изпълнението на тестовете – подход „отдолу нагоре”. Дефинирани са 

следните фази, в които АОУ може да се тества: 

 Тестване на ниво услуга/компонент. Проверява се дали всяка отделна услуга 

функционира според стандартите и спецификациите. Целта на тази фаза е да се 

гарантира, че дадена услуга е напълно проверен компонент, който няма да 

предизвика проблеми при интеграцията му с други компоненти. 

 Тестване на ниво интеграция. Целта на тази фаза е да гарантира, че 

функционирането на интерфейсите и данните, които се обменят между 

услугите, е в съответствие с дадената спецификация. Проверява се дали всяка 

услуга отговаря на интерфейсните дефиниции в контекста на стандарти, 

даннови формати, комуникационни протоколи и др. Едно от 

предизвикателствата на тази фаза са липсващите компоненти. При интеграцията 

е възможно да участват външни услуги, чието поведение трябва да се симулира 

при изпълнението на тестовия процес. 

 Тестване на ниво система. Целта на тази фаза е да установи дали бизнес 

изискванията са удовлетворени от съответното АОУ решение. На този етап се 

дефинират определени бизнес сценарии за тестване, което изисква добро 

познаване на съответната предметна област. 

 Тестване на ниво поддръжка на услуги. В случай че услугите се поддържат в 

множество паралелни версии, то тестовата стратегия трябва да осигури тестване 

на всяка една от версиите. Ако различните версии са съвместими, то както 

новите, така и старите клиенти ще могат да използват съответната услуга. И 

обратно, ако версиите на дадена услуга не са съвместими, то старите клиенти 

няма да могат да използват услугата при промяна на версията й. Ето защо при 

промяна на услугите е необходимо тя отново да бъде тествана. 

На всяка една от посочените по-горе фази могат да се прилагат различни типове 

тестване: функционално тестване, тестване на производителност, тестване на 

сигурност, тестване на оперативна съвместимост и др.  
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Тестване подпомогнато от модели за АОУ базиран софтуер  

В [25] е представен платформено независим подход за спецификация на тестове, 

включващ 3 фази: проектиране, генериране и изпълнение. Съществена характеристика 

на подхода е, че спецификацията е на ниво модел, което редуцира необходимите време 

и усилия за организиране на тестовия процес. При проектирането на тестовете се 

използва U2TP (UML Testing Profile) платформа, която е разширена с допълнителен 

стереотип за съобщение. Изпълнението на тестовете в зависимост от конкретната 

платформа може да се осигури от JUnit, BPELUnit, jfcUnit и др. 

TTS – инструментно базирана методология за системно тестване на АОУ 

Методологията описана в [26] е наречена Telling TestStories (TTS) и е реализирана с 

помощта на друга платформа - Systematic Quality Assessment of Models (SQUAM). 

Представени са инструменти и подходи за моделно-ориентирано тестване на АОУ. 

Методологията е базирана на тясно свързани платформено независими модели – на 

изискванията, системен и тестов модел. Предлага пълно проследяване на връзката 

между трите модела и уеб услугите в системата обект на тестване, а също така 

проверява консистентността и покритието на системните изисквания, тестовите 

случаи, услугите. 

Методологията се състои от фаза на проектиране, валидация, изпълнение и оценка, с 

възможности за повторение. Първата стъпка от процесът е определяне на изисквания, 

въз основа на които се създават системният модел, съдържащ уеб услугите и тестовият 

модел (описани с UML), съдържащ тестовете, заедно с входните данни и тестовите 

изисквания. След това автоматично или полуавтоматично се генерират  адаптери за 

системните услуги. Следващата стъпка е да се генерира тестов код  чрез 

трансформация „модел към текст”. Генерираният код (JAVA) се компилира и 

изпълнява автоматично от тестов контролер, който записва всички събития. Оценката 

на теста се извършва офлайн от инструмент за тестов анализ. 

Инструментите изпълняващи методологията са реализирани като приставки (plug-ins) 

за средата Eclipse.   

OPT - Стратегия за оркестрация на участник 

Стратегията за тестване описана в [27] предлага общ подход за извеждане на тестови 

сценарии за уеб услуги включени в дадена композиция. Тя е съсредоточена основно 

върху интеграционното тестване и като резултат, тестовите сценарии показват дали 

една услуга работи правилно в рамките на определена композиция.  

Предложената методология е наречена OPT (Orchestration Participant Strategy) и като 

първа стъпка  предвижда трансформирането на описанието на оркестрацията в 

графичен модел подходящ за автоматизиране. За получения модел тестерът определя 

така наречените „свойства за достижимост”. На базата на тези свойства, които той е 

сметнал за полезни при тестването на интеграцията на услугите, се генерират 
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определен брой примери. След това тези примери се обработват, така че да се изолират 

взаимодействията на всички услуги, от всеки възможен път в графичния модел. 

Резултатът от тази стъпка е набор тестови сценарии за всяка услуга от композицията. 

Като последна стъпка се изпълняват тестовите сценарии заедно с набор от входни 

данни специфицирани от тестера. 

Тази методология е подкрепена от инструмент наречен BPT, който като входни данни 

приема BPEL и WSDL описанията на композицията от уеб услуги, генерира модел 

базиран на JPF (JavaPath Finder) и връща като изход тестови сценарии описани с Java.  

Методология с метаморфно тестване за АОУ приложения 

Методологията въведена в [28] поддържа тестване на ниво „услуга“ и на ниво 

„интеграция“. Тя е разработена предимно на основата на метаморфното тестване. 

Въведени са дефиниции и идеи за така наречените метаморфни услуги, които 

представляват обвивка на уеб услугата обект на тестване и прилагат върху нея подход 

от метаморфното тестване, а също така се въвежда и дефиниция за „метаморфни 

връзки“ между набор входни променливи и набор изходни резултати. При тази 

методология първо се описват метаморфните връзки, след което метаморфните услуги 

автоматично конструират следствени тестови сценарии. Следствените тестови 

сценарии се изпълняват от реална услуга и получените резултати се сравняват с 

резултатите изчислени на база на метаморфните връзки за същите входни параметри. 

Ако има разлика между получените и изчислените стойности е на лице грешка, която 

съответната метаморфна услуга докладва. 

Методология базирана на модели за регресионно тестване на уеб услуги  

Предложена е методика [29] за идентифициране както на директни промени в уеб 

услуги, така и на последствията от тях. За целта се използват модели за представяне на 

уеб услугите преди и след промените. Методологията е фокусирана върху регресионно 

тестване от тип черна кутия.  

Използвани са техники за моделиране на услугите и типове данни, крайни автомати 

описващи съобщенията, диаграми на последователността на изпълнение представящи 

бизнес процеси и договори. За да се потвърди валидността и покритието на 

съществуващите тестови сценарии се събира информация за външно видимото 

поведение на услугите, както и потокът от данни, който ще помогне да се определи 

влиянието на промените. За да се намалят тестовите сценарии се извършва анализ на 

критичните двойки предусловия и постусловия в правила описани, чрез граф на 

трансформациите или чрез „разгъване“ на последователности от тези правила. 

2.3.4 Сравнителен анализ на инструменти и методологии за тестване на АОУ 

За да се направи сравнителен анализ на всяка от трите групи – инструменти за тестване 

на единични услуги, инструменти за тестване на съставни услуги и методологии за 

тестване в областта на АОУ е необходимо да се въведат критерии за сравнение. 
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Критериите, които се използват за съпоставяне на инструментите за тестване на 

единични услуги, са следните: 

1) Да подпомага тестването на уеб услуга на база нейното WSDL описание; 

2) Видове тестове, които могат да се реализират; 

3) Отчитане на други метрики и променливи, осен получения от отговор от 

заявката, при наблюдение на състоянието на услугата/системата обект на 

тестване;  

4) Да позволява валидация, проверка на резултата; 

5) Възможност за параметризация, на входни данни, очаквани резултати и 

настройки на средата. 

6) Свободен за използване без нужда от закупуване на комерсиален лиценз. 

Тъй като на композиция от уеб услуги, може да бъде представена като единична 

услуга, когато на нея се гледа като на черна кутия, то предложените критерии за 

тестване на една уеб услуга се отнасят и за композиция от услуги. Към последните, 

обаче са добавени и: 

7) Начин на представяне на композицията от уеб услуги - чрез BPEL, чрез друг 

език, чрез друг език или модел, който се трансформира в BPEL. 

8) Да позволява симулация на услуги, когато те не са налични или тяхното често 

използване е скъпо. 

Сравнението на инструментите за тестване на уеб услуги, които са резултат от 

направеното проучване е показано в Таблица 5. Ако съответният инструмент 

предоставя, т.е. има дадена характеристика, е използвано означение ДА, ако липсва 

информация - Н.И. (няма информация), а ако няма съответните възможности – НЕ. 

За сравнение на тестовите методологии в АОУ са използвани шест критерия, които 

основно са свързани със спецификите на тестването при АОУ. Критериите са следните: 

 Нивата на тестване са описани в секция 2.1 на дисертацията и при АОУ те са – 

на ниво модул (в случаят модулът е услуга),на ниво интеграция или композиция 

и на ниво система (в случая това е целия бизнес процес). При някои 

методологии на операциите в услугата се гледа като на най-ниско ниво и това 

ниво е означено като „Компонент на услуга“ в Таблица 6; 

 Видове тестване, които са приложими за АОУ са: тестване за съответствие със 

стандарти, функционално тестване, тестване при натоварване (също се среща и 

като производителност на системата, а в случаите на АОУ се свързва и с SLA), 

тестване на сигурност, тестване за оперативна съвместимост; 

 В кои Фази от жизнения цикъл на АОУ може да се приложи дадена тестова 

методология. 

 Да подпомага тестването и изпълнението на тестовата методология с подходи; 

 Описана ли е възможност за автоматизация на методологията; 

 Методологията използва ли модели, които спомагат тестването на АОУ. 
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ТАБЛИЦА 5 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЕСТВАНЕ НА УЕБ УСЛУГИ 

Инстр. 2) Тестове 1) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

[8] Функционални тестове 

Регресионни тестове 

Тестове за натоварване 

Тестове за сигурност 

ДА ДА ДА ДА НЕ НЕ ДА 

[9] Функционални тестове 

Тестове за натоварване 

Тестове за сигурност 

ДА ДА ДА НЕ ДА НЕ ДА 

[10] Функционални тестове 

Тестове за натоварване 

ДА ДА ДА ДА ДА НЕ НЕ 

[11] Функционални тестове НЕ НЕ ДА НЕ ДА НЕ НЕ 

[12] Функционални тестове НЕ НЕ ДА ДА ДА НЕ НЕ 

[13] Функционални тестове ДА НЕ НЕ НЕ ДА НЕ НЕ 

[14] Тестове за натоварване 

Функционални тестове 

НЕ ДА ДА ДА ДА НЕ НЕ 

[15] Функционални тестове НЕ ДА ДА НЕ ДА UML към 

BPEL 

НЕ 

[16] Функционални тестове ДА ДА ДА ДА ДА VCL НЕ 

[17] Тестове за натоварване ДА ДА Н.И. Н.И. ДА WSFL ДА 

[18] Функционални тестове 

Регресионни тестове 

ДА ДА ДА ДА НЕ BPEL ДА 

[19] Функционални тестове 

Регресионни тестове 

Тестове за натоварване 

ДА ДА ДА ДА НЕ WSFL,  

BPEL 

ДА 

 

В Таблица 6 е изведен сравнителният анализ на намерените, при проучването 

методологии за тестване на АОУ, а означенията са като тези в Таблица 5. 
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ТАБЛИЦА 6 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДОЛОГИИ ЗА ТЕСТВАНЕ НА АОУ 

Методо-

логия Нива на тестване Видове тестване 

Фази на 

приложение 

Под-

ходи 

Автома-

тизация 

Използван 

модел 

[20] Компонент на 

услуга 

Услуга 

Интеграция/ 

оркестрация 

Система/ процес 

Функционално 

Производителност 

Сигурност 

Оперативна 

съвместимост 

SLA 

Проектиране 

Разработка 

Тестване 

Експлоатация 

НЕ НЕ НЕ 

[21] Компонент на 

услуга 

Услуга 

Интеграция/ 

оркестрация 

Система/ процес 

Функционално 

Производителност 

Сигурност 

Оперативна 

съвместимост 

Съответствие със 

стандарти 

Проектиране 

Разработка 

Тестване 

НЕ НЕ НЕ 

[22] Услуга 

Интеграция/ 

оркестрация 

Система/ процес 

Функционално 

 

Проектиране 

Разработка 

Тестване 

Експлоатация 

ДА ДА STS 

(Symbolic 

Transition 

System) 

[23] Интеграция 

Система 

Няма Проектиране ДА ДА C-LTS (Label 

Transition 

System) 

XRGs (XPath 

Rewriting 

Graphs) 

[24]  Услуга 

Интеграция/ 

оркестрация 

Система/ процес 

Функционално 

Производителност 

Сигурност 

Оперативна 

съвместимост 

Няма НЕ НЕ НЕ 

[25] Услуга 

Интеграция/ 

оркестрация 

Система/ процес 

Функционално 

 

Проектиране 

Разработка 

Тестване 

Експлоатация 

НЕ ДА UML 

[26] Услуга 

Интеграция/ 

оркестрация 

Система/ процес 

Функционално Проектиране 

Разработка 

Тестване 

Експлоатация 

ДА ДА UML 

[27] Интеграция/ 

оркестрация 

Функционално Тестване ДА ДА JPF(JavaPath 

Finder) 
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Методо-

логия Нива на тестване Видове тестване 

Фази на 

приложение 

Под-

ходи 

Автома-

тизация 

Използван 

модел 

[28]  Услуга 

Интеграция/ 

оркестрация 

Функционално Тестване ДА НЕ Methamorphic 

[29] Компонент на 

услуга 

Услуга 

Функционално Тестване 

Експлоатация 

ДА НЕ GTS(Graph 

Transformatio

n Systems) 

PSM(Protocol 

State 

Machines)  

Предложе

-на 

методолог

ия 

Услуга 

Интеграция/ 

оркестрация 

Система/ процес 

Функционално 

Производителност 

Сигурност 

SLA 

Съответствие със 

стандарти 

Разработка 

Тестване 

Експлоатация 

ДА ДА НЕ 

2.4 Изводи 

АОУ навлизат широко в компютърните технологии в началото на този век. Това налага 

тестване и осигуряване на тяхното качество във всичките им аспекти.  

Направено е проучване, което установи, че до 2015 г. липсва преглед на научните 

материали, относно методологии за тестване на АОУ. В резултат на това в 

дисертацията е осъществено задълбочено проучване на съществуващите литературни 

източници, фокусирано върху методологии и инструменти за тестване на композиция 

от уеб услуги, като парадигма за реализация на АОУ.  

Използвана е стратегия за систематизирано проучване, като е формулиран израз за 

търсене в предметната област в 3 електронни библиотеки. Прилагайки стратегията са 

избрани 56 научни публикации и информацията от тях е синтезирана и 

класифицирана.  

При направеното проучване е забелязан пик на научните материали през 2010 г. и 

същевременно е установено, че до 2015 г. липсва утвърдена, стандартизирана тестова 

методология и широко приложима, автоматизирана платформа, която да я реализира. 

Резултатите от направеното проучване, свързано с инструменти за тестване на 

единични уеб услуги, инструменти за тестване на съставни уеб услуги и методологии 

за тестване са представени в 3 подсекции на настоящата глава. Публикациите, които 

представят подходи за тестване на АОУ, са  разгледани в трета и четвърта глава на 

дисертацията, предвид необходимостта да бъдат идентифицирани тези, които са 

подходящи за реализацията на предложената методология. Разгледаните инструменти 

и методологии за тестване на АОУ са сравнени и анализирани. 
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От направения анализ може да се заключи, че софтуерните инструменти за тестване на 

АОУ предлагат основно модулно тестване, от тип „черна кутия”, подходящо за 

тестване на единични услуги. Инструментите, фокусираните върху композиции от 

услуги, които се появиха последните години, все още имат недостатъци, които могат 

да бъдат обобщени както следва: 

 Извършват преобразуване на бизнес процеса от един език (например UML) в 

друг (BPEL), при което често се губи част от бизнес логиката; 

 Липсва автоматизация или е частична – често се налага намеса от тестера, 

например при специфициране на данни; 

 Слаба проследимост и проверка за покритие на пътищата в процеса; 

 Липса на възможност за мониторинг на състоянието на системата, и на метрики, 

за отчитане на нефункционални характеристики. При повечето инструменти се 

отчита само крайният, получен резултат в следствие на изпълнение на бизнес 

процес. 

Въпреки споменатите недостатъци в разгледаните инструменти, някои предлагат и 

редица полезни решения, които спомагат работата на специалиста по качество, като 

осигуряват: 

 Модулно тестване; 

 Регресивно тестване; 

 Тестване на производителност/ натоварване; 

 Извършване на семантични проверки; 

 Проследяване на изпълнението на активности (дейности) в бизнес процеса; 

 Симулация на партниращи услуги; 

 Инжектиране на грешки; 

 Управление на тестови сценарии; 

 Анализ и сравнение на получените резултати с очаквани стойности; 

От направения анализ на софтуерни инструменти, може да се изведе, че 

автоматизирането на тестовия процес при АОУ е на ниво, при което се предлагат 

базови възможности за тестване на уеб услуги, но все още има място за подобрение и 

комбинирането им в единна платформа осигуряваща тестване от край до край (end-to-

end testing). 

След обстойно, систематизирано разглеждане и сравнение на съществуващите 

методологии за тестване на АОУ, се наблюдава липса на конкретна методология, 

която да осигури високо ниво на качеството, покривайки всички аспекти на 

тестовия процес, при наличие на автоматизация.  

Изследваните методологии включват разнообразен спектър от подходи за тестване на 

АОУ. Някои от тях са иновативни в решението си да представят бизнес логиката на 

композицията от услуги чрез формални тестови модели и да се възползват от вече 

съществуващи и утвърдени начини за тестване им. Други методологии се основават на 
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традиционните видове тестове, имайки за цел да обхванат колкото се може повече нива 

на тестване и фази от жизнения цикъл на СБУ. 

Синтезирането на цялостна методология, подкрепена със софтуерни инструменти, 

които са интегрирани в единна платформа за тестване, е трудоемка и в някои аспекти 

недостижима задача. Ето защо по-голямата част от съществуващите методологии не са 

автоматизирани и предлагат решение на концептуално ниво, а други са в процес на 

разработка, без конкретни приложения в практиката.  
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3 Методология за тестване на съставни услуги 

Според една от дефинициите – „Методология е система от методи или група от методи, 

правила и постулати използвани в дадена дисциплина“ [30]. Следвайки тази дефиниция 

методология за тестване на композиция от уеб услуги трябва да представлява група 

методи, правила и постулати даващи предложения, насоки, отговори, стъпки, 

инструменти за нейното тестване. Всъщност най-общо казано методологията 

обяснява как да се направи нещо.  

В тази глава на дисертацията е предложена методология (Задача 2), която комбинира 

подходи, инструменти, процедури, практики, умения и опит, за да се отговори на 

въпроса „Как да се тестват композиции от уеб услуги, за да се осигури покриване 

на изискванията за качество?“. Тя е приложима за тестване на композиции от уеб 

услуги,  представени, чрез езика BPEL в 3 от фазите на тестване:  тестване на ниво 

услуга, тестване на ниво интеграция и тестване на ниво система/процес. Типовете 

тестване, които методологията покрива са: модулно тестване, регресионно тестване, 

тестване на съответствие със стандартите и политиките, тестване на сигурността, 

тестване на устойчивостта, разрушително тестване, тестване на натоварване и стрес 

тестване. 

3.1 Концептуално описание на методология за тестване на съставни 

услуги 

За да се валидира дадена разпределена, хетерогенна система, каквато е СБУ, спрямо 

изискванията за функционалност, производителност и сигурност, както и поведението 

ѝ при промяна в реализацията ѝ, настоящата дисертация предлага методология 

представена на Фиг. 6, която се състои от следните основни стъпки: 

1) Подготовка на BPEL процесът, който ще се тества, т.е. композицията от уеб 

услуги, която е обект на тестване. 

2) Определяне на тестова цел (покритие на всички пътища, избор на определен 

тестов път), анализ на бизнес процеса и съответните променливи, за да се 

идентифицират тестови сценарии. 

3) Дефиниране на функционални тестове. 

4) Дефиниране на нефункционални тестове, в две групи, според това дали се 

изисква паралелно или последователно изпълнение: 

◦ Тестване на сигурността на база вече създаден функционален тест, т.е. 

използва се заявка с входни данни към съответната услуга от функционален 

тест, надградена с необходимите артефакти за тестване на сигурността. 
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◦ Тестване на производителност и натоварване, при което се изпращат 

множество заявки към бизнес процеса, обект на тестване. 

5) Изпълнение на тестовите сценарии (процесът) в сървъра за приложения.  

6) Резултатите от тестовете се записват и анализират. 

Тестване на нефункционални 
характеристики

Подготовка Анализ
Тестване на 

функционалност

Тестване на 
сигурност

Тестване на 
производителност

Изпълнение на 
тестове

Наблюдение и 
документиране 

на тестовете

1..1

1..n

 

ФИГ. 6 КОНЦЕПТУАЛНА СХЕМА НА МЕТОДОЛОГИЯ  ЗА ТЕСТВАНЕ НА КОМПОЗИЦИЯТА ОТ 

УСЛУГИ 

Маркираните с пунктир стъпки на Фиг. 6 може да не се изпълняват в зависимост от 

конкретният процес, от поставените изисквания към него и др. Също така трябва да се 

отбележи, че тестването на сигурността и на производителността са независими едно 

от друго, и потребителят може да изпълни само един от тях или в избран от него ред. 

За да се добие задълбочена представа за разработената методология, на Фиг. 7 е 

представена подробна схема, в която са показани основните дейности и задачи от нея. 

За задачите с двойно подчертаване са разработени нови подходи в рамките на 

дисертационния труд, а именно подход за изолиране на една или няколко уеб услуги, 

които се използват от процеса, подход за инжектиране на неизправности и подход за 

анализиране на даннови зависимости. Те са описани подробно в следващата глава. За 

задачите с единично подчертаване е използван утвърден подход, който е допълнен или 

изменен за нуждите на тестването на композиция от уеб услуги. За реализация на 

останалите аспекти от предложената методология са разгледани и избрани всеобщо 

утвърдени подходи, доказали се като ефективни. 
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Подготовка Анализ
Тестване на 

функционалност

Тестване на 
сигурност

Тестване на 
производителност

Изпълнение на 
тестове

Наблюдение и 
документиране 

на тестовете

Изолация/Симулация 
на партниращи услуги

Съответствие с 
политики и стандарти

Подготовка за 
инжектиране на 
грешки

Анализ на 
зависимости

Идентифициране 
на пътища

Създаване на 
функционални тестове

Генериране на данни 
и параметризация

Създаване на 
твърдения/проверки

Създаване на тестове 
за производителност 
(симулиране на 
натоварване)

Създаване на 
твърдения/проверки

Създаване тестове за 
надеждност

Създаване на твърдения/
проверки

Изпълнение на 
функционален тест

Изпълнение на тест за 
сигурност

Изпълнение на тест за 
производителност

Запис на инф. от изпълнение на 
тестове

Отчитане и сравнение на 
резултати от изпълнение с 
твърдения/очаквани резултати

Обобщаване и документиране 
на тестовите резултати

 

ФИГ. 7 ДЕТАЙЛНА СХЕМА НА МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ТЕСТВАНЕ НА КОМПОЗИЦИЯ ОТ УЕБ 

УСЛУГИ 

Предложената методология за тестване на композиция от уеб услуги, въпреки че 

включва множеството задачи подлежи на автоматизация и използва малък набор от 

тестови артефакти, а именно – BPEL файл (от него автоматично може да се създадат 

или извличат данните за/от WSDL и XSD файловете), входно/изходни данни и 

твърдения/проверки. Последователността на работа и взаимодействие между 

различните стъпки от методологията, както и информацията, която си обменят е дадена 

на Фиг. 8. 
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BPEL

Подготовка

Анализ

Тестване на 
функционалност

Тестване на 
сигурност

Тестване на 
производителност

Изпълнение на 
тестове

Наблюдение и 
документиране 

на тестовете

BPEL*

WSDL

XSD

WSDL

WSDL

Тестови
Данни Твърдения

Графики

Репорти

BPEL*

Функц. 
ТСл.

Сигурн. 
ТСл

Произв.
ТСл

Logs

Входни
Изходни

Данни

Тестови
Данни

Тестови
Данни

 

ФИГ. 8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТЪПКИТЕ ОТ МЕТОДОЛОГИЯТА И ПОТОК НА ДАННИТЕ  

Предложената методология за тестване на композиция от уеб услуги в детайли има 

следния начин на работа: 

1) Подготовка на BPEL процесът, който ще се тества, т.е. композицията от уеб 

услуги, която е обект на тестване. 

Вх. информация: BPEL (WSDL, XSD, SOAP) 

Изх. информация: BPEL* (версия на оригиналния BPEL) 

Задачи: Съответствие с политики и стандарти; Изолация на партниращи услуги; 

Промяна на връзката между бизнес процес и партньор с цел инжектиране на 

грешки; 

◦ Бизнес процесът (описан в BPEL файл) и съпътстващите го документи 

(WSDL, XSD файлове) се валидират/проверяват дали съответстват на 

стандартите зададени от World Wide Web Consortium (W3C) [31] и ако има 

грешки при валидацията те се представят на потребителя и следва да се 

коригират. 

◦ Изолация на услуги се извършва като се генерират данни, които да заместят 

отговора на услугата или се създава така наречената Stub услуга (услуга 

симулираща поведението на реалната услуга). В методологията е избран да 

се използва първият метод, при който отговорът на партниращата услуга се 
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симулира, като се задават стойности, отговарящи на дефинираните в XSD 

схемата на процеса/услугата тип данни и се създава трансформирана версия 

на оригиналния BPEL файл. 

◦ Инжектирането на грешки става, като се внесе промяна в комуникационният 

канал между тествания бизнес процес и партнираща услуга. Между тях се 

включва услуга “посредник“, която ще инжектира грешките. Бизнес 

процесът се променя, така че да се обръща към услугата посредник. 

2) Анализ на бизнес процеса и идентифициране на пътища и съответните 

променливи, за създаване на функционални тестове. 

Вх. информация: BPEL 

Изх. информация:  тестови данни 

Задачи: Анализ на данновите зависимости;  Идентифициране на пътища. 

◦ Анализ на даннови зависимости. За тази задача е създаден нов подход, при 

който се идентифицират  условните изрази, от които зависи преминаването 

по конкретна последователност от активности (път) и съответните данните 

(константи, променливи), от които зависят условията. Този анализ спомага 

идентифицирането на подходящи тестови данни, такива, че изпълнението на 

процеса да премине по желания път, т.е. да се изпълни желана тестова цел. 

Тестовите цели се определят от тестера на база изискванията към системата 

и тези от тях, които касаят избор на определен път от бизнес процес или 

покритие на всички пътища в него, се отразяват върху този избор. 

◦ Покритие на пътища с тестови сценарии е един от най-често използваните 

методи за тестване на бизнес процеси. Обикновено за да се изследват 

пътищата в процес описан, чрез BPEL се извършва трансформация към 

друго представяне/език. Подходът, който се използва в методологията е 

сходен с [32] и [53] и представя процесът, който ще се тества, чрез междинен  

BFG (BPEL Flow Graph) модел, проследява  BFG, за да намери набор от 

пътища, които удовлетворяват определени тестови цели, премахва 

неосъществимите пътища и комбинира пътищата и данни за да се създадат 

тестови сценарии. 

3) Функционалното тестване на бизнес процеса, на тази стъпка е тип „черна 

кутия“, т.е. на бизнес процесът вече се гледа като на уеб услуга. 

Вх. информация: BPEL, WSDL, XSD, тестови данни, твърдения 

Изх. информация: тестови сценарии (функционални тестове) 

Задачи: Създаване на функционални тестове; Генериране на тестови данни и 

параметризация; Създаване на проверки/твърдения. 

◦ Функционалните тестове се създават като заявки, с входни тестови данни и 

очаквани отговори, към бизнес процеса на база неговото WSDL описание. 

Тези тестове по своята същност представляват модулно тестване на уеб 

услуга (WS-Unit Tests), което е добре познат и често реализиран подход за 
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тестване на уеб услуги и композиция от уеб услуги. За да се надгради този 

метод и да допълни нуждите за тестване конкретно на композиция от услуги 

се дава възможност за проверка на обходения път в бизнес процеса, т.е. 

идентифицират се изпълнените активности и се проверяват вътрешни за 

процеса данни. 

◦ Генерирането на данни и параметризацията на тестовете се извършва по 

добре познат метод, при който на база XSD схемата на входните и изходните 

данни се генерират, коректни тестови данни, като се добавя и възможност за 

тяхното параметризиране, чрез използване на променливи, функции и четене 

от файл и база данни. Ако изпълнението на методологията премине през 

стъпка „2) Анализ“ то за генерирането на тестови данни се следва 

описанието от тази стъпка. 

◦ Създаване на проверки/твърдения се осъществява, като се определят 

очакваните резултати от изпълнението на теста. Твърденията, които са 

приложими за уеб услуги, извършват проверка на получения резултат 

спрямо точна стойност, регулярен израз, тип на стойност, тип на файл, 

големина на файл, HTTP статус код на отговор, удовлетворяване на 

съответен стандарт и др. Важна проверка, която е препоръчително да се 

включи, е редът на изпълнение на активностите в бизнес процеса, което 

всъщност основно извършва тестването на композицията от услуги. 

4) Тестване на сигурността на уеб услугата се извършва на база вече създаден 

функционален тест, т.е. да има заявка с входни данни към съответната услуга, 

която да се надгради със съответните артефакти за тестване на сигурността. 

Проверява се, че когато съответната заявка и входни данни отговарят на 

механизмите за сигурност се получава и връща коректен отговор от услугата, а 

когато не отговаря на изисквания механизъм за сигурност се връща съответният 

отговор за нарушение на сигурността (например забранен, неоторизиран достъп, 

не е намерена информация, частично съобщение, лоша заявка, услугата не е на 

разположение и др.). 

Вх. информация: BPEL, WSDL, XSD, тестови данни, твърдения 

Изх. информация: тестови сценарии  (тестове за сигурност) 

Задачи: Създаване на тестове на ниво съобщения; Създаване на тестове на ниво 

транспорт; Създаване на тестове за устойчивост; Създаване на 

твърдения/проверки. 

◦ Тестване на сигурността на ниво съобщения се състои в изпращането на 

заявки със „сигурни“ съобщения и отчитане на получените отговори. Поради 

голямото разнообразие от механизми за сигурност този подход включва 

валидиране по отношение на WS-Security включително  X509, SAML, 

Username security tokens, XML Encryption и XML Digital Signature, както и 

QoS политики, за които се изисква изпращане на специфична информация в 
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заявката или отговора - WS-RM, WS-Addressing, MOTM, т.е. механизми за 

прикачване на файлове, редактиране на заглавната част на съобщението 

(Head), криптиране и декриптиране. 

◦ Тестове на сигурността на ниво транспорт включват тестове за 

автентификация, като се осъществяват връзки със съответните сървъри и се 

предават сертификати като SSL, Kerberos. 

◦ За да се реализира задачата за тестване на устойчивостта на системата е 

предложен нов подходът, който изисква трансформация на BPEL файла, 

която е направена в стъпка 1) на методологията, а на този етап се въвеждат 

тестови данни, определят се очаквани резултати и се избира начин за 

компрометиране на надеждността на бизнес процеса (забавяне на отговор, 

недостъпна услуга, грешка в семантиката или граматиката на съобщението). 

◦ Начинът за създаване на проверки, при тестване на сигурността не е много 

по-различен от този за създаване на проверки за функционални тестове. Тук 

основния вид проверки са свързани с получени файлове, текст в 

съобщението на отговора и код за грешка.  

5) Тестване на производителността или издръжливостта на процеса (услугата), се 

извършва като се изпратят множество заявки към него и се отчетат стойностите 

за нефункционалните метрики. 

Вх. информация: BPEL, WSDL, XSD, тестови данни, твърдения 

Изх. информация: тестови сценарии (тестове за производителност) 

Задачи: Задаване на виртуални потребители; Създаване на профили; Създаване 

на графици; Създаване на твърдения/проверки. 

◦ Задаване на виртуални потребители включва симулиране на определен брой 

изпълнения (виртуални потребители) за всеки функционален тест или за 

група функционални тестове. Под изпълнение се има предвид изпращане на 

брой заявки за определено време с тестовите данни, описани във 

функционалния тест. В повечето случаи се създават т. нар. нишки (threads). 

◦ Графиците представляват описание на начина на управление на виртуалните 

потребители (нишките). Описва се кога да се стартира изпращането на 

определена заявка към услугата/бизнес процеса и кога изпращането да 

приключи. Във връзка с това се използват допълнителни указания като 

време на стартиране, ред на изпълнение, брой изпълнения, времеви интервал 

между тестовете и др. 

◦ Създаване на твърдения/проверки при тестовете за натоварване надгражда 

твърденията при функционалните тестове. Въвеждат се проверки за времеви 

интервали, използваемост на ресурси, големина на файлове и други 

характеристики, които дават информация за натовареността на системата, 

мрежата, софтуерните и хардуерните ресурси. Тук се включва и създаване на 
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проверка, специфична за тестването на услуги, а именно дали са спазени 

SLA договорите. 

6) Изпълнение на тестовите сценарии (процесът, заедно със съответните заявки, 

тестови данни и твърдения) в сървъра за приложения. 

Вх. информация: BPEL, Тестове 

Изх. информация: Логове 

Задачи:  Изпълнение на функционален тест; Изпълнение на тест за сигурност; 

Изпълнение на тест за производителност; Разпределение на тестове на различни 

машини 

◦ Изпълнение на един функционален тест се извършва като се публикува 

(deploy) и стартира инстанция на бизнес процес, описан чрез BPEL, на 

сървър за изпълнение и към него се създаде т.нар. клиент, т.е. бизнес 

процесът се „консумира“ като услуга, към която се изпращат заявки –

съответстващия тестови сценарии, изпълняват се и се връщат отговори. 

Механизмът за изпълнение е добре познат и изисква BPEL Engine. 

◦ Изпълнението на тест за сигурност е до голяма степен идентично с метода 

използван при изпълнение на функционален тест с тази разлика, че тук се 

изискват настройки на сигурността (на мрежа, сървър и др.), поради което за 

да се изпълнят коректно тези тестове трябва сървърът/мрежата, на които се 

изпълнява уеб услугата обект на тестване да са конфигурирани правилно. 

◦ Изпълнение на тест за бързодействие и производителност представлява в 

своята същност създаване на нишки (threads) според описаните тестове за 

производителност към инстанция на бизнес процес. В този случай се 

надгражда методът за изпълнение на функционален тест като се стартират, 

изпълняват, спират нишки, по начина, описан от тестовете. 

◦ Разпределение на тестове на различни машини е включено в методологията 

за тестване, за да се покрият случаите, когато се очаква голямо натоварване 

на композицията от уеб услуги или хардуерните ресурси на тестовия сървър 

са ограничени. Това включва управление и разпределяне на „тестващи 

клиенти/агенти“ на различни компютри. Стартирането на тестовете се 

синхронизира и резултатите се записват, отчитат от един главен сървър. 

7) Записване и анализиране на резултатите от тестовете. 

Вх. информация: Логове и тестове 

Изх. информация: Отчети, Графики 

Задачи: Запис на информацията от изпълнение на тестове; Отчитане на 

резултати от изпълнение на тестовете въз основа на дефинираните твърдения; 

Обобщаване и документиране на тестовите резултати. 

◦ Информацията от изпълнение на всички тестове, изпълнени на даден сървър 

се записва в лог файлове, като същевременно по-важната (тази, която е 
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изискана) се записва в база данни за по-лесна обработка. Заедно с 

информацията от изпълнение на тестовете се записват и метрики, свързани с 

бизнес процеса, параметрите на сървъра, комуникационните канали, 

мрежата и др. Метриките, които се отчитат са прости и е възможно тяхното 

комбиниране за изчисляване на т.н. комплексни/сложни метрики. 

◦ Получаването на информация за статус на твърдения/проверки, се извършва 

като се записват очакваният резултат/ стойност и получения резултат/ 

стойност  с цел сравнение между тях. След сравнението се отчита дали 

статусът на теста е успешен (pass) или неуспешен (fail). При неуспешен тест 

се отбелязва, каква точно е причината за получения неуспех. 

◦ Отчитане на резултати от изпълнение на тестовете въз основа на 

дефинираните твърдения – заявките, изпратени към конкретен процес, и 

отговорите, в това число и съобщения за грешки и повреди, се записват и се 

предоставя възможност на тяхна база да се създадат нови тестове, които да 

се използват за регресионно тестване. 

◦ Графици и документи с информация се създават на база записаната в лог 

файлове и база данни информация. В АОУ се използва основно XML формат 

на данните, за който има създаден език за стилизация - XSL (EXtensible 

Stylesheet Language), с помощта на който информацията от проведените 

тестове може да бъде представена.  

3.2 Подходи за тестване на съставни услуги, подкрепящи методологията 

В тази секция са разгледани подходи, които са приложими за реализация на 

предложената в дисертацията тестова методология. Подходите са групирани според 

задачата, на която дават решение, а в някои случаи е използвана и допълнителна 

информация, описана в съответната подсекция. След подробен анализ на 

съществуващите подходи в областта са избрани най-подходящите от тях или са 

предложени нови подходи, описани в четвърта глава. 

3.2.1 Подход за проверка на съответствие със стандарти 

Подходът проверява дали XML документи, които са стандартизирани, отговарят на 

правилата, дефинирани в съответните стандарти. Така например, BPEL е XML базиран 

език, който използва стандарти за уеб услуги, за да опише композиция от уеб услуги, 

изпълняваща дадена бизнес задача.  

Съществуващи подходи: 

Валидацията спрямо даден стандарт е добре разработена в различни програмни среди 

(Eclipse BPEL Validator [33], Oracle ILINT [34], NetBeans XML Validate) и научни 

трудове [35]. Подходите за извършване на валидация спрямо стандарти или в по-общия 

случай ограничения, са три основни. Според начина на задаване на „правилата“ за 



61 

проверка (твърденията) – правилата се описват на ниско ниво, чрез програмен код 

(например JAVA); чрез XML език за задаване на ограничения и чрез обектен език за 

задаване на ограничения (OCL) и модел (например UML) на XML документа.  

Избран подход: 

В предложената методология е избран подходът, реализиран от Eclipse BPEL Validator. 

При него BPEL описанието на бизнес процеса се разглежда като DOM модел и за всеки 

възел, характерен за BPEL езика (например assign, copy, from, to и т.н.) се създават 

правила, с които да се провери дали отговарят на ограниченията определени от 

съответния стандарт. Правилата са написани с код на JAVA и има възможност да се 

добавят и променят. 

Реализирани задачи от предложената методология: 

 Валидация на политики и стандарти. 

3.2.2 Подход за изолиране от външни зависимости 

Същността на този подход се състои в прекъсването на зависимостта на даден бизнес 

процес от реалното извикване и изпълнение на услуга, която му партнира. Както беше 

описано в точка 2.1, възможността за тестване на BPEL процес без наличието на 

услугите партньори ще даде възможност за тестване преди партниращите услуги да са 

разработени. Този подход позволява модулно тестване на композиция от услуги, при 

което услугата е в изолация.    

Съществуващи подходи: 

Изолацията на външни зависимости е известна още като виртуализация на уеб услуги. 

Сред най-популярните подходи за виртуализация е създаването на „олекотена“ версия 

на симулираната услуга (stub, mockup) [36][37][38][39], чрез запис и възпроизвеждане 

на съобщенията обменяни с нея [40] [36] [37]. За да се реализира подобен подход 

обикновено се извършва следното:  

 Записва се реалната комуникация между системата, която се тества и услугата 

партньор; 

 Използва се лог файл, в който е записана комуникацията между услугите; 

 Използва се и се анализира WSDL спецификацията на партниращата услуга; 

 Дефинират се ръчно интерфейс и данни. 

Избран/Разработен подход: 

Принос на дисертацията е създаденият нов подход за изолиране на партниращи уеб 

услуги, който е използван в методологията. При него се извършва замяната на 

извикването на операцията от външната услуга (партньор) с константа от съответния 

тип данни, отговарящ на типа на резултата връщан от нея. Този подход е описан 

подробно в секция 4.1. 

Реализирани задачи от предложената методология: 
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 Изолация/Симулация на партниращи уеб услуги. 

3.2.3 Подход за инжектиране на неизправности 

За да се провери надеждността на бизнес процеса, комуникиращ с външни услуги е 

необходимо да се извърши негативно тестване чрез предизвикване на неизправности 

както в самия процес, така и при комуникацията с партниращите услуги. За целта е 

разработен нов подход, който е реализиран чрез няколко дейности в описаната 

методология. 

Съществуващи подходи: 

Класификация на повредите, които могат да възникнат в АОУ е описана в [41] , докато 

в [42] е дадена специфична такава за композиция от уеб услуги.  

Що се отнася до тестване на надеждността, съществуващите подходи предлагат 

инжектиране на повреди в реализацията на услугата и по този начин извършване на 

тестване чрез покритие на кода, отговарящ за възстановяване от грешки [43] или 

анализиране на композицията от услуги от гледна точка на отказоустойчивост [44]. 

Сред откритите научни трудове само два разглеждат тестването на 

отказоустойчивостта на композиции, описани чрез BPEL. В приложението описано в 

[45] се отчитат невалидните данни и неочакваните ситуации възникнали в самия 

процес и партниращите услуги. При този подход се използват виртуални услуги (stubs), 

които симулират грешките, предизвикани от реалните услуги. 

Друг подход е реализиран в инструмент наречен WSInject [46], при който се прекъсват 

SOAP, съобщенията обменяни между външните услуги и тестваната услуга, и в тези 

съобщения се „инжектират“ повреди от комуникационен и интерфейсен тип. Това 

става чрез изтриване, дублиране, изопачаване или закъснение на отговора. 

Избран/Разработен подход: 

В рамките на дисертационния труд е създаден подход за инжектиране на 

неизправности, при който първо се идентифицира съобщението, което се обменя с 

активността, в която ще се симулира. След това се модифицира каналът за 

комуникация, като се инсталира посредник (proxi) между изпращача и получателя на 

съобщението. Този посредник получава съобщението и го препраща до истинския 

получател, но междувременно реализира повредата в него (напр. забавя изпращането 

му, изобщо не го изпраща, модифицира данните в него и др.). Детайлна информация за 

подхода и софтуерен инструмент, който го реализира е представена в секция 4.2. 

Реализирани задачи от предложената методология: 

 Подготовка за инжектиране на грешки; 

 Създаване тестове за надеждност; 

 Създаване на проверки/твърдения; 

 Изпълнение на тест за сигурност/надеждност. 
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3.2.4 Подход за създаване на функционални тестове 

Подходите за генериране на функционални тестове за композиция от уеб услуги може 

да се разделят в две основни групи – тестване тип „черна кутия“ и тестване тип 

„бяла/прозрачна кутия“. Тъй като тестването на композиция описана с BPEL е сложна 

и трудоемка задача, е препоръчително да се комбинират различни подходи, за да се 

тества по-голяма част от бизнес процеса.  

Техниките за тестване тип „черна кутия“ разглеждат BPEL процеса като единична 

услуга с известни операции и тип съобщения (дадени в WSDL описанието на процеса). 

При подходите за тестване като бяла кутия се разглежда композицията, описана чрез 

BPEL езика (дейности, поток от данни, управляващ поток).  

Съществуващи подходи: 

При тестването на приложения реализиращи АОУ най-често разглежданите подходи в 

научните трудове са тези, свързани с функционално тестване и по-конкретно 

генериране на тестови сценарии.  

Yan, Yuan и Sun в [47] предлагат разширен граф на управляващия поток (Extended 

Control Flow Graph – XCFG), за представяне на BPEL описанието на процеса. От XCFG 

се генерират конкурентни тестови пътища, извличат се набор от ограничения върху 

тях, намират се решения за наложените ограничения и се генерират тестови сценарии.  

В [32] е описан формален модел, представен с граф, наречен BPEL Flow Graf (BFG), с 

който се описва управляващ поток в BPEL. Чрез проследяване на BFG се намират 

конкурентните тестови пътища, след което се генерират тестови данни за всеки път с 

помощта на метод за решение на ограниченията върху тях. 

Използвайки граф на управляващия поток в [48] също е предложен подход за създаване 

на тестови сценарии, базиран на техника за проверка на модели. При този подход 

BPEL спецификацията на процеса се трансформира в модел на крайните автомати и се 

прихващат променливите от BPEL описанието, за да се създаде модел на данновия 

поток. Използват се критерии за тестово  покритие, базирани на модела на автоматите 

и потока от данни, въз основа на които се генерират тестови сценарии. 

Съществуват и разработки, които верифицират композицията от услуги, чрез 

използването на модели на мрежи на Петри. Авторите на [49] предлагат тестова рамка, 

в която BPEL описанието е моделирано чрез UML диаграма на активностите. След 

това диаграмата се преобразува към език PROMELA и се верифицира чрез техника за 

проверка на модела.  

В [50] бизнес процесът е трансформиран в мрежа на Петри от високо ниво (High-level 

Petri Nets - HPN) и след това е верифициран, използвайки симулатор. 

За да се създадат функционални тестове осигуряващи покритие на пътища, 

Daghaghzadeh и Babamir предлагат подход, представен в [51]. Той работи с граф на 

състоянията на бизнес процеса и се основава на алгоритъм следващ поведението на 
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колония пчели. Резултатите от функционални тестове, проведени върху няколко BPEL 

композиции са с по-голямо бързодействие и с по-добро покритие, сравнени със 

задаване на случайни входни данни, използвано при други подходи. Към момента този 

подход е в начален стадий на изследване и липсва програмна реализация за него. 

Затова в предложената методология е предпочетен друг подход разгледан в т 4.3. 

Описаният от Daghaghzadeh и Babamir алгоритъм, дава добри теоретични резултати и 

при бъдещо развитие, е възможно да се укаже по-подходящ за приложение в 

методологията за тестване на композиция от услуги. 

Избран/Разработен подход: 

В предложената тестова методология е избран комбиниран подход, който използва 

техники от метода на „черната кутия“ и на „стъклената кутия“. Разглеждайки 

композицията от уеб услуги, като „черна кутия“, тя представлява уеб услуга, за която 

се знаят операциите и типът на входните и изходните данни/ съобщения. На база тази 

информация, функционалните тестове се създават като се зададат входни и очаквани 

изходни данни, отговарящи на ограниченията наложени от XSD схемата. Основен 

недостатък на този тип тестване е големият набор от възможни данни. Ето защо, за да 

се избегне т.нар. „изтощително“ тестване (exostive testing), се използва методът на 

„стъклената кутия“. Анализира се структурата на бизнес процеса и спрямо нея се 

генерират входни данни, т.е. бизнес процесът се разглежда като „стъклена кутия“. По-

подробно описание на начина, по който се комбинират и допълват подходите, за да се 

създадат функционални тестове, е дадено в четвърта глава. 

Реализирани задачи от предложената методология: 

 Анализ и покритие на пътища; 

 Създаване на тестове. 

3.2.5 Анализ на зависимости 

При тестване на композиция от уеб услуги е наличен изходният код във вид на BPEL 

описание на бизнес процес. Ето защо е възможно тестване тип „бяла кутия“,  с тестова 

цел покритие на всички изпълними пътища (тестване на резултатите от изпълнението 

на множество различни последователности от действия). Различните пътища зависят от 

различни данни и условия, ето защо те трябва да се анализират, за да се дефинират 

съответните тестови сценарии. 

Съществуващи подходи: 

В компютърните програми съществуват два основни вида зависимости – зависимости 

породени  от управляващ поток (при управлението на потокът от данни) и зависимости 

породени от даннов поток (между самите данни). В АОУ поради наличието на обмен 

на данни с външни уеб услуги (с различна софтуерна и хардуерна инфраструктура, 

различни протоколи, различно поведение и др.), за които обикновено се знаят само 

типът на входните и изходните данни, се пораждат и допълнителни зависимости. 
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Обзор на видовете зависимости и методите за анализ е направен от Kumar и Ratneshwer 

в [52]. 

Разработените методи за анализ на зависимостите в системите, реализиращи АОУ са в 

четири направления – методи базирани на граф, методи с формално моделиране, 

методи с количествено моделиране и такива базирани на изкуствен интелект.  

Сред по-популярните подходи, които могат да се приложат за композиция от услуги са: 

трансформиране в граф на управляващ поток [32], [47], [53], [54]; представяне с мрежи 

на Петри [50], [55]; трансформиране в граф на състоянията и евристично търсене [51]; 

трансформиране и анализиране към други по-популярни езици за описание на бизнес 

процеси като UML[49] [56];  базирани на матрици на зависимостите [57]. 

Избран/Разработен подход: 

В дисертационния труд е синтезиран нов подход за анализ на зависимостите, 

използващ представяне на бизнес процеса чрез граф на управляващ поток (Control Flow 

Graph, CFG). Основно предимство при представянето, чрез такъв граф, е че могат да се 

използват конвенционалните алгоритми за търсене на път и не са необходими познания 

по друг програмен език. Още една причина да се предпочитат методите с CFG пред 

тези с мрежи на Петри, например е че при тях е по-лесно представянето на дейностите 

по обработка на изключения и повреди. 

Предложеният в точка 4.4. от дисертацията подход извършва идентифициране на 

условните изрази, установяване на данните, от които зависят и стойностите, които 

трябва да имат, за да се извърши преминаване по точно определен път (конкретна 

последователност от активности). 

Реализирани задачи от предложената методология: 

 Анализ на зависимости; 

 Идентифициране на пътища; 

 Създаване на тестове. 

3.2.6 Подход за генериране на тестови данни 

Подходите за генерирането на тестови данни в АОУ са ограничени и затруднени 

поради липсата на целия програмен код, „описващ“ бизнес процеса и всички 

участници в него. За това подходите за генериране на тестови данни в тази област, са 

базирани на тестване тип „черна кутия“ и използват само обхвата и типа на входните и 

изходните данни. 

Съществуващи подходи: 

В АОУ, комуникацията между различните услуги се осъществява посредством XML 

съобщения. Поради тази причина една голяма част от подходите за генериране на 

тестови данни използват WSDL спецификациите на услугите в комбинация с 

информацията за типовете данни, описани в XML схема [58][59][60][61][62]. XSD 
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схемите се използва за определяне на ограниченията върху типовете, в резултат на 

което могат да се генерират тестови данни. Възможно е също така да се дефинират и 

комплексни типове данни, които по своята същност са композиция от прости типове. 

Така че е необходимо да се генерират тестови данни за простите типове, след което те 

се комбинират, за да се получат тестови данни за комплексните типове. 

Избран/Разработен подход: 

Подходът за генериране на входни данни според дефинирана схема XSD, вече е познат 

и се използва в инструменти за тестване на уеб услуги [63][64][65][66]. За нуждите на 

методологията е необходим такъв подход, при който се приема като вход XML схема и 

спрямо нея се създават стойности, удовлетворяващи типа данни, зададен от схемата 

или стойности, които не отговарят на типа данни, зададен в схемата. По този начин е 

възможно извършване съответно на позитивно или негативно модулно тестване на 

една услуга или на композиция от услуги. В секция 4.5. е предложен подход, който е 

реализиран в софтуерен инструмент, надграждащ функционалността на вече 

съществуващите инструменти, като реализира техните основни характеристики и 

добавя нови, за да спомогне генерирането на тестови данни [67]. 

Реализирани задачи от предложената методология: 

 Генериране на данни и параметризация 

3.2.7 Подход за създаване на проверки/твърдения 

Тестовото твърдение се дефинира като проверим и измерим израз, чрез който се 

оценява дали реализацията/ изпълнението (или част от нея) спазва нормативните 

изрази от спецификация. Тестовите твърдения спомагат тестването за съответствие с 

функционалната и нефункционалната спецификация  и по този начин дават добра 

основа за анализ на покритие на изискванията.  

В СБУ е необходимо да се направят голям брой проверки върху различни артефакти: 

съдържание на файлове, характеристики на файлове, съдържание на съобщения(тяло и 

заглавна част), характеристики на съобщения, изрази (обикновено XPath), стойности на 

променливи (данни), характеристики на променливи, времеви характеристики, 

последователност на изпълнение на активности. 

Съществуващи подходи: 

Подходите за създаване на твърдения обикновено са породени и се фокусират върху 

една от следните цели – да проверят дали даден обект отговаря на съответните 

стандарти, да проверят дали отговаря на функционалните изисквания поставени към 

обекта и дали отговаря на нефункционалните (за сигурност или за бързодействие) 

изисквания отправени към него. Както вече бе описано в точка 3.2.1 има три начина за 

задаването на проверките - ниско ниво, чрез програмен код; чрез XML език  и модел на 

XML документа. 



67 

Авторите на [68] представят предимствата на модела за тестови твърдения предложен 

от OASIS в [69]. В този модел твърденията са добре структурирани обекти със 

следните елементи – идентификатор, източник, цел (target), предпоставка, твърдение 

(Predicate), ниво на задължение. Основните предимства са, че чрез този модел 

тестовите твърдения могат да проверяват и контекстни правила, да създават връзки на 

наследяване и композиции от цели (target). Тестови твърдения се задават чрез XML (и 

XPath) и може да се използват както за валидиране на услуги спрямо функционални 

изисквания, така и спрямо стандарти. Ако съответната изходна информация (отчет) от 

изпълнението на уеб услугата/ композицията от уеб услуги, обект на тестване, е във 

вид на XML то предложеният в [68] метод може да се приложи и за валидиране на 

нефункционални изисквания. 

Schematron [70]  е схема език за проверка на шаблони открити в XML. Той използва 

XPath функции и изрази, и може да бъде реализиран чрез XSLT.  Твърденията в 

Schematron позволяват да се провери, че даден документ отговаря на съответната 

схема, а също така валидират и XPath изрази. 

XMLUnit [71] е програмна реализация на JAVA и .NET и предлага класове за проверка 

на валидността на XML схема, за проверка на стойностите на XPath заявки (изрази), а 

също така дава възможност за сравняване на цял XML документ с очакван 

резултат/текст. Този подход използва JDom за да обходи XML дървото и след това дава 

възможност да се правят проверки на база тази информация. 

Избран подход: 

Подходящ подход за реализация на покритие и валидиране на изискванията в 

методологията, е предложеният от Durand и Green [68]. Освен него, практическо 

приложение в тестовата методология намира и подходът описаният в [71], поради 

добрата си програмна реализация (автоматизация). 

Реализирани задачи от предложената методология: 

 Съответствие с политики и стандарти; 

 Създаване на проверки/твърдения; 

 Отчитане и сравнение на получените резултатите от изпълнение на тестовете с 

твърдения/очаквани резултати. 

3.2.8 Подход за тестване на бързодействието/ производителността на композиция 

от уеб услуги 

Тестът за бързодействие, може да ползва вече създаден функционален тест, стига той 

да позволява многократно, паралелно изпълнение, чрез т. нар. виртуални потребители. 

Този подход е утвърден и приложим при тестването на уеб услуги. За реализацията му 

е необходим генератор на виртуални потребители - заявки (препопълнени с тестови 

данни), които да се изпращат по определен график (например с начало и край на 
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изпращането, с брой заявки за определен интервал от време ) към тестваната уеб 

услуга. 

За да се тестват нефункционалните характеристики, като производителност и 

натоварване конкретно на композиция от уеб услуги, а не на единична услуга сама по 

себе си, трябва да се обърне внимание на две неща – изпълнение на бизнес процесите и 

измерване на нефункционални характеристики за композицията.  

Композициите от уеб услуги трябва да имат висока степен на паралелизъм, за да може 

да обслужват много клиенти едновременно. Конкурентната обработка при тях може да 

бъде два типа – паралелно изпълнение на много инстанции на бизнес процес и 

изпълнение на паралелни активности в самия поток на изпълнение на този бизнес 

процес. Това респективно означава, че за да се тества бързодействието на дадена 

композиция от уеб услуги, тя трябва да се стартира за паралелно изпълнение, при което 

се отчитат и наблюдават различни параметри свързани с това изпълнение. 

Съществуващи подходи: 

Съществуват два основни модела за конкурентност, използвани за изпълнението на 

софтуерни приложения – базирани на нишки (threads) и базирани на събития (events). 

По-широко разпространен за сървърни приложения е моделът базиран на нишки, тъй 

като е залегнал в съвременните езици и среди за програмиране. Програмите работещи с 

нишки изпълняват всяка заявка в отделна нишка. Програмите, изпълняващи BPEL 

процесите и заявките свързани с тях (BPEL Engines) изпращат една или повече заявки 

към всяка инстанция на процеса, и тази инстанция ще държи всяка нишка по време на 

целият ѝ жизнен цикъл. По този модел работят ActiveBPEL Engine [72], Oracle BPEL 

Process Manager[73], IBM WebSphere Process Server [74] и др.  

За разлика от моделите базирани на нишки, тези базирани на събития са реализирани 

като набор от отговарящи (callback) функции, всяка реагираща на определено събитие 

като например постъпване на заявка. Програмите базирани на този модел циклично 

получават събития и изпълняват функции, при получаването на съответното събитие. 

Всъщност при модела базиран на събития, обработката на всяка задача е реализирана 

като краен автомат, където преминаването между състоянията се задейства от събития. 

Този подход е реализиран в [75], в BPWS4J [76] и BPEL-Mora [77].  

Авторите на [78] представят прототип следващ парадигмата базирана на събития и на 

шаблони за свързване (join patterns) предложен от Microsoft Concurrent Coordination 

Runtime (CCR), в който конкурентността от BPEL описанието е трансформирано в 

CCR портове и процесите се изпълняват в CCR, подобно на  събития. 

Друг BPEL сървър, в който се използва комбинация от модели е този на Apache ODE 

[79]. Той предоставя конкурентност на ниво приложения, т.е. не разчита изцяло на 

нишковия модел, а реализира чрез обекти, наречени Java Concurrent Objects (JaCOb), 

модел с актьори. 
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Освен изпълнението на композицията от услуги, при тестването трябва да може и да се 

отчете нейното бързодействие. Това може да стане по някой от добре познатите методи 

на „кутията“. При метода на бялата/ прозрачната кутия се разглежда 

производителността на всеки елемент от композицията по отделно и самия поток, а при 

метода на черната/ непрозрачната кутия се оценява бързодействието на композицията 

от услуги като цяло, без да се интересуваме, да знаем нейните елементи. В случая на 

тестването като черна кутия, композицията от уеб услуги всъщност се тества и 

разглежда като самостоятелна, единична уеб услуга. 

За всеки от двата метода са дефинирани различни подходи, които предлагат оценка на 

различни характеристики на уеб услугите. Организацията OASIS има утвърден 

стандарт за „Фактори на качеството на уеб услугите“[80], на база на които може по-

лесно да се направи избор, да се систематизират и групират различните подходи за 

тестване на производителността на услугите в АОУ. Според този стандарт 

“Измерването на качеството на ниво услуга (Service level measurement quality)” описва 

бързодействието на уеб услугите по време на изпълнение от гледна точка на техните 

потребители. OASIS препоръчва измерването на качеството чрез факторите: време за 

отговор (response time), максимална пропускателна способност (maximum throughput), 

наличност (availability), достъпност (accessibility) и успеваемост (successability). Те се 

изчисляват по формулите: 

 Времето за отговор е времето от изпращането на заявка към услугата до 

получаване на отговор. То е сума от времената на забавяне в потребителската 

система, в мрежата за трансфер и в системата на разработчика (времето за 

изпълнение на заявката и времето за транспорт на сървъра при доставчика). 

ВремеЗаОтговор = ЗабавянеПриПотребителя + ЗабаванеВМрежата + 

ЗабавянеПриДоставчика (1) 

 Максималната пропускателна способност/ производителност е максималният 

брой заявки, които могат да се обработят за единица време. 

)max(.
ремеИзмерваноВ

ноВремекЗаИзмерваОтДоставчитениЗаявкиБройОбрабо
остлнаСпособнПропускатеМакс   (2) 

 Наличността определя, до каква степен дадена услуга е в работещо състояние, 

т.е. може да обработва клиентски заявки. Тя се дефинира като отношение 

между времето, през което сървърът с услугата  е включен и работещ и 

времето, през което не работи. 

ремеИзмерваноВ

бностаботоспосоВремеНаНер
Наличност  1     (3) 

 Достъпността определя до колко дадена система базирана на услуги е 

достъпна по времето, през  което сървърите са налични, работоспособни. Тя се 

изразява като отношение между потвърдените съобщения (Ackknowledge 

Message) и изпратените съобщения/ заявки (Request Message) за определено 

време. 
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ияениСъобшенБройИзпрат

ниядениСъобщеБройПотвър
Достъпност     (4) 

 Успеваемостта определя вероятността да се върне отговор след като уеб 

услугата е успешно изпълнена. Тя се дефинира като отношението между броя 

успешни отговори и броят заявки за определено време. Успешни съобщения са 

отговорите, които са върнати от уеб услугата във формат определен от WSDL.  

ниятениСъобщеБрояйИзпра

иСъобщенияБройУспешн
тУспеваемос      (5) 

Тъй като тези метрики са утвърдени и добре формулирани, с оглед на добрата 

отчетност при тестването на бързодействието на композициите от уеб услуги, би било 

полезно избраните подходи да позволяват тяхното отчитане. 

Подходите за тестване на производителност на ниво уеб услуга са обект на 

разглеждане от значително по-дълго време, за разлика от тези, които тестват на ниво 

композицията от уеб услуги, описана чрез BPEL. Поради тази причина подходите  за 

тестването за производителност на една уеб услуга са по-пълни и повече на брой.  

Като допълнение при тестването на композиции от уеб услуги спрямо тези за тестване 

на единична услуга се взима под внимание начинът, по който партниращите уеб услуги 

са оркестрирани в самия бизнес процес, т.е. тяхната композиция.  В зависимост от това 

са идентифицирани 5 шаблона на работа на уеб услугите в потока на изпълнение на 

бизнес процеса – последователен (уеб услугата се изпълнява последователно, след 

друга уеб услуга), паралелен (уеб услугите се изпълняват едновременно), условен (има 

условие, което определя коя услуга ще се изпълни), цикличен (уеб услугата се 

изпълнява многократно), дискриминиращ (две услуги се изпълняват едновременно, но 

се взема отговора от по-бързата) . За всеки шаблон се пресмятат факторите на качество 

на партниращите уеб услугите, за да може да се агрегира съответния фактор за цялата 

композиция от услуги и да се идентифицира, от кои партниращи услуги зависи. Този 

подход е дефиниран в няколко литературни източника  [81],[82],[83].  

Авторите на [81] използват функции за пресмятане на пет характеристики за 

производителност (Response Time - време за отговор, Availability - наличие, Reliability- 

надеждност, което е свързано с наличие, Bandwidth – пропускателна способност, Cost - 

цена), но вземат предвид само последователно изпълнение на партниращите услугите. 

Hwang, Wang и Tang [82] изчисляват времето за отговор, надеждността и цената за 

петте шаблона на работа на партниращите услуги. Нововъведение при тях е, че 

стойностите на факторите се изчисляват като вероятностни, а не са строго определени. 

За разлика от другите подходи, в които се използват агрегиращи функции за 

изчисляването на фактори за качество в [83] е представен подход, който използва WS‐

BPEL стандарта, а не абстрактен модел. Това осигурява технологична независимост на 

подхода. Друго негово предимство, е че самият подход е програмно реализиран. Като 
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недостатък може да се приеме това, че той изчислява само три фактора за качество – 

време за отговор, надеждност и цена на услугата. 

В [84] е предложен подход за тестване на производителността на композиция от уеб 

услуги, при който се извършва централизирано изпълнение на процеса. Авторите 

извършват трансформация на композицията от услуги (включително потокът на работа 

и извикването на партниращи услуги) от WSFL(Web Service Flow Language) към Perl. 

Те използват различни техники на описание и симулация на уеб услугите и връзките 

между тях и изчисляват времето за отговор за всяка услуга. Отчита се не само крайната 

стойност на времето за отговор, но и неговите съставни - времената на забавяне в 

потребителската система, в мрежата за трансфер и в системата на разработчика. 

Тестовете се извършват в контролирана среда, което позволява наблюдение на всяка от 

включените услуги в композицията и влиянието на производителност ѝ (времето за 

отговор) върху производителността на цялата композиция.  

Избран/Разработен подход: 

При избора на подход за изпълнение на процеса описан чрез BPEL трябва да се вземе 

под внимание какъв ще е използваният BPEL Engine, тъй като реализираният в него 

модел е твърде вероятно да се отрази на нефункционалните характеристики на 

композицията от услуги. Това означава, че един и същ BPEL процес изпълнен на 

различен BPEL Engine при едни и същи други условия (хардуер, мрежа и т.н.) е 

възможно да покаже различна производителност.  

Избраната програма изпълняваща композиции от уеб услуги и заявките свързани с тях, 

трябва да предлага начин за контрол и отчитане на състоянието на изпълняваните 

BPEL процесите и включените в тях партниращи услуги. По този начин е възможно 

симулиране на различно натоварване на тестваната композиция от услуги. На база на 

отчетените стойности се препоръчва да се разгледа бизнес процесът като „бяла кутия“ 

и за него да се приложи подход за агрегиране на факторите за качество на участващите 

в процеса услуги. 

При валидацията на предложената методология е използвана комбинация от подходи, 

при която BPEL процесът се изпълнява на ApacheODE [79], използващ комбиниран 

модел за паралелизъм. Генерирането на виртуални потребители е от външна програма, 

която извършва отчитане на нефункционалните характеристики на принципа на 

„черната кутия“ (разглежда композицията като уеб услуга). Един и същ брой заявки, 

при еднакъв график се изпълняват както за тестване на бизнес процеса, така и за 

тестване на услугите участващи в него. Тестовите данни захранващи виртуалните 

потребители следват подхода за генериране на данни описан в дисертацията. 

Отчитането на съответните метрики се базира на получените изходни данни от 

генератора на виртуални потребители и се комбинира с подходите за агрегиране на 

показателите за измерване на качеството на ниво услуга. 
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Реализирани задачи от предложената методология: 

 Създаване на тест за производителност; 

 Изпълнение на тест за производителност; 

 Разпределение на тестове на различни машини; 

 Отчитане на метрики. 

3.2.9 Подход за тестване на сигурността 

Тестването на сигурността на една софтуерна система е сложен процес, който 

обикновено изисква използването на повече от един подход, а при разпределени среди 

предизвикателството е дори по-голямо. В своята статия [85] Kabbani и Tilley 

разглеждат сигурността на АОУ от три гледни точки – познати заплахи и слабости, 

механизми за защита при уеб услуги и осигуряване на конфиденциалност, интегритет и 

достъпност. 

Създаденият през 2001 година „Отворен проект за сигурност на уеб 

приложенията“[86] –OWASP съдържа информация за голям брой заплахи за 

сигурността, включително на уеб услуги, а също така предлага инструменти и добри 

практики за повишаване качеството на сигурността. 

Според OASIS [80] „Сигурността е степента, с която може да се защитят уеб услугите 

от различни заплахи за конфиденциалност, интегритет и достъпност. Типични заплахи 

за АОУ са неоторизиран достъп, излагане, фалшифициране и унищожаване на уеб 

услуги.“. Консорциумът е описал следните фактори за качество на сигурността на уеб 

услугите - криптиране, удостоверяване, упълномощаване, интегритет, наличност, одит, 

отказ от услуга и поверителност. WS-стандартите (WS- SecurityPolicy, WS-Addressing, 

WS- SOAP Message Security,WS-Trust) дефинират механизми (формати и протоколи), 

специално разработени, за да подсигурят комуникацията между изолирани уеб услуги. 

Тези стандарти и фактори се отнасят и за композиции от уеб услуги. В допълнение към 

тестването на сигурността им трябва да се има предвид и какви уеб услуги участват в 

композицията,  какви изисквания са поставени към тях и към композицията сама по 

себе си. 

Съществуващи подходи: 

В част от проучените източници [87],[88], [89] се разглеждат подходи, при които се 

създават модели за достъп на информацията в и от единични услуги, и на база на тези 

модели се оценява сигурността при тяхната композиция.  

Подходът, предложен в [90] записва изискванията и характеристиките за сигурност 

чрез междинна уеб услуга, наречена „брокер“. Изисквания към сигурността може да се 

поставят към бизнес процеса представен чрез BPEL и WSDL, и/или към някои и/или 

към всички от партниращите му услуги. Трябва да се отбележи, че характеристиките за 

сигурност се записват в WSDL файл, а брокерът отчита тези характеристики за всяка 

услуга и проверява дали тя отговаря на изискванията за сигурност. 
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В своята публикация Anisetti, Ardanga и Bezzi [91] предлагат подход за сертифициране 

на услугите според приложените в тях мерки за сигурност, което се доказва чрез 

тестове. За да се реализира тази идея, за всяка услуга се определят параметри за 

сигурност, всеки от които се отнася към дадена категория тестове, верифициращи 

определен параметър. След това уеб услугите се представят като система от 

символични преходи (Symbolic Transition System), която се използва за генериране на 

тестове от дадена категория и чрез тяхното изпълнение се доказва, че параметърът за 

сигурност се поддържа от тестваната услуга. За композиция от услуги се използват два 

подхода – сертифициране на композицията като цяло (като се прилага описаният вече 

процес на сертификация) или сертифициране на композицията, като се използват 

сертификатите на „включените“ в нея уеб услуги (чрез агрегиране на тестваните 

параметри за сигурност на всички партниращи услуги на база на шаблони за работа на 

тези услугите в потока на изпълнение на композицията). 

Авторите на [92] предлагат програмна рамка, при която комуникацията между BPEL 

процеса и партниращите му услуги преминава през „сигурна“ междинна услуга 

наречена контейнер. За всяка партнираща уеб услуга се генерира, отделен контейнер, 

който съдържа криптирана и подсигурена информация, предвидена само за обмен на 

съобщения между нея и бизнес процеса. Иновативен подход, който е приложен при 

тази рамка, е че се обръща внимание на сигурността на данните, данновия поток и 

управляващия поток в самата композиция от уеб услуги. Приспособяват се и се 

допълват дефинициите за наличност, удостоверяване, поверителност и интегритет по 

такъв начин, че да представят параметри за сигурност в самата композиция от уеб 

услуги, а не на нейното представяне като самостоятелна услуга или на 

самостоятелните услуги включени в нея. 

В [93] е предложена платформа, която има графичен интерфейс за представяне на 

взаимодействията между уеб услуги в композиция и към нея е създаден език за 

дефиниране на политиките за сигурност. Предложеният език е богат и позволява 

множество характеристики на сигурността на услугите да бъдат описани, а скриптовете 

в него проверяват и съблюдават за спазването на политики за сигурност. Самата 

валидация, изисква изпълнение на тестове извън платформа. Чрез представената 

платформа, могат да се дефинират политики за сигурност в композиция от услуги на 

принципа на анализ на данните [94] (проследява се дали поверителни данни с 

определено ниво на сигурност, могат да се прехвърлят само между услуги със същото 

или по-високо ниво на сигурност), на най-слабата връзка (нивото на сигурност на 

композицията, се счита за такова, каквото е нивото на сигурност на най-лабилните уеб 

услуга в нея), на проверка на границите (в този случай се проверя сигурността на 

„гранични, защитни елементи“, които се намират между уеб услугите, като firewall 

например). 
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Избран/Разработен подход: 

За да се постигне добро ниво на сигурност на композицията от уеб услуги, се извършва 

валидация според стандартите за сигурност (описана в секция 3.2.1), тестване чрез 

инжектиране на познати заплахи (описан в секция 3.2.3) и проверка на приложени 

механизми за защита. В [80] са разгледани начини за защита относно различните 

фактори на качеството на уеб услугите. Тестовете за сигурност се състоят в това да се 

провери дали съответният механизъм или стандарт (електронен подпис, криптиране, 

политика) е приложен  или не. Тестовете в този случай може да са на две нива – ниво 

транспорт и ниво съобщение. Но тъй като предложената методология е насочена към 

композиция от уеб услуги, е необходимо да се обърне внимание и на тестове, които са 

на ниво бизнес процес. 

За да се провери дали няма нарушения на изискванията за сигурност в потока на работа 

и на данните на BPEL процеса, се използва подходът предложен в [94], описан по-горе. 

Реализирани задачи от предложената методология: 

 Създаване на тестове за сигурност на ниво транспорт 

 Създаване на тестове за сигурност на ниво съобщение 

 Изпълняване на тест за сигурност 

3.2.10 Подход за верификация и отчитане на резултатите от тестовете 

В компютърните системи един от най-често използваните начини за проследяване на 

поведението на една система е чрез т.нар. наблюдение или още верификация по време 

на работа (Runtime monitoring). Той включва анализ и изпълнение, базирано на 

извлечената информация от работеща система и използването ѝ за отчитането и 

реакция спрямо наблюдаваното поведение на системата, което удовлетворява или е в 

разрез с определени характеристики/изисквания. 

Подходите за наблюдение в АОУ могат да се класифицират по различни начини, като 

едни от най-приложимите отчитат: характеристиките свързани с начина на събиране на 

данни, степента на вмешателство, времето за отчитане, техники за валидация. Тези и 

други характеристики, използвани в подходите за верификация по време на работа на 

системата се вземат предвид при избора на подходящ подход за целите на 

предложената в дисертацията методологията. 

Характеристиките, които се отчитат при тестването на композиция от услуги се 

разделят в две групи– функционални и нефункционални.  

Източниците на информация, които се използват за наблюдение на бизнес процес, 

реализиран чрез композиция от уеб услуги, са четири основни – информация от самия 

бизнес процес, информация от SOAP съобщения, информация от външни източници и 

информация от ниско ниво (например от програмата изпълняваща композицията от 

услуги). 
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Степента на вмешателство при отчитането на поведението на композиции от уеб 

услуги може да се разгледа от няколко гледни точни – намеса в спецификацията и 

намеса в изпълнението на BPEL процеса. В първия случай обикновено се налага 

промяна в кода, като например да се направят анотации, подпомагащи отчитането на 

резултатите, а в другия случай се променя изпълнението на процеса, например чрез 

условия в процеса, които спират изпълнението му, докато не бъдат проверени. Трябва 

да се отбележи, че тук има известно препокриване на използвани термини – при липса 

на вмешателство се използва терминът „пасивен мониторинг“ или само „мониторинг“ 

(наблюдение на поведението на системата) и „активно тестване“ (иницииране на 

действие и наблюдение поведението на системата). 

Наблюдението по време на работа на системата може да се изпълни в различно време. 

Т.нар. ранно отчитане регистрира и анализира дадено събитие веднага щом настъпи, а 

при късното отчитане – информацията за конкретно събитие се регистрира след 

определен интервал от време, а не в момента на  сбъдване на събитието. 

Дейностите при верификация и отчитане на резултатите от тестването на композиция 

от уеб услуги обикновено са проверки на твърдения, анализ на пътища, проверки на 

модели. 

Класификация на методите за наблюдение на СБУ може да се извърши и по редица 

други критерии, като например парадигми на сътрудничество, ниво на автоматизация, 

ниво на абстракция, технологична зависимост, степен на отчетност, начин на събиране 

и съхранение на информацията и други. 

Съществуващи подходи: 

Авторите на [95], [96] и [97] използват популярен подход, при който BPEL процесът се 

„инструментира“. Инструментирането представлява вмъкване на допълнителен код в 

самия BPEL файл, чиято цел е да спомогне мониторинга, но не и да промени основния 

работен и даннов поток на бизнес процесът. Необходимата информация се препраща 

към външна, одитираща уеб услуга, обработва се и се връща обратно към бизнес 

процеса, ако има нужда. Този подход е технологично независим и е много подходящ за 

тестване на функционални характеристики, тъй като дава възможност да се следят 

много метрики на системата в детайли. Също така е на лице и обратна връзка с процеса 

по време на неговото изпълнение, така че подходът е подходящ и за тестване на 

сигурността. Поради честата му намеса  в изпълнението (извикване на уеб услугата за 

наблюдение), той не е подходящ за тестване на производителност на композиция от 

уеб услуги. 

Детайлна информация за състоянието на изпълняваната композиция от уеб услуги, се 

осигурява от самия BPEL engine, който извърша изпълнението. Така например 

ActiveBPEL Engine [72], Oracle BPEL Process Manager (Glassfish) [73], IBM WebSphere 

Process Server [74], Apache ODE [79] имат информация за времето за отговор, за 

променливите, за активностите, за извикване на външни услуги и съответните 

съобщения и др. Важно да е отбележи, че те осигуряват контрол върху изпълнявания 
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от тях бизнес процес. По този начин подходите за наблюдение по време на работа, 

които инструментите/ техниките за мониторинг използват са технологично зависими, 

от ниско ниво, но подходящи както за тестване на функционални, така и за 

нефункционални характеристики на системата. 

При отчитането на нефункционални характеристики, често използван подход е 

наблюдение/ прекъсване на съобщенията, обменяни между клиента и доставчика на 

услуга. Точки на отчитане (проби) може да са в потребителската система, в мрежата за 

трансфер, в системата на разработчика (сървъра за приложения) [84]. Този подход се 

използва в повечето инструменти за тестване на единични уеб услуги [61]. Основният 

му недостатък, е че той не дава информация за данните в BPEL процеса. 

Една голяма група научни изследвания за наблюдение в режим на изпълнение на 

софтуерни системи се фокусират върху връзката между начина на задаване на 

изискванията към системата и начина на верификация, че нейното поведението 

удовлетворява тези изисквания [61], [98], [99]. При тях се разглеждат основно езиците, 

за описание на изисквания и интерпретацията им в контекста на бизнес процеси 

описани чрез стандартите BPEL, WSDL, SOAP. 

Hilari, Gómez и Gutiérrez [100] използват инструмент за наблюдение, реализиран като 

услуга, която изпраща заявки и събира информация за тестваната уеб услугата на база 

на получените отговори. Този подход отчита малък брой метрики като време за 

отговор, достъпност, структура и съдържание на SOAP съобщенията. Неговата 

реализация е технологично независима и с ниско ниво на вмешателство. 

В своята статия [101] Barbon, Traverso и Pistore, създават рамка за наблюдение на BPEL 

процеси, която работи отделно от програмата за тяхното изпълнение, като копира 

информация за състоянието им (кога започва и завършва изпълнението на даден 

процес, какви съобщения обменя, кога ги обменя). Рамката за наблюдение използва 

така наречения RTML (Run-Time Monitor specification Language) език, за описание на 

изискванията, които трябва да се изпълнят и ги  трансформира до JAVA код. Също 

така предлага отчитане на резултати събрани при повече от едно изпълнение, на повече 

от една инстанция на BPEL процеса (статистика). 

Избран/Разработен подход: 

За да бъде подбран подход за отчитане на резултатите от тестовете, трябва да се 

анализират самите тестове, т.е. направен по-рано избор за прилагане на даден подход 

или стъпка от методологията влияе пряко върху избора на подход за наблюдение. За 

предложената методология за тестване на композиции от уеб услуги е  приложимо 

наблюдение по време на изпълнение, което: 

 отчита функционални и нефункционални характеристики, тъй като в 

методологията са включени функционални и нефункционални тестове; 

 използва източници на информация, които дават информация за бизнес процеса 

описан с BPEL файл и съобщенията описани с SOAP, които обменя с външния 
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свят. Тези данни се предоставят или от самите файлове (чрез анотации в BPEL, 

регистриране на SOAP) или в някои случаи е възможно да се вземат от 

програмите от по-ниско ниво (програмата изпълняваща процеса, програмата за 

валидация и др.); 

 осигурява ниска степен на вмешателство, особено при изпълнението на 

тестовете за бързодействие, за да не се влияе негативно върху времето за 

изпълнение на бизнес процеса; 

 извършва ранно отчитане, при изпълнение на тестовете за сигурност. В някои 

случаи е важно да не се допусне разкриване на поверителна информация, а 

веднага да се отчете и реагира на нарушенията в сигурността. 

 проверява твърдения, последователност на изпълнение на активности (пътища) 

в бизнес процес описан чрез BPEL, модели (модел на данните дефиниран с 

XSD, WSDL). 

Най-подходящ подход за отчитане на резултатите при тестване на композиция от 

услуги е този, при който се използват инструменти/ техники за наблюдение на 

използвания BPEL Engine. Той дава възможност за отчитане на функционални и 

нефункционални характеристики, има ниска степен на вмешателство, извършва ранно 

отчитане на резултатите (по време на тяхното изпълнение), предоставя информация за 

твърденията, променливите, съобщенията, последователността на изпълнение на 

активности в бизнес процеса и отчита комуникацията с партниращите услуги, чрез 

съответните стандарти (WSDL, SOAP). Недостатък на този подход, е че е технологично 

зависим и следва спецификата на конкретната програма за изпълнение на бизнес 

процес (BPEL Engine). 

При нужда от допълнителна информация при тестването на нефункционалните 

характеристики е препоръчително в допълнение да се използва подход за наблюдение 

на обменяните съобщения между доставчиците и клиентите, чрез „поставяне“ на 

проби, където е възможно. 

Реализирани задачи от предложената методология: 

 Запис на инф. от изпълнение на тестове; 

 Отчитане на метрики; 

 Отчитане и сравнение на резултати от изпълнение с твърдения/очаквани 

резултати. 

3.3 Приложение на предложената методология 

Методологията, предложена в дисертацията, е фокусирана върху тестване на 

композиции от уеб услуги, описани чрез езика BPEL. Поради това тя и подкрепящите я 

подходи намират най-добро приложение именно за тествана на качеството на бизнес 

процеси, реализирани с този стандарт. По-конкретно методологията може да се 

използва за извършване на всеки тип тестване в секция 2.1, както следва: 
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 Функционално тестване – може да бъде изпълнено с негативни и позитивни 

тестове, на различни нива: 

o Модулно тестване на единични услуги; 

o Модулно тестване на композиция от услуги; 

o Интеграционно тестване; 

o Регресионно тестване – то не е засегнато подробно в методологията, тъй 

като не изисква нов подход за реализация си, а преизползва 

съществуващи. 

 Нефункционално тестване – също може да бъде изпълнено за различни нива 

(модулно тестване на нефункционални характеристики на единични услуги, 

модулно тестване на нефункционални характеристики на композиция от уеб 

услуги, интеграционно тестване на бизнес процеса/ композицията), и различни 

видове тестове, включени в новата методология: 

o Натовареност; 

o Сигурност; 

o Устойчивост; 

o Надеждност; 

o Политики на ниво услуги – SLA. 

Предложената методология е с относително високо ниво на абстракция и гъвкавост 

(голяма част от стъпките и са незадължителни), което позволява нейното използване и 

при тестване на: 

 бизнес процеси, които не са описани чрез WS-BPEL стандарта. Тъй като има два 

основни стандарта за композиране на уеб услуги (WS-BPEL и BPEL4WS) 

трябва да се отбележи, че те са доста близки, поради общото си начало, което 

позволява прилагането на предложената методология в пълния и вид и с 

предложените подходи, както за WS-BPEL, така и за  BPEL4WS. Други често 

използвани нотации за описание на бизнес процеси, които оркестрират уеб 

услуги са BPMN и UML. В редица подходи се използва трансформация между 

тях и BPEL, което улеснява възприемането на методологията и при други езици 

за описание на бизнес процеси. 

 единични уеб услуги – с изключение на задачите от методологията и подходите, 

които работят на ниво бизнес процес, всички останали намират много добро 

приложение за изследване на качеството на уеб услуги. Ето защо при правилен 

подбор на подходи, методологията за тестване на композиция от услуги е 

напълно приложима и за тестване на приложения, реализиращи АОУ (с 

различно ниво на абстракция на услугите).  

 разновидности на АОУ (SOA) – през последните години се появиха 

компютърни архитектури сходни на АОУ като така наречените Микроуслуги 

(Microservieces), задвижвани от събития архитектури (Event-Driven Architecutes) 

и някои модели облачни архитектури. Предизвикателствата за тяхното тестване 

са сходни с тези при СБУ, ето защо описаната методология и част от подходите, 
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които се справят с тези предизвикателства, са подходящи и за изброените 

архитектури. 

 Разпределени и слабо свързани системи – разпределената обработка и слабата 

свързаност са основните характеристики на АОУ, които налагат необходимост 

от специфична методология и подходи за тяхното тестване, следователно 

предложената методология може да се използва и при други архитектури с 

такива характеристики. 

3.4 Изводи 

В тази глава е предложена и описана нова методология за тестване на композиция от 

уеб услуги. С това е изпълнена Задача 2, поставена в дисертационния труд. 

Предложената методология се състои от 6 основни стъпки като 2 от тях са 

задължителни – дефиниране на функционални тестове и тяхното изпълнение. Тя е 

систематизирана като последователност от действия и гъвкава, поради това е 

лесна за разбиране и използване. Незадължителното извършване на някои дейности, 

например дефиниране на нефункционални тестове, позволява фокусиране  на 

тестовия процес върху конкретните нужди на потребителя и извършване на 

поетапно тестване. Възможно е в началната фаза на разработка на бизнес процес, 

описан чрез BPEL, да се извърши само подготовка за неговото тестване и да се 

провери, че той отговаря на съответните стандарти. В следваща фаза например, когато 

са налични партниращите му услуги, може да се извърши функционално тестване. А 

когато композицията от уеб услуги е реализирана в средата за експлоатация или в 

сходна на нея тестова среда, да се дефинират и изпълнят нефункционалните тестове.  

Предложената методология, може да се използва от различни специалисти, за 

различни тестови цели. Специалистите по сигурността, могат да я използват за 

тестване на сигурността, докато друга група специалисти може да се фокусират само 

върху тестване на натоварването.  

Друго предимство на предложената методология, е че тя използва малък набор от 

тестови артефакти. За да се извърши тестване на композиция от уеб услуги, 

дефинирана чрез BPEL, следвайки въведената методология са необходими BPEL файл, 

тестови данни и тестови твърдения. При реализация на тестове за пълно покритие, 

базирани на методологията, е възможно да се постигне високо ниво на 

автоматизация, при което е нужно да се осигури единствено тестваният бизнес процес 

(BPEL файлът). 

Осъществяването на всяка от шестте дейности в методологията е свързано с 

решаването на редица по-малки задачи. Поради спецификата на АОУ и големия брой 

предизвикателства, при нейното тестване, конвенционалните подходи и методи за 

тестване в други сфери имат ограничено приложение. Ето защо в секция 3.2 са 

проучени, анализирани и подбрани подходи за тестване на композиция от уеб 

услуги, подкрепящи предложената методология и описаните в нея задачи. 
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В АОУ се използват голям брой стандарти и правилното функционирането на 

композиция от уеб услуги, силно зависи от реализирането на тези стандарти. За да се 

подпомогне този процес, са разгледани подходи за проверка за съответствие със 

стандарти. Идентифицирани са няколко подходящи подхода и е избран този с най-

широко разпространение и чиято програмна реализация не изисква платен лиценз. 

Едно от основните предизвикателства, при тестването на композиция от уеб услуги е 

наличността на включените в нея услуги. Както беше описано в секция 1.2, често 

партниращите услуги са извън контрола на тестващата организация, или все още са в 

процес на разработка, или тяхното извикване е скъпо. За да се преодолее това 

предизвикателство е необходим подход, чрез който да се симулират уеб услуги. 

Разгледани са съществуващи подходи, сред които най-популярни са чрез запис и 

възпроизвеждане на съобщенията обменяни между композиция от услуги и 

съответната ѝ партниращата  уеб услуга и чрез създаване на „олекотена“ вариант на 

партниращата услуга. Недостатък на първите е, че те не са приложими в случая, в 

който услугата все още не е разработена, а на вторите – че пресъздаването, дори на 

малка част от услугата, отнема време и средства. Поради това е създаден нов подход 

за изолиране от външни зависимости, който е избран за нуждите на предложената 

методология. 

За да може предложената в дисертацията методология да се използва при тестване на 

надеждност на бизнес процес, описан чрез BPEL, е необходим подход, който да 

симулира неизправности, грешки, неочаквани данни и др. проблеми. Направено е 

проучване и са идентифицирани два подходящи подхода и съответните им софтуерни 

реализации. Разработен е и нов подход за инжектиране на неизправности, подобен 

на вече съществуващите, но предлагащ  симулация на повече видове проблеми. 

Направеното изследване на подходите за създаване на функционални тестове, 

показа, че те са честа тема на публикациите в областта. За предложената методология 

този подход също е от ключово значение – той е задължителна стъпка в нея. Поради 

факта, че създаването на функционални тестове е свързано с голяма част от останалите 

дейности и задачи в методологията, никой от съществуващите подходи не е напълно 

подходящ за прилагане в нея. Това налага да се комбинират и надградят съществуващи 

подходи по такъв начин, че да реализират функционални тестове, които да изискват 

минимална човешка намеса, да предлагат добро покритие на „разумна цена“, да 

работят с малко информация, да са изпълними, да са проверими и да се използват 

многократно. За целта са проучени и създадени специфични подходи, като подход за 

анализ на зависимости, подход за генериране на тестови данни, подход за 

създаване на проверки. Новите и надградените подходи заедно с тяхната софтуерна 

реализация са представени в четвърта глава. 

Не на последно място са проучени подходите за тестване на бързодействието/ 

натоварването, за тестване на сигурността, за отчитане на резултатите от тестовете 

в композиции от уеб услуги. За реализация на методологията са идентифицирани 

подходящи решения сред разгледаните, такива, че да отговарят на поставените задачи 

и да не нарушава нейните основните предимства и характеристики. 
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4 Разработени подходи 

Тази глава описва  разработени нови или разширени подходи заедно с реализиращите 

ги софтуерни инструменти, чието предназначение е да подкрепят методологията за 

тестване на АОУ (Задача 3). Предложени са нови подходи за изолиране от външни 

зависимости, за инжектиране на неизправности и за анализ на данновите зависимости. 

Съществуващи подходи за генериране на тестови данни и за създаване на 

функционални тестове са разширени по подходящ начин, за да бъдат приложени в 

предложената методология. 

4.1 Подход за изолиране от външни зависимости 

В бизнес процес, описан чрез BPEL, зависимостта от външни услуги може да се прояви 

по един от следните начини: 

 Синхронно изпълнение на операция, предоставена от външна услуга (Invoke 

активност в BPEL описанието). Invoke активността получава набор от входни 

данни, извиква външната операция с тези входни данни, изчаква приключването 

на изпълнението и връща набор от изходни данни. Следователно, Invoke 

активността влияе върху приложението посредством своите изходни данни 

(резултата от изпълнението); 

 Асинхронно изпълнение на операция, предоставена от външна услуга 

(комбинация от Invoke+Receive активност в BPEL описанието). При 

асинхронното изпълнение, Invoke активността получава набор от входни данни, 

извиква външната операция с тези входни данни и без да изчаква операцията да 

завърши, връща управлението на бизнес процеса, без да променя данни в него. 

Резултатът от изпълнението (набор от изходни данни) се получава на по-късен 

етап от изпълнението на процеса посредством Receive активност. Тя получава 

съобщението за приключване на операцията и предоставя набора от изходни 

данни на процеса. Следователно, при асинхронно изпълнение, резултатите от 

Receive активността са тези, които влияят на приложението;  

 Непредизвикано получаване на съобщение от външна услуга (Pick активност). 

Pick активността има два начина на изпълнение – 1) получаване на съобщение и 

неговата обработка (OnMessage) и 2) липса на съобщение в рамките на 

предварително установен интервал от време (OnAlarm). В първия случай, 

зависимостта от външната услуга се проявява посредством входните данни, 

получени със съобщението и последващата обработка в съответния блок, а във 

втория случай само посредством обработката в съответния блок; 
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 Изпращане на съобщение на външна услуга (в резултат на получаване на входно 

съобщение от нея). В този случай изпращането на съобщението по никакъв 

начин не влияе на по-нататъшния ход на приложението; 

 Изпълнение на активността HumanTask, която изисква човешка намеса и която 

влияе върху приложението посредством изходните си данни (напр. въведени от 

оператора стойности); 

Горните активности изчерпват вариантите, посредством които изпълнението на бизнес 

процеса може да зависи явно от дадена външна уеб услуга. Възможно е ходът на 

изпълнение на приложението да зависи неявно от външни услуги, посредством 

механизъм за обмен на данни между партниращи услуги, който е недостъпен за 

процеса (например услуга А записва някакво състояние във външна база данни, от 

където по-късно услуга Б го прочита). Такова поведение нарушава основния принцип 

за независимост на услугите една от друга и води до несъответствие с АОУ 

парадигмата. Поради тази причина подобни зависимости не са предмет на по-

нататъшно разглеждане. 

Invoke активността може да се представи чрез следния израз: 

 
 R,i,iif=o n2,1,         (6) 

С f е отбелязана функционалността, която се реализира от операцията, предоставена от 

външната услуга, чрез i1 до in са входните данни, които се подават на операцията, чрез 

о е резултатът от изпълнението, и R са допълнителни параметри на активността, които 

не са пряко свързани с изпълнението на операцията (например име на активността, 

координати на съответния блок в BPEL диаграмата и т.н.). 

За да премахването на зависимостта от f са възможни два подхода: 

1. да се замени f  с друга операция f , която е под собствен контрол на тестера и 

която има същият синтаксис (т.е. получава същите входни данни и връща същият 

тип изходни данни): 

 
 R,i,iif=o n2,1,         (7) 

2. да се замени f  с константа, чийто тип съответства на типа изходни данни на f :  

 C=o           (8) 

Подход 1) е известен и прилаган във всички проучени среди за тестване. В тези среди 

той е известен като “Емулация” и се състои в замяната на извикването на същинската 

операция с извикване на т.нар. stub операция, която има същия синтаксис (т.е. не се 

налага промяна на модела на данните). 

Намаляването на необходимите тестови артефакти е от особено значение за 

ефективното премахване на зависимостите. Поради тази причина в предложената 

методология e възприет подход 2), а именно замяната на извикването на операцията f с 
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константа от съответния тип данни, отговарящ на типа на резултата на f. При този 

подход (наричан по-долу “Изолация”), се налага модификация на процеса, като 

съответната Invoke активност се замени с Assign активност, която присвоява на 

изходната променлива o конкретни стойности, определени от потребителя. 

При изолацията на процеса от външни зависимости се създава вариант на BPEL 

процеса, в който съответната Invoke активност е заменена с Assign активност. И тук 

броят на тестовите BPEL версии може да расте експоненциално, но веднага се вижда, 

че в сравнение с подход 1) липсва нужда от създаване, внедряване и реализиране на 

stub услуга, с което се редуцира броя на тестваните артефакти. При това, различните 

версии на BPEL процеса могат лесно да се управляват посредством включването им в 

тестови сценарии, за което се използва подходът за създаване на функционални 

тестове. 

Към останалите зависимости се подхожда по подобен начин – напр. при асинхронното 

извикване на операция (Invoke + Receive), Invoke активността се заменя с Empty 

активност (тъй като не оказва влияние върху процеса), а Receive активността се заменя 

с Assign. Таблица 7 показва начина, по който процесът се изолира от външни 

зависимости. 

ТАБЛИЦА 7. ИЗОЛАЦИЯ НА ПРОЦЕСА ОТ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ АКТИВНОСТИ, ВОДЕЩИ ДО 

ЗАВИСИМОСТИ 

Зависимост (същинска активност в BPEL) Замяна с 

Invoke Assign 

Invoke+Receive Empty+Assign 

Pick/OnMessage Assign 

Pick/OnAlarm Empty 

Reply Empty 

HumanTask Assign 

 

Проучванията показват, че предложения подход  не се среща в известните програмни 

среди за разработка на софтуерни приложения и следователно създаването и 

приложението му представлява принос в тематичната област. 

Автоматизация на подхода за изолиране от външни зависимости 

Предложения подход за изолиране от външни зависимости е реализиран като 

софтуерен инструмент наречен Изолационен инструмент. Инструментът се състои от 

следните компоненти: 

 Уеб услуга, наречена SimulateWS, която извършва същинската дейност по 

трансформацията на BPEL файла, съгласно Таблица 7. Уеб услугата може да 

изолира няколко активности едновременно, като по този начин 
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трансформираният BPEL представлява, избрана от потребителя, комбинация 

между изолирани и същински извиквания на партниращите услуги. В 

SimulateWS посочването на активността, която да се симулира, се извършва с 

помощта на езика Xpath. Той служи за намиране на информация в XML 

документи. Xpath изразите позволяват обхождането на елементите и атрибутите 

на XML документите. 

 Графичен потребителски интерфейс (GUI), посредством който потребителя 

указва необходимите му трансформации. За всяка платформа се налага 

създаването на отделен графичен потребителски интерфейс, като засега са 

разработени такива за Eclipse и Sun NetBeans.  

 Интерфейс чрез команден ред (CLI), е предвиден най-вече за използване от 

други инструменти и програмни среди. За разлика от GUI, CLI интерфейсът 

може да работи без операторска намеса и затова е подходящ за включване като 

част от автоматизирана обработка. Конзолното приложение, което се управлява, 

чрез команден ред е наречено TassaWSSimulate. То получава като входен 

параметър конфигурационен файл, след което го обработва по подходящ начин и 

извиква SimulateWS услугата. Тя симулира <invoke>, <receive>, <reply> или 

<pick> операциите според зададените входни данни. Резултат от работата на 

конзолното приложение, е трансформиран BPEL файл, който се записва на 

предварително указано място във файловата система. 

На Фиг. 9 е представена архитектурата на Изолационния инструмент. 

BPELBPELСтойностиСтойности

  Изолационен инструмент

Трансформ. 

BPEL

Трансформ. 

BPEL

SimulateInvoke SimulatePickOnMsg SimulateReceive SimulateReply InsertAssign

 

ФИГ. 9 АРХИТЕКТУРА НА ИЗОЛАЦИОННИЯ ИНСТРУМЕНТ  

Тъй като конзолното приложение дава по-ясна представа за разработения подход и е 

възможно да се използва самостоятелно, в дисертацията е описана подробно неговата 
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работа и конфигурация. Стартирането на конзолното приложение се извършва със 

следния команден ред: 

TassaWSSimulate –in <пълният път до конфигурационния файл> -out <пътят до файла в 

който се записва изходния BPEL> 

При липса на „–in” параметъра информацията се въвежда от стандартния вход. При 

липса на „–out” параметъра изходният BPEL файл се извежда на конзолата. 

Конфигурационният входен файл съдържа един или много параграфи, отделени един 

от друг чрез разделител „---“. Секциите в конфигурационния файл са: 

 В първата секции е зададен пътят до входния BPEL файл и всички следващи 

операции се прилагат към този файл. 

 Следващите секции представят конфигурация на методите за симулация на 

различни активности както следва: 

o Invoke метод - Първият ред е Xpath израз. Той описва коя Invoke 

активност да се замени. Останалите редове за текущия метод са 

представени като двойка параметри поле-стойност (fiеld=value).   

o Pick метод – Симулацията на Pick активност включва симулация на 

onMessage и симулация на onAlarm активности:  

 OnMessage симулация – Първият ред е Xpath израз. Вторият ред 

съдържа информация за индекса @onMessage_index. Той определя 

кой OnMessage клон в определения за симулация Pick трябва да се 

замени с Assign активност. Останалите редове са представени като 

двойка параметри поле-стойност (fiеld=value).   

 OnAlarm симулация – Първите два реда от конфигурационния 

файл са същите както при OnMessage симулацията. Третият 

съдържа “@onAlarm=”waitInterval’ Тази стойност на индекса 

onAlarm се записва в <wait> елемент, който замества OnAlarm 

елемент. Когато waitInterval =”-1”, времето за изчакване 

определено в Pick елемента се записва в <wait> елемента. Ако 

waitInterval е равен на някакъв период от време от вида 

”P0Y0M0DT0H0M0S”, тогава тази стойност се подава на <wait> 

елемента. Останалите редове са представени като двойка 

параметри поле-стойност (fiеld=value).   

o Receive метод – аналогично на Invoke методa. Единствената разлика е, че 

вместо <Invoke> активност, се симулира <Receive> активност. 

o Reply метод – аналогично на конфигурацията за Invoke метода, без 

редовете представени като двойка параметри поле-стойност. Reply 

активност се заменя с празен елемент, тъй като за тази операция не са 

необходими параметри. 

o Insert метод – Първия ред в конфигурационния файл включва командата 

„+insert”. Чрез нея симулаторът разбира, че става въпрос за добавяне на 
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нов елемент. Вторият ред е Xpath израз. Той описва пред коя активност 

трябва да се добави нов <assign> елемент. Останалите редове са 

представени като двойка параметри поле-стойност (fiеld=value). 

Конзолното приложение, предава конфигурационните параметри в необходимия 

формат на съответния метод на уеб услугата SimulateWS. Тя прочита подадения входен 

BPEL файл, извършва замяна на активности със зададените стойности и създава нова 

версия на BPEL файла. Тази нова версия се записва на файловата система, според 

указания път или ако липсва такъв, TassaWSSimulate я изписва в конзолата. 

4.2 Подход за инжектиране на неизправности 

В тази секция е описан нов подход, който извършва нефункционално тестване  на АОУ 

и по точно разрушително тестване и тестване на устойчивост, чрез инжектиране на 

грешки, симулиране на забавяне и липса на услуги. В предложената методологията са 

описани няколко задачи, които са част от подхода за инжектиране на неизправности. 

При инжектирането на неизправности се симулират четири основни групи проблеми, 

характерни за реалната работа на АОУ системи: 

 Забавяне на отговора на партнираща услуга към бизнес процес - такава 

ситуация е налице при закъснение на предаването на данни в комуникационните 

канали или забавяне на бързодействието ѝ; 

 Липса на отговор от услуга в бизнес процес – такава ситуация е налице при 

прекъснати комуникационни канали, или липса на отговор от уеб услуга поради 

претоварване, отсъствие, прекратена поддръжка или процес на разработка; 

 Отговор на услуга с грешна граматика - такава ситуация е налице при 

зашумени комуникационни канали, грешка или промяна във вътрешната логика 

на услугата или нежелан ефект от прилаганите трансформации на данни в 

шината за услуги; 

 Отговор на услуга с вярна граматика, но невярна семантика - при този вид 

проблем причините са аналогични на тези за отговор с грешна граматика, но 

вероятността за случаен характер на такова събитие е по-малка за сметка на 

причини с явна причинно-следствена връзка (грешки в логиката на услугата, 

ESB трансформациите и т.н.). 

За да се симулират тези повреди първо се променя активността (Invoke) в BPEL 

процеса, която изпраща и приема съобщенията между тествания процес и 

партниращата услуга. Съобщенията се изпращат и приемат не към/ от реалната 

партнираща услуга, а към/ от услуга посредник (proxi). Посредникът трябва да е 

универсален – т.е. да може да замести произволно извикване на операция от 

произволна услуга. Поради тази причина се налага допълнително кодиране/декодиране 

на входно/изходните данни на активностите, които се модифицират. За целта могат да 

се използват вградените в BPEL функции за маршализация и демаршализация. Преди 
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извикване на посредника XML структурите, които съставляват аргументите на 

истинския получател, се преобразуват в символен низ (маршализация). Този символен 

низ се подава като аргумент на посредника, който преди да изпрати съобщението на 

истинския получател извършва обратната операция – демаршализация – и преобразува 

символния низ в оригиналната XML структура, която се подава на истинския 

получател. При получаване на отговор се действа по аналогичен начин – получената 

структура се маршализира в символен низ, който се връща на BPEL процеса, където, 

преди да се продължи с оригиналната бизнес логика, низът се демаршализира и се 

попълват изходните променливи на активността. Формално погледнато, се извършва 

следната трансформация: 

     ;R,i,iiMarshaleProxyInvokUnMarshal=oi,iiInvoke=o nn ...... 2,1,2,1,   (9) 

където с i1, i2,...in са отбелязани оригиналните аргументи на модифицираната активност 

Invoke; с o – оригиналните изходни данни; с Marshal и UnMarshal са отбелязани 

вградените в BPEL функции за маршализация и демаршализация, а с ProxyInvoke – 

извикването на посредника с параметризация относно исканите повреди R. 

Представената в (9) трансформация, се реализира от услуга - посредник, която 

симулира: 

 забавяне на отговорът от оригиналната партнираща услуга, като първо 

извиква нейната операция, след това изчаква зададен брой секунди (определен, 

чрез параметър на трансформацията) и накрая връща към BPEL процеса 

реалния, получен отговор от партниращата услуга; 

 липса на отговор/ повреда в партниращата услуга, като генерира 

изключение (exception), напр. посредством throw конструкция; 

 зашуменост, чрез внасяне на “шум” в съобщението, като количеството му се 

контролира от параметър на трансформацията; 

 грешки в бизнес логиката, при която се налага синтактично разбиране на 

съобщението и генериране на случайни данни, които обаче няма да развалят 

структурата на самото съобщение. Такава функционалност – по зададена 

структура да се генерират случайни данни, се реализира от подхода за 

генериране на данни, предложен в дисертационния труд. Той се използва при 

симулация на грешки в бизнес логиката на процеса, като количеството им се 

контролира от параметър на трансформацията. 

Трябва да се отбележи, че така избраният подход е приложим само към Invoke 

активности, тъй като те са единствените активности, при които обмяната на съобщения 

се инициира от бизнес процеса, който се тества. Това е необходимо условие за 

реализация на подхода, тъй като се налага поставянето на активности за маршализация 

и демаршализация около инициатора на обмяната, а когато инициаторът не е под 

собствен контрол, това е невъзможно. 
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Автоматизация на подхода за симулиране на неизправности 

На база описания подход е разработен инструмент наречен Инжекционен инструмент. 

Архитектурата на инструмента е дадена на Фиг. 10.  Той се състои от: 

 Уеб услуга, наречена Injectoion Proxy WS, която предоставя операцията 

ProxyInvoke, която осъществява препращането на съобщението до оригиналния 

му получател, извършва симулация на съответните повреди и препращане на 

отговора на изпращача; 

 Допълнителна операция SimulateFailure, която е реализирана в Изолационния 

инструмент, но се използва за нуждите на Инжекционния инструмент. 

SimulateFailure модифицира BPEL файла така, че оригиналната Invoke 

активност се заменя с извикване на услугата Injectoion Proxy WS със 

съответните конфигурационни параметри; 

 Графичен потребителски интерфейс (GUI), посредством който потребителя 

избира активността (активностите), за която трябва да се симулират 

неизправности и задава параметрите им. За всяка платформа се налага 

създаването на отделен графичен потребителски интерфейс, като засега са 

разработени такива за Eclipse и Sun NetBeans.  

 Интерфейс чрез команден ред (CLI), предвиден най-вече за използване от 

други инструменти и програмни среди. За разлика от GUI, CLI може да работи 

без операторска намеса и затова е подходящ за включване като част от 

автоматизирана обработка. Конзолното приложение, което се управлява, чрез 

команден ред предлага същата функционалност като GUI – избор на 

активности, инжектирани повреди и параметри на повредите. 

BPELBPELСтойностиСтойности

 Инжекционен инструмент

Трансформ. 

BPEL

Трансформ. 

BPEL
Конфиг. 

параметри

Конфиг. 

параметри

Simulate 

Failure
СървърСървър

Injection Proxy 

Web Service

Injection Proxy 

Web Service

 

ФИГ. 10 АРХИТЕКТУРА НА ИНЖЕКЦИОННИЯ ИНТСТРУМЕНТ  
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Операцията SimulateFailure получава следните аргументи: 

 BPEL файл, който се изследва и който трябва да се модифицира; 

 уникален идентификатор на активността (XPath израз в рамките на BPEL 

файла), при извикването на която трябва да се симулира неизправност; 

 списък с параметри за всяка от повредите, която следва да се симулира; 

Като резултат от изпълнението на SimulateFailure се връща модифициран BPEL, в 

който Invoke активността е заменена с Assign активности, чрез които се предават 

конфигурационните параметри на Injectoion Proxy WS и с Invoke активност, която се 

обръща към услугата посредник. 

След промяната на бизнес процеса, вместо партниращата услуга, по време на 

изпълнение на BPEL файла, се извиква услугата посредник Injectoion Proxy WS, която 

получава следните параметри: 

 URL адрес на оригиналната партнираща услугата и съответната ѝ операцията, 

която трябва да се извиква (във вида, в който съответните услуга и операция 

присъстват в оригиналния BPEL); 

 символен низ, съдържащ маршализирани оригиналните аргументи, които трябва 

да се подадат на получателя; 

 списък с параметри за всяка от повредите, която следва да се симулира: 

o за симулиране на забавяне – брой секунди, които посредника да изчака, 

преди да върне резултата на изпращача; 

o за симулиране на прекъсване – идентификатор „-1“; 

o за симулиране на зашуменост на канала – параметър, който контролира 

вероятността, с която се появяват шумове в съобщението; по-голяма 

стойност на този параметър води до наличието на повече “боклук” в 

съобщението; 

o за симулиране на грешна бизнес логика – параметър, който контролира 

дали да се симулират случайни стойности или предефинирани. 

ProxyInvoke операцията извършва действията указани чрез входните аргументи и 

връща символен низ, в който са маршализирани изходните данни, изпратени от 

началната услуга-партньор и модифицирани според желаната повреда. 

4.3 Подход за създаване на функционални тестове 

В тази секция е предложен подход за създаване на функционалните тестове, който 

използва съществуващи техники и подходи, комбинирани по такъв начин, че да 

реализират функционални тестове, приложими за композиция от уеб услуги, описана 

чрез BPEL. Функционалните тестове се базират на четири елемента – BPEL описанието 

на бизнес процес(а), входни данни (б), изходни данни (в) и проверки(г).  

Използва се един от най-популярните подходи за създаване на функционални тестове в 

различни среди и програмни езици. Бизнес процесът, описан чрез BPEL, се изпълнява 

на сървър за приложения, към който се изпращат заявки (съответните входни данни) и 
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се отчитат техните отговори (получените резултати). Получените отговори се 

валидират спрямо очакваните изходни данни и проверки.  

Специфичното, при създаването на функционални тестове за композиция от уеб 

услуги, се състои в механизма за подбор на четирите елемента и автоматизация, на тези 

тестове. В настоящия дисертационен труд са създадени следните подходи, които да 

отговорят на нуждите и проблемите при създаване на функционални тестове – „Анализ 

на даннови зависимости”, „Изолиране от външни зависимости“, „Генериране на 

тестови данни“ и „Създаване на проверки/твърдения“.  

За създаване на функционални тестове, приложими за композиции от уеб услуги, 

описани чрез езика BPEL, е предложна следната процедура:  

 Формализиране на бизнес процеса в BPEL формат 

Предоставя се абстракцията за бизнес процес, описана чрез езика BPEL(а). 

Представянето на процеса в тази форма дава възможност за стандартизиран и 

лесен достъп до описанието на последователността от събитията в процеса, 

специфичните особености в логиката на преходите от едно състояние в друго 

както и достъп до интерфейсите на участващите в процеса услуги. 

 Избор на път в бизнес процес 

Разглеждат се функционалните изисквания поставени към системата и се 

определят тестови цели, които се изразяват в избор на определен път в бизнес 

процеса или покритие на всички пътища в него. 

 Анализ на даннови зависимости 

Използва се подходът  „Анализират на даннови зависимости“, описан в секция 

4.4, за да се идентифицират  условните изрази, от които зависи преминаването 

по конкретна последователност от активности (път) и съответните данните 

(константи, променливи), от които зависят условията. Този анализ спомага 

идентифицирането на подходящи входни, тестови данни (б), такива, че 

изпълнението на процеса да премине по желания път, т.е. да се изпълни желана 

тестова цел. 

 Изолиране от външни зависимости 

Ако анализът на данновите зависимости, идентифицира необходимост от 

конкретни данни, връщани от партнираща услуга, то се изпълнява подходът за 

изолиране от външни зависимости, описан в секция 4.1. Чрез него уеб услуга се 

заменя с конкретни данни, такива, че да отговарят на условията поставени при 

анализа на данновите зависимости. В резултат на използването на този подход се 

създава трансформиран BPEL файл (а), за всеки набор данни. 
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 Генериране на данни 

Ръчно или автоматично и според зададен режим на работа се генерират входни 

данни (б), които отговарят на ограниченията наложени от типът на входните 

съобщения зададен чрез XSD и установени от анализа на данновите 

зависимости. За реализацията на това се използва „Подход за генериране на 

тестови данни“, детайлизиран в точка 4.5.  

 Създаване на проверки/твърдения 

Дефинират се проверки (г) за съобщения (в това число и отговорът от 

изпълнението на BPEL процесът) и на XPath изрази. Тези проверки се създават, 

за да проверят правилното функциониране на бизнес процесът и дали той 

отговаря на поставените към него тестови цели. На този етап се определят 

очакваните резултати, а след изпълнение се извършва самата проверка между 

очакван и получен резултат.  

 Изпълнение на процеса в сървъра за приложения 

BPEL файловете(а) се изпълнява на сървър със съответните им входни тестови 

данни (б). В резултат на изпълнението им се получават отговори, които 

представляват изходните данни (в) от функционалните тестове, и получените 

резултати се проверяват (г) спрямо очакваните резултати.  

Създадените по този начин функционални тестове, изискват относително малко входна 

информация и намеса от страна на тестера – BPEL файл и тестови цели, представени 

във вид на входни данни и/ или твърдения. 

4.4 Подход за анализ на даннови зависимости 

Предложен е подход, който за даден път в BPEL процес, намира всички условни 

активности, участващи в пътя, специфицира, кои променливи указват влияние на тези 

условия и какви стойности трябва да имат. 

За формалното описание на подхода, са въведени следните дефиниции: 

Дефиниция 1: D – множеството от всички процесни променливи, независимо от 

техния тип. Всяка процесна променлива може да участва в описанието на условията и 

всяко условие работи само с процесни променливи и константи.  

Дефиниция 2: F – множеството от всички булеви функции върху една или няколко 

процесни променливи. Функциите в F се изграждат от елементарните операции, 

достъпни в BPEL. В BPEL спецификацията е дефинирана стандартна библиотека от 

елементарни операции в различни области – математика, работа със символни низове, 

преобразование на дати и др., като тези елементарни операции се описват посредством 

XPath.  
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Дефиниция 3: G – Граф на управляващ поток (Control Flow Graph), който отговаря на 

тествания BPEL процес. Представлява двойката  EV,=G , където V е множеството от 

върхове, а E – множество от насочени условни бинарни релации между върховете

  FfV,vu,|vfu,E  (дъги). В графа на управляващия поток, върховете 

съответстват на активности в BPEL процеса, а дъгите – на реално възможен преход от 

активността u в активността v. Това, дали даден преход ще се реализира в 

действителност, зависи от условието на прехода f.  

Дефиниция 4: Път (в графа на управляващия поток) p = [v1, v2, ..., vn] – 

последователност от върхове в G, които отговарят на последователност от активности, 

които се изпълнява по време на работата на BPEL процеса.  

Дефиниция 6: cdr(p) – десен под-път на пътя p. Представлява пътят p, без първата 

активност: ако 
 nv,vv=p ...2,1, , то 

   nv,v=pcdr ...2, .  

Дефиниция 5: 
VP 2 – множеството на валидните пътища – такива, които реално 

могат да се изпълнят.  

Лема 1: Ако Vu и   Evfu,=e  , то   Pvu,  . 

Доказателство: Съгласно Дефиниция 3, преходът между u и v е възможен поради 

наличието на дъгата e. „Възможен преход“ означава „може реално да се измине по 

време на изпълнението“. 

Лема 2: Ако Vw ,   Evfw,=e  1 и
  Pv,vv=p n ...2,1, , то 

  Pv,vvw, n1, ...2, . 

Доказателство: Съгласно Дефиниция 3, преходът между w и v1 е възможен поради 

наличието на дъгата e. Преходите между v1 и v2, както и от v2 до ... и от там до vn са 

възможни, тъй като са част от валидния път p. Следователно, всички преходи между 

последователните активности в пътя 
 n1, v,vvw, ...2, са възможни, т.е. той може да бъде 

реално изминат по време на изпълнението и съответно е валиден. 

Следствие от Лема 2: За всеки път p = [v1, v2, ..., vn] е вярно твърдението:  

        PpEvfw,=ePpcdr  1
 , 

или с други думи – ако десния под-път на p е валиден и в графа на изпълнението има 

дъга между първите два върха в p, то p е валиден път. 

Задачата, която подходът решава може да се раздели на 2 подзадачи: 

1. Намиране на всички условни активности, включени в даден път в процеса и 

за всяко условие, намиране на променливите, които участват в него; 

2. При зададени стойности на променливите, открити в т. 1, се проверява дали 

изпълнението на процеса ще премина по исканото разклонение, дефинирано 

с условната активност. 
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Подзадача 1 се решава по Алгоритъм 1 представен по долу. 

Вход: пътят Pp , който се изследва. 

Изход: множество от променливи d и условните изрази f, в които те участват. 

Псевдо-кодът на Алгоритъм 1, разработен за целите на подхода, е както следва: 

1. init(D, G) 

2.  

3.  

3.1.  
3.1.1. ако match(e.v, cdr(p)), то 

3.1.1.1.  

3.1.1.2.  
3.1.1.3. изход от цикъла 3.1 чрез преход към следващата 

итерация на стъпка 3 

3.2. грешка – невалиден път. Край. 

4. Край 

 

На Фиг. 11 е показана блок схема на Алгоритъм 1: 

 

ФИГ. 11 БЛОК СХЕМА НА АЛГОРИТЪМ ЗА АНАЛИЗ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ 

 =f,=d

pa

a=e.uEe 

e.ff=f 

 e.fdexd=d 

p is invalid path 

Begin 

Init (D, G) 

d = 0, f = 0 

𝑒 ∈ 𝐸 ∧ 𝑒.𝑢 = 𝑎 

𝑎 ∈ 𝑝 

[𝑒. 𝑣, 𝑐𝑑𝑟(𝑝)] is 

valid 

Add e.f to the f 

Add 𝑑𝑒𝑥(𝑒,𝑓) to the d 

End 

True 

True 

True 

False 

False 

False 
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В стъпка 1 се инициализират множествата D и G. Това се извършва чрез анализ на 

BPEL, WSDL и XSD документите, описващи процеса със средствата за XML разбор 

(parse) и следване на съответните стандарти за описание. 

Стъпка 2 продължава с инициализация на изходните променливи. След това, за всяка 

активност a, която е част от пътя p, (стъпка 3), се изпълнява стъпка 3.1, където за всяко 

възможно разклонение след активността a, се изпълнява стъпка 3.1.1. В нея, чрез 

функцията match се установява дали пътят [e.v, cdr(p)] е валиден. Това става чрез 

рекурсивно приложение на следствието от Лема 2. Ако [e.v, cdr(p)] е валиден, то 

условието e.f трябва да е изпълнено, за да продължи процеса по пътя p, следователно 

e.f се добавя към множеството от условия f (стъпка 3.1.1.1), а процесните променливи, 

които участват в него dex(e.f) се добавят към множеството от променливи d. Ако нито 

едно условие не води до преминаване по пътя cdr(p), то пътя p е невалиден, тъй като не 

може по никакъв начин да се стигне до края му (стъпка 3.2 завършва алгоритъма с 

грешка).  

Извличането на променливите, които участват в даден условен израз (стъпка 3.1.1.2.) 

става чрез функцията dex, която по същество представлява парсер, който интерпретира 

стандартните XPath изрази, чрез които се реализира BPEL библиотека от елементарни 

операции. Създаването на тази функция използва обемиста библиотека. За 

изпълнението й се използват стандартни похвати за създаване на интерпретатори. 

Потенциално решение е използване на JavaCC инструмент за създаване на LR(1) 

парсер, който пресъздава граматиката на XPath изрази от стандартната библиотека. 

Полученият генератор на код реализира функцията dex – при зададен XPath израз, 

идентифицира променливите и ги връща като множество. 

При подзадача 2 при зададени стойности на променливите, открити в подзадача 1, се 

проверява дали процесът ще премине по исканото разклонение, през дадена условна 

активност – представлява функционалност, която е налична в средите за изпълнение на 

бизнес процеси описани чрез BPEL, тъй като е необходима за самото изпълнени на 

процесите. Следователно, подзадача 2 може да се реши посредством извикването на 

подходящи API функции на конкретната среда. 

Автоматизация на подход за анализ на зависимости 

Предложеният и описан подход за анализ на условни зависимости е разработен в 

Инструмент за анализ на зависимости (Data Dependency Analysis Tool) показан на Фиг. 

12, който се състои от следните компоненти: 

 Уеб услуга, наречена DDA WS която извършва същинската дейност по анализ 

на BPEL файла и решава основната задача на инструмента. Тя предлага няколко 

операции: 

o Analyze – решава подзадача 1. Тази функция обработва BPEL, който се 

анализира и масив от уникални идентификатори на активности, които 

описват пътя, през който трябва да се премине. За идентификация на 
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активностите е избран XPath изразът, който посочва активността в 

рамките на процеса. Резултатът е масив от условия (в текстов вид), които 

трябва да са изпълнени и за всяко условие, масив от променливи (в 

текстов вид), които участват в съответното условие. 

o Evaluate – по зададени стойности на променливите, проверява дали 

съответните условия се изпълняват по начин, който ще накара процеса да 

се изпълни по предварително зададения път (подзадача 2). Връща масив 

от булеви стойности, всяка от които показва дали съответното условие се 

изпълнява по необходимия начин, така че процесът да се изпълни по 

дадения път. 

o Apply – по зададени стойности на променливите на съответните условия 

трансформира BPEL файла така, че да осигури стойности на 

променливите, такива, че да се изпълни условието. За целта преди 

съответните условия се вмъкват Assign активности, които реализират 

установяването на стойностите на променливите. 

 Графичен потребителски интерфейс (GUI), посредством който потребителят 

указва пътя по който трябва да се премине. За целта се използва Control Flow 

Graph представянето на BPEL процеса, което се предоставя на потребителя, 

откъдето той избира път (последователност от активности). GUI компонентът се 

интегрира в средата за създаване на СБУ. За всяка платформа се налага 

създаването на отделен графичен потребителски интерфейс, като засега е 

създаден такъв за NetBeans. 

 Интерфейс чрез команден ред (CLI), е предвиден най-вече за използване от 

други инструменти и програмни среди. За разлика от GUI, CLI интерфейсът 

може да работи без операторска намеса и затова, чрез него се постига по-добра 

автоматизирана обработка.  

Инструмент за анализ на зависимости

Операция

Analyze

Операция

Evaluate

Операция

Apply

BPELBPEL

Списък с 

Целеви 

активности

Списък с 

Целеви 

активности

Условия и 

Стойности

Условия и 

Стойности

Локатори, 

Променливи и 

Стойности

Локатори, 

Променливи и 

Стойности

Локатори, 

Условия и 

Променливи

Локатори, 

Условия и 

Променливи

Оценка (Булеви 

изрази)

Оценка (Булеви 

изрази)

Стойности за 

променливи

Стойности за 

променливи

 

ФИГ. 12 АРХИТЕКТУРА НА ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ НА ДАННОВИ ЗАВИСИМОСТИ 
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4.5 Подход за генериране на тестови данни  

В тази секция е описан подходът за генериране на тестови данни, приложим в 

композиции от уеб услуги, описани чрез BPEL. По своята същност, този подход не е 

нов, но е необходимо неговото детайлизиране и приспособяване за нуждите на BPEL 

процеси.  

Данни в АОУ са в XML вид и отговарят на XSD дефиниция. Това налага използването 

на подход, които се състои поне от 3 стъпки – 1) извличане на XML схемата, 2) 

създаване на структура на XML документ според схемата и 3) генериране на стойности 

за този документ. 

Информация от XML схемата е необходима за идентифициране на структурата на 

тестовите данни.  Самата информация може да се съдържа в отделен XSD файл 

съдържащ самата XML схема или в WSDL или BPEL файл с реферирана (import) или 

включена (inline) XML схема. Ето защо първата стъпка в подхода е да се добие схемата 

за XML от файла, която обикновено е заградена със <schema> таг, а в случаите на 

реферирана схема в WSDL или BPEL файл – с <import> таг, който има атрибут 

“location” завършващ със “.xsd” или “?xsd”. По този начин схемата е разграничима и е 

напълно реализуемо нейното откриване. 

Втората стъпка от подхода е създаването на XML документ отговарящ на 

ограниченията, описани във вече извлечената XML схема. Генерират се съответните 

XML елементи според структурните описания в схемата, но без стойности - 

стойностите за тях се въвеждат на следващата стъпка от подхода. Когато XML схемата 

има повече от един главен (root) елемент, то потребителят трябва да определи, за кой 

точно от главните елементи ще се генерират данни. 

Друг структурен елемент, на който трябва да се обърне внимание е <choice>. В 

реализирания подход са избрани два начина за обработка на този елемент – 

последователно генериране на XML документ за всеки дъщерен елемент на <choice> 

или генериране на един XML документ, за произволно избран дъщерен елемент от 

<choice>. 

Важен момент в създаването на XML документ е обработката на атрибути налагащи 

ограничения върху XML елементите. Начинът за обработка на тези атрибути, в 

предложения подход е следният: 

 minOccurs и maxOccures – генерира се минималната, максималната и 

произволна стойност за този елемент; 

 default – когато такава стойност е зададена по подразбиране, тя се използва и за 

стойност на самият елемент; 

 fixed - когато такава фиксирана стойност е зададена, тя се използва и за 

стойност на самият елемент; 

 use – стойността на този атрибут се взима предвид при генерирането на 

елементи. Тя може да е optional, required или prohibited. 
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След като структурата на XML документа е създадена се определя начинът за 

генериране на стойности. За автоматизираното тестване е добре да може да се генерира 

повече от един набор тестови данни (в случая повече от един XML файл). Ето защо 

подходът включва създаването на повече от една инстанция на XML документа, като 

необходимите стойности се параметризират и се попълват със стойности по един от 

следните начини:  

 Заместване от външен източник на данни – стойностите за XML елементите се 

вземат от файл или база данни; 

 Заместване с регулярен израз – стойностите за XML елементите се 

специфицират, чрез регулярни изрази; 

 Заместване с извикване на функция – стойностите на XML елементите са 

резултат от извикване на функции за обработка на съответните типове данни, 

например за задаване на диапазон, за задаване на дължина, за повторение, за 

масив от стойности и др.  

За извършване на негативно тестване е предвидено генериране на некоректни данни. 

Имайки предвид, че данните са в XML формат, то тестовите данни са некоректни, ако 

нарушават структурата на XML документ или типът зададен от XML схемата. 

Някои от дейностите, описани в подхода за генериране на данни, се отнасят за 

структурата на създадения XML документ, други за генерирането на данни като цяло, а 

трети се прилагат върху един XML елемент. За това е важно стъпките на подхода да се 

изпълняват по определения ред: 

1. Действия, които се отнасят за генерирането на структурата или могат да се 

изпълнят преди генерирането на структурата, тъй като се отнасят за всички 

стойности: 

o Извличане на схема от файл; 

o Генериране на повече от 1 инстанции (екземпляра) на XML документ;  

o Избор на Root елемент; 

o Обработка на Choice елементи; 

o Избор на тестов режим; 

o Обработка на атрибути; 

 Обработка на елементи за повторение (minOccurs,  maxOccurs); 

 Използване на стойности по подразбиране (default); 

 Използване на фиксирани стойности (fixed); 

 Използване на ограничения за видимост (use); 

o Автоматично генериране на произволни стойности; 

o Генериране на структурата на XML документ по XSD схема; 

2. Действия, които могат да се приложат за всички генерирани стойности: 

o Избор на тестов режим; 

o Обработка на атрибути 

 Използване на стойности по подразбиране (default); 
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 Използване на фиксирани стойности (fixed); 

o Автоматично генериране на произволни стойности за XML документ; 

3. Действия, които се прилагат елемент по елемент: 

o Ръчно въвеждане на стойности; 

o Параметризация на стойности: 

 Заместване от файл; 

 Заместване от регулярен израз; 

 Заместване с функция. 

Автоматизация на подход за генериране на тестови данни 

Подходът е реализиран чрез интерфейс за команден ред (CLI), предвиден най-вече за 

използване от другите инструменти и посредством които методологията може да се 

автоматизира. Той работи на три основни етапа – първо се открива и се извлича XML 

схемата, след това се създава структура по съответната схема и последно се генерират 

стойности според избран тестов режим и източник на стойности. 

XML схемата трябва да се локализира или извлече от файл от тип WSDL или BPEL. 

Има няколко варианта, чрез които е възможно да е обявена XML схемата – да е 

включена в текущият wsdl файл, намира се чрез водещия <schema> таг или да е 

реферирана съответно чрез таг <schemaLocation> за wsdl файловете или чрез <location> 

таг за BPEL файлове.   

За двата варианта са използвани различни алгоритми. За извличането на схемата от 

WSDL файл първо се прочитат всички пространства с имена (namespaces), след което 

се претърсва за тагове <types> и ако има такива се извлича съдържанието между тях, 

като се записва в нов файл с разширение xsd. 

За случаите, в които схемата е реферирана, се проверява дали референцията е път, 

който сочи XSD файл и, ако е така се връща местоположението на файла. 

Полученият XSD файл се използва за вторият етап от предложения подход, който 

включва генериране на инстанции с XML структура, в съответствие с извлечената XSD 

схема. 

При стартиране на алгоритъма се взима предвид случая, при който може да има повече 

от един root елемента за дадената схема и се избира един конкретен, с който се 

използва по нататък. Следва итеративно обхождане на схемата 

(schemaNavigation(String element)), като се взема всеки елемент един по един. Добавя 

се и съответната информация за пространства с имена, която е важна част от 

дефинициите на документи, описани чрез XML. 

След прочитане на елемент, следват проверки за неговия тип и съответно, ако 

елементът е сложен се обработва както самият той, така и неговите части (particles). В 

зависимост от това дали елементът представлява група, декларация на група или 

декларация на елемент се обработва по различен начин. Например, ако представлява 
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група и има choice дефиниция, тук е моментът, където се взема решение за това кой от 

choice елементите да се използва (parseGroup). Това става на произволен принцип като 

алгоритъмът е: 

int range = (children - 1) + 1; 

int randomChild = (int) ((Math.random() * range) + 1); 

където children е броят на децата на choice елемент. Добър подход е и итеративно 

вземане на дъщерните елементи, на база на броя инстанции, които трябва да бъдат 

генерирани. 

След това алгоритъмът отново се връща към обработката на частите на елемент 

(particles). Тъй като вече има декларация на елемент, обработката включва проверка за 

намиране на атрибути за поява (occurences). Т.е. се извършва претърсване за наличие 

на атрибутите minOccurs или maxOccurs и въз основа на това и номера на инстанцията 

се преминава към обработка на самия елемент с цел да се открие типа, атрибутите и 

ограниченията върху него. 

На база на откритите minOccurs, maxOccurs и номера на инстанцията се вземат 

решения, ако стойности за minOccurs и maxOccurs са различни от единици как те да 

бъдат взети предвид при генерирането на тестовите данни. Така например, ако 

minOccurs е 0 при генерирането на нечетна инстанция, то стойността на този атрибут 

ще бъде взета предвид задължително. Съответно, ако maxOccurs не е 1, при четно 

генериране и неговата стойност ще бъде взета под внимание. 

Описаното до тук може да се повтори, докато се достигне до елемент от прост тип и се 

премине към неговата обработка. 

Обработката на прост елемент представлява инициализиране на ограничения 

(enumeration, maxInclusive, minInclusive, maxExclusive, minExclusive, length, totalDigits, 

pattern) и избор от списъци с най-често срещаните прости типове. 

Последната стъпка от този подход включва генерирането на стойности. В зависимост 

от избраният режим на работа са възможни пет случая:  

 Генериране на XML инстанции с празни стойности – при него се добавя 

затварящ таг и се преминава към обработката на следващ елемент. 

 Генериране на XML инстанции с невалидни стойности - изпълнява алгоритъмът 

за генериране на невалидни данни, които ще са в противоречие с типа на 

данните или ограниченията, които са наложени от XSD схемата. Така например, 

ако има елемент от тип дата, се поставя FAKE_DATE израз; към числови 

стойности, се добавят низове; към низовете, за които са дефинирани 

ограничения се нарушават, т.е. задава се израз с неправилна дължина и др. 

 При режим за генериране на XML инстанции с автоматично попълнени 

коректни стойности, се извършва генериране на валидни данни, чиито 

стойности отговарят на дефинирания тип и отговарят на ограниченията, 

наложени от XSD схемата. Първо се проверява е за стойност по подразбиране. 
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Aко има такава, то тя се присвоява на елемента. Следва проверка за фиксирана 

стойност и ако има такава, тя отново се присвоява като стойност на елемента. В 

противен случай се извиква генератор на данни и по този начин се избира  

стойност на база на типа на елемента и прилежащите му ограничения и 

атрибути, като логиката на изпълнение е разделена в две насоки - генериране на 

стойности, базирани на числа и базирани на символи. При тип дата се задава 

текущата дата, а за булеви стойности се взема по подразбиране true като 

стойност.  

 При режим на работа с ръчно въвеждане, стойностите се въвеждат ръчно една 

по една от стандартния вход, като се дава информация за типа на елемента. 

 Последният режим включва четени от файл. След като бъде намерена 

стойността/ите за съответният елемент, се извършва заместване. Ако не бъде 

намерена стойност по подразбиране, се взема типа на елемента. 

Като резултат от този подход се генерира един или повече XML файла, подходящи за 

тестови данни на различни приложения изискващи XML вход. 

4.6 Изводи  

В тази глава са дефинирани пет подхода за функционално тестване на съставни уеб 

услуги и са представени четири прототипа на софтуерни инструменти, реализиращи 

предложените подходи. Три от описаните подходи са нови в областта на АОУ, а 

именно: 

 Подход за изолиране от външни зависимости; 

 Подход за инжектиране на неизправности; 

 Подход за анализ на даннови зависимости; 

Останалите два подхода – за създаване на функционални тестове и за генериране на 

тестови данни, допълват съществуващи подходи по начин подходящ за тестваните 

АОУ и предложената, в трета глава методология. 

Подходът за изолиране от външни зависимости извършва замяната на извикването на 

същинската операцията с константа от съответния тип данни, отговарящ на типа на 

резултата на тази операция. Тази замяна е наречена „изолация“ и при нея се създава 

вариант на BPEL процеса, в който съответната активност, определяща зависимостта от 

външни услуги, е заменена с друга активност, която премахва тази зависимост. 

Предимства на този подход са, че при него се намалява броя на тестваните артефакти 

(няма stub услуги) и версиите на BPEL процеса могат лесно да се управляват.  

Представена е реализация на подхода за изолиране на бизнес процеси от външни 

зависимости. Софтуерната реализация на Изолационния инструмент, реализиращ 

подхода, е чрез уеб услуга. За нея има разработен интерфейс за команден ред, 

графичен интерфейс за средата за разработка NetBeans и графичен интерфейс за 

средата за разработка Eclipse. Реализираният инструмент е оперативно съвместим и 

лесно се интегрира с други софтуерни инструменти и системи.  
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В тази глава на дисертационния труд е предложен подход, който симулира повреди 

характерни за реалната работа на СБУ. Целта на този подход е да спомогне тестването 

на устойчивостта на съставни уеб услуги, чрез симулиране и инжектиране на 

изключения и некоректни входни данни. Подходът за инжектиране на неизправности 

предлага начин за симулиране на забавяне или липса на отговор от услуга в бизнес 

процес, отговор на услуга с грешна граматика или грешна семантика. Неговата 

софтуерна реализация представлява уеб услуга, за която са създадени: интерфейс за 

команден ред, графичен интерфейс за средата за разработка NetBeans и графичен 

интерфейс за средата за разработка Eclipse. Реализираният по този начин подход има 

добра оперативна съвместимост и приложение в АОУ. С негова помощ може да се 

провери до каква степен тестваната композиция от уеб услуги или самостоятелна 

услуга, реагира с правилна обработка на изключения и действия за възстановяване след 

некоректни входни съобщения. 

В дисертацията е предложен подход за анализ на даннови зависимости и софтуерен 

инструмент, който го реализира. Описаният подход решава две основни задачи: 

 Намиране на всички условни активности, включени в даден път в процес и за 

всяко условие, намиране на променливите, които участват в него; 

 При зададени стойности на намерените променливи, се проверява дали 

изпълнението на процеса ще премине по определено разклонение, дефинирано с 

условната активност. 

Чрез анализa, който този подход извършва, става ясна връзката между път, условия и 

променливи в бизнес процес, описан чрез BPEL. Това позволява, чрез задаване на 

конкретни стойности за променливите в бизнес процеса, да се изпълни точно 

определен път в него. Това прави предложения подход за анализ на даннови 

зависимости, приложим при функционално тестване на BPEL процеси, за покритие на 

пътища. 

Подходът за генериране на тестови данни в XML формат по зададена XSD схема е 

добре познат. В тази глава той е разгледан в детайли. Предложени са конкретни 

дейности, които да се изпълнят при реализацията на подхода, за да се създадат 

възможно най-подходящи данни за тестването на бизнес процеси, описани с BPEL. 

Подходът е реализиран, чрез софтуерен инструмент, който идентифицира XML схема, 

използвана в BPEL процес, създава структура на XML документ спрямо неговата XSD 

схема и задава стойности за този документ. Други важни негови характеристики са, че 

взима предвид всички ограничения наложени от XSD схемата, предлага създаване на 

множество XML инстанции, има възможност за създаване на тестови данни, които са в 

разрез с XML схемата (за негативно тестване), и предлага ръчно и автоматично 

специфициране на стойностите за XML инстанциите. 

В секция 4.3 е описан подход за създаване на функционални тестове. Той е 

конвенционален подход, при който създаването на тестове представлява иницииране 

на действия и наблюдение на поведението на системата, спрямо тях. Спецификата на 
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тези действия, такива че да са приложими за функционално тестване на композиции от 

уеб услуги и за предложената методология, са идентифицирани в дисертационния труд 

и отразена в предложения подход. Основните действия, включени в подхода, са: 

изпълнение на бизнес процес на сървър за приложения, изпращане на заявка към него 

(със съответните входни данни) и отчитане на получения отговор (съответните изходни 

данни). За да се повиши ефективността и да се намали броя на тестовете спрямо 

тяхното създаване на случаен принцип, в подхода за създаване на функционални 

тестове са използвани подходите  за  анализ на даннови зависимости, изолиране от 

външни зависимости, генериране на тестови данни и създаване на проверки/твърдения. 

Следвайки описания подход, се създават функционални тестове за покритие на всички 

пътища в бизнес процес, за изпълнение на конкретни пътища свързани с конкретни 

тестови цели или изисквания, както и позитивни и негативни тестове, що се отнася до 

ограниченията наложени от XML схемата на входните данни. 

Валидация и оценка на предложените подходи и инструменти, както и на тяхната 

интеграция в единна, технологична платформа са дадени в следващата глава.   
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5 Валидация на подходите и методологията 

Верифицирането и валидирането (V&V) са процеси на проверка с цел да се 

удостовери, че софтуерната система отговаря на поставените изисквания и изпълнява 

поставените цели. Те са част от цялостния процес за осигуряване на качество на дадена 

софтуерна система, от който неразделна част е и тестването. 

IEEE [102] дефинира верификацията и валидацията по следния начин:  

 Верификацията е процес на оценяване на софтуера, който се извършва 

регулярно, за да се определи доколко продуктът на определена фаза на 

разработване отговаря на изискванията, дефинирани в началото на тази фаза.  

 Валидацията е оценяването при внедряване, което цели да удостовери, че 

софтуерът отговаря на поставените от неговите потребители изисквания.  

Дейностите по валидирането в настоящата дисертация са ориентирани към постигането 

на две основни цели – оценка и подобрение на постигнатите резултати в предметната 

област, както по отношение на разработените подходи и прототипи на инструменти, 

така и на тестовата методология. От първостепенно значение е да се определи набор от 

критерии и параметри, на базата на които да се извърши оценката.  

Дейностите по валидиране са извършени в два аспекта: 

 Валидиране и верифициране (V&V) на всеки от разработените подходи със 

съответните инструменти за тестване. 

 Валидиране на цялостната методология за тестване (представена като набор от 

методологични подходи).  

При разработването на софтуерни приложения, базирани на услуги, обикновено 

протичат два паралелни процеса: разработване на отделните услуги и интеграция на 

системи, базирани на услуги. Методологията за тестване може да бъде приложена 

както от гледна точка на разработчиците на услуги, така и от гледна точка на 

интеграторите на приложения. 

Специфичните характеристики, които трябва да се отчитат при тестване и валидация 

на приложения, реализиращи АОУ, (освен традиционните) са: 

 Възможности за многократна употреба (имплементация на стандартни 

интерфейси и протоколи); 

 Възможност за използване на услугите по едно и също време от различни 

композиции/процеси; 

 Възможност за динамична интеграция (композиция от услуги) – динамично 

откриване на услуги и интеграцията им по време на изпълнение на процеси (в 

реално време); 
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През последните години са правени редица опити за адаптация на съществуващите 

методи за валидация на комплексни системи с цел приложимост в системи 

реализиращи АОУ. При тях се използват различни спецификации (функционални и 

технически) за поведението на услугите, на базата на които се определя 

представителен набор от процеси и свързани с тях събития. Изпълнението им в 

рамките на предварително зададени условия и параметри се приема достатъчно за 

формална верификация.  

Тъй като предложената методология е свързана с тестване на композиция от услуги, то 

за нейното валидиране е приет подход, чрез който да се докаже, че тя покрива следните 

критерии: 

 Приложимост за СБУ; 

 Пълнота при тестването, както по отношение на класификацията, свързана с 

жизнения цикъл на тестваната система (проектиране, разработка и 

експлоатация), така и по отношение на компонентите, изграждащи 

архитектурата (операции, услуги, композиции от услуги);  

 Позволява автоматизация на тестовия процес; 

 Повишава ефективността на тестовия процес и качеството на системата, от 

гледна точка на възможността за тестване на нейните функционални и 

нефункционални характеристики. 

Метриките, които се използват за оценка на предложената методологията са: 

 Метрики, които проверяват, дали чрез предложената методология осигурява 

функционално тестване. За целта от една страна се ползват метрики 

базираните на изисквания, а от друга страна - програмно базирани метрики за 

покритие. Информацията, която дава тестването за покритие, е много полезна 

при създаването на тестови сценарии и откриване на непроверени части от 

системата. Въпреки, че има разногласия по въпроса до колко тестовете за 

покритие са свързани с и гарантират откриването на проблеми, то със 

сигурност, ако обект от системата не е тестван няма да се открият дефекти в 

него. Тестовете за покритие в композиция от уеб услуги, могат да са базирани 

на управляващия поток (покритие на пътища, твърдения, условни изрази, 

операции) или на данновия поток (покритие на всички дефиниции на 

променлива и/или всички използвания на променлива съответно за изчисление 

или в предикати). В [103] Bertolino дефинира така наречената метрика 

„Социално покритие“, която се изчислява по следния начин: 

Социално покритие =
Брой покрити обекти

Бррой  целеви обекти
  (10)  

Където Социално покритие е персонализирана информация за покритие в даден 

контекст въз основа на данни за покритие,  събрани от подобни потребители; Брой 

покрити обекти са обектите тествани до момента; Брой целеви обекти са обектите, 
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които представляват интерес за подобни потребители на системата (използват се 

коефициенти за подобие).  

 Метриките, показващи, че методологията осигурява тестване на 

нефункционални характеристики могат да се разделят основно в две групи – 

обективни  и субективни [104].  В предложената методология, те са разделен по-

друг начин, поради спецификата на изпълнение на тестове за тяхното отчитане, 

а именно: 

o Сигурност и устойчивост – отчита се дали композиция от уеб услуги 

отговаря на поставените изисквания за сигурност и на стандартите за 

сигурност [80], дали е устойчива на атаки, на необичайно влияние. Тези 

метрики обикновено са субективни и не се измерват количествено. 

o Производителност (времеви) – използват се метрики като време за 

отговор (response time), максимална пропускателна способност 

(maximum throughput), наличие (availability), достъпност (accessibility) и 

успеваемост (successability). 

Предложените в дисертацията подходи осигуряват цялостния процес за тестване на 

композиция от уеб услуги в АОУ. Те са неразделна част от тестовата методология и 

поради тази причина, валидирането ѝ е тясно свързано и основано на валидирането на 

включените в нея подходи. За валидирането на предложените подходи и тяхната 

софтуерна реализация са избрани следните метрики: 

 Приложимост на подхода: 

o за тестване в различни сфери, технологии (Оценка:4); 

o за тестване на АОУ (Оценка:3); 

o за тестване на бизнес процеси в АОУ (Оценка:2); 

o за тестване на бизнес процеси, описани с езика BPEL (Оценка:1). 

 Пълнота на решението: 

o напълно решава поставената му задача (Оценка:3); 

o решава до голяма степен поставената му задача (Оценка:2); 

o решава само от части поставената му задача (Оценка:1). 

 Ниво на автоматизация: 

o може напълно да се автоматизира (Оценка:3); 

o необходима е човешка намеса в начален етап (Оценка:2); 

o необходима е човешка намеса на различни етапи от процеса на 

реализация на подхода  (Оценка:1). 

 Сравнение с други подобни подходи: 
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o Подходът е нов (Оценка:3); 

o Съществуват подобни подходи, но с по-ограничена функционалност 

(Оценка:2); 

o Подобен е на други подходи. (Оценка:1). 

Предложената в дисертацията методология и подходи се валидират върху СБУ, като се 

използват софтуерни инструменти, интегрирани в обща платформа за тестване и се 

оценява тяхната приложимост и ефективност (Задача 5). Технологичната платформа, в 

която са интегрирани разработените инструментите, описани в четвърта глава се 

нарича TASSA [105]. Верификацията и валидацията на инструментите, реализиращи 

предложените подходи, не са обект на дисертационния труд. Софтуерните 

инструменти се използват като средство за автоматизация и доказване на 

работоспособността на предложените в дисертацията подходи. С помощта на 

инструментите, описани в четвърта глава и интегрирани в платформата TASSA, е 

създаден и изпълнен подходящ набор тестовете. На база отчетените резултатите от 

тестовете и подбраните критерии е извършена оценка на предложените подходи и 

методология за тестване на композиция от уеб услуги.  

5.1 Бизнес процеси, използвани за валидация 

За валидирането на подходите и методологията са използвани бизнес процеси, 

представени  в Таблица 8. 
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ТАБЛИЦА 8 ПРИМЕРНИ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ 

Име Описание Тип Бр. 

пътища 

Бр. 

парт. 

услуги 

Бр. 

актив-

ности 

Travel 

Reservation 

Service  

Реализира резервацията на самолет, превозно средство и 

хотел. 

Уеб услугите партниращи на процеса са: 

 AirlineReservationServices: Технология: JAVA ; 

предоставена с пакета на NetBeans (URL адрес: 

http://localhost:8080/webservice/AirlineReservationService ); 

2 Port Types (SOAP) – AirlineReservationPortType, 

AirlineReservationCallbackPortType; 3 Binding Operations –  

reserveAirline, cancelAirline, airlineReserved; 

 VehicleReservationService: Технология: JAVA; 

предоставена с пакета на NetBeans (URL адрес: 

http://localhost:8080/webservice/VehicleReservationService); 

2 Port Types (SOAP) – VehicleReservationPortType, 

VehicleReservationCallbackPortType; 3 Binding Operations 

–  reserveVehicle, cancelVehicle, vehicleReserved; 

 HotelReservationService: Технология: JAVA; предоставена 

с пакета на NetBeans (URL адрес: 

http://localhost:8080/webservice/HotelReservationService); 2 

Port Types (SOAP) – HotelReservationPortType, 

HotelReservationCallbackPortType; 3 Binding Operations –  

reserveHotel, cancelHotel, hotelReserved. 

XSD схемите използвани в процеса са: 

 OTA_TravelItinarary – схема файл общ за всички; 6 

главни елемента (800 общ брой елементи, 761 

незадължителни елементи); 941 attributes; 424 sequences; 

13 choices. 

 

Асинх

ронен 

3/9 3 

услуги, 

9 

обръще

ния 

към 

тях, 

наличе

н е 

целият 

код 

32 

Order Music Реализира търсене на песни от зададен албум или 

изпълнител и калкулира цената на съответния артикул. 

Уеб услугите партниращи на процеса са: 

 ValidatorDemo.asmx: Технология: .NET ; предоставен от 

Matthias Hertel (URL адрес: 

http://mathertel.de/AJAXEngine/S03_AJAXControls/Validat

orDemo.asmx); 1 използван от 2 Port Types (SOAP and 

HTTP) – ValidatorDemoSOAP; 1 Binding Operation – 

ValidateEMail; 

 netmusik_wssearch: Технология: JAVA; с помощта на 

Apache HTTP Server Project (URL адрес: 

http://webservice.statsbiblioteket.dk/ws-netmusik-

search/services/netmusik_wssearch); 1 Port Type (SOAP) – 

netmusik_wssearchSOAPBinding; 2 използвани от 17 

Binding Operation – getAlbumsMatching, 

getArtistsMatching;  

Синхр

онен 

3/5 3 

услуги, 

4 

обръще

ния 

към 

тях, 

наличн

и са 

WSDL 

файлов

е и код 

на 1 

услуга  

21 
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Име Описание Тип Бр. 

пътища 

Бр. 

парт. 

услуги 

Бр. 

актив-

ности 

 trackCountServiceService: Технология: JAVA; (URL адрес: 

http://localhost:8080/trackCountService/trackCountServiceSe

rvice);1 Port Type (SOAP) – trackCountService; 1 Binding 

Operation – calculateTrackPrice. 

XSD схемите използвани в процеса са: 

 ValidatorDemo – вписана схема; 3 главни елемента (2 

незадължителни); 0 attribute; 2 sequences; 0 choices; 

 netmusik_wssearch – вписана схема; 34 основни елемента 

(98 общо елемента, 0 незадължителни); 0 attributes; 30 

sequences; 0 choices; 

 TrackCountServiceService_schema1- 2 основни елемента (2 

общо елемента); 0 attributes; 2 sequences; 0 choices; 

BuyerSch – основна схема за BPEL; 3 основни елемента 

(11 общо елемента, 3 незадължителни); 0 attributes; 3 

sequences; 1 choice. 

Check 

Payment 

 

Проверява дали потребителят е валиден (e-mail, адрес) и има 

валидни платежни средства – кредитна карта, превалутиране. 

Уеб услугите партниращи на процеса са: 

 ValidatorDemo.asmx: Технология: .AJAX ; предоставен от 

Softwaremaker.Net (URL адрес: 

http://mathertel.de/AJAXEngine/S03_AJAXControls/Validat

orDemo.asmx); 1 използван от 2 Port Types (SOAP and 

HTTP) – ValidatorDemoSOAP; 1 Binding Operation – 

ValidateEMail; 

 converter: Технология:. NET; предоставен от tempuri.org 

(URL адрес: 

http://mathertel.de/AJAXEngine/S03_AJAXControls/Validat

orDemo.asmx); 1 използван от 8 Port Types (SOAP and 

HTTP) – GetConversionRate; 1 Binding Operation – 

GetConversionRate; 

 addresslookup: Технология:. JAVA; предоставен от 

cdyne.com (URL адрес: 

http://ws.cdyne.com/psaddress/addresslookup.asmx); 1 

използван от 13 Port Types (SOAP ) – ReturnCityState; 1 

Binding Operation – ReturnCityState; 

 validator: Технология:. NET ; предоставен от 

Softwaremaker.Net (URL адрес: 

http://www.softwaremaker.net/webservices/swm/validator/val

idator.asmx); 1 използван от 11 Port Types (SOAP) – 

Validate_CreditCard; 1 Binding Operation – 

Validate_CreditCard. 

XSD схемите използвани в процеса са: 

 ValidatorDemo – вписана схема; 3 главни елемента (2 

незадължителни); 0 attribute; 2 sequences; 0 choices; 

 tempuri – вписана схема; 21 главни елемента(12 

Синхр

онен/ 

Асинх

ронен 

4/4 4 

услуги, 

4 

обръще

ния 

към 

тях, 

наличн

и са 

WSDL 

файлов

е 

18 
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Име Описание Тип Бр. 

пътища 

Бр. 

парт. 

услуги 

Бр. 

актив-

ности 

незадължителни); 0 attribute; 1 sequences; 0 choices; 

 ws.cdyne– вписана схема; 30 главни елемента (14 

незадължителни); 0 attribute; 2 sequences; 0 choices; 

 WebServices– вписана схема; 23 главни елемента (11 

незадължителни); 0 attribute; 1sequences; 0 choices. 

 

Wine 

Producer 

 

Реализира поръчка на вино от различни складове, проверява 

наличност, цена и изчислява срока на доставка според 

избрания доставчик. 

Уеб услугите партниращи на процеса са: 

 GrapesProducerNorth: Технология: JAVA; създаден от 

Nantharupan-winepro.imse.uoc (URL адрес: 

http://localhost:8081/WineProject/services/GrapesProducerN

orth); 1 използван от 1 Port Type (SOAP) – 

GrapesProducerNorth; 2 Binding Operations – 

checkAvailability, placeOrder; 

 GrapesProducerSouth: Технология: JAVA; създаден от 

Nantharupan-winepro.imse.uoc (URL адрес: 

http://localhost:8081/WineProject/services/ 

GrapesProducerSouth); 1 използван от 1 Port Type (SOAP) 

– GrapesProducerSouth; 2 Binding Operations – 

checkAvailability, placeOrder; 

 Transportation: Технология: JAVA; създаден от 

Nantharupan-winepro.imse.uoc (URL адрес: 

http://localhost:8081/WineProject/services/Transportation); 1 

използван от 1 Port Type (SOAP) – Transportation; 2 

Binding Operations – getCost, deliverGrapes; 

 Warehouse: Технология: JAVA; създаден от Nantharupan-

winepro.imse.uoc (URL адрес: 

http://localhost:8081/WineProject/services/Warehouse); 1 

използван от 1 Port Type (SOAP) – Transportation; 1 

Binding Operations – reserveContent; 

XSD схемите използвани в процеса са: 

 GrapesProducer – схема файл. 12 основни елемента (70 

общо елемента, 0 незадължителни); 0 attributes; 12 

sequences; 0 choices; 

 Transportation_Schema – схема файл. 6 основни елемента 

(35 общо елемента, 0 незадължителни); 0 attributes; 6 

sequences; 0 choices; 

 GrapesProducer – схема файл. 4 основни елемента (15 

общо елемента, 0 незадължителни); 0 attributes; 4 

sequences; 0 choices; 

 Order_Grapes - вписана схема; 4 основни елемента (22 

общо елемента, 0 незадължителни); 0 attributes; 4 

sequences; 0 choices. 

Синхр

онен 

2/8 4 

услуги, 

7 

обръще

ния 

към 

тях, 

наличе

н е 

целия 

код 

42 

 

http://localhost:8081/WineProject/services/GrapesProducerNorth
http://localhost:8081/WineProject/services/GrapesProducerNorth
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5.1.1 Асинхронен процес Travel Reservation Service  

“Travel Reservation Service” е примерен процес, включен в инсталационния пакет на 

интегрираната среда за разработка NetBeans. Реален бизнес процес, за чието 

конструиране са използвани, различни видове  BPEL активности и 3 партниращи уеб 

услуги. На Фиг. 13 е представена блок схема на бизнес процеса “Travel Reservation 

Service”. 

Бизнес процесът изпълнява резервация за пътуване. Основните стъпки при 

резервацията са: 

o Клиентът изпраща информация за своето пътуване. 

o Процесът проверява дали е направена самолетна резервация за това 

пътуване и ако е така, продължава със следващата стъпка. В противен 

случай се извършва комуникация с партнираща уеб услуга, като :  

 Резервацията се отказва в случай на изтекло време. 

 Прави се самолетна резервация.  

o Процесът проверява дали е направена резервация на автомобил за това 

пътуване и ако е така, продължава със следващата стъпка. В противен 

случай се извършва комуникация с партнираща уеб  услуга и :  

 Резервацията се отказва в случай на изтекло време. 

 Прави се резервация на автомобил.  

o Процесът проверява дали е направена резервация на автомобил за това 

пътуване и ако е така - продължава със следващата стъпка. В противен 

случай се извършва комуникация с партнираща уеб услуга като:  

 Резервацията се отказва в случай на изтекло време. 

 Прави се резервация на хотел.  

o Накрая процесът връща съобщение към клиента с направената 

резервация за пътуването или отказ.  
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Пътуване

Има ли 
самолетна 
резевация?

Изтекло време?

Airline

Reservation 

WS

Край

Има ли наета  
на кола?

Изтекло време?

Vehicle

Reservation

WS

Край

Има ли 
резевация на 

хотел?
Изтекло време?

Hotel

Reservation

WS

Край

Да

Не

не

Да

Да

Да

Не

Не Да

Да

не

Не

Начало

Край

Резервация 
на 

самолетен 
билет

Автомобил 
под наем

Резервация 
на хотел

Резервация 
за пътуване

 

ФИГ. 13 БЛОК СХЕМА НА ПРОЦЕСА "TRAVEL RESERVATION SERVICE" 
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5.1.2 Синхронен процес Order Music  

“Order Music” е примерен процес, разработен за целите на дисертационния труд. Той е 

изграден с основните  BPEL елементи и се обръща към 2 външни доставчика на уеб 

услуги и 1 вътрешна услуга, създадена за целите на дисертацията. На Фиг. 14 е 

представена блок схема на бизнес процеса “ Order Music ”.  

Бизнес процесът реализира поръчка на музикални записи. Основните стъпки, които 

включва са: 

 Потребител (клиент) предоставя лична информация, като име и адрес на 

електронна поща и име на изпълнител или албум, който го интересува.  

 Външна уеб услуга проверява електронната поща, предоставен от 

потребителя:  

o Ако адресът на електронната поща е грешен, процесът завършва с 

информативно съобщение. 

o Ако имейлът е верен , поръчката на клиента се изпълнява.  

 Процесът извиква друга външна уеб услуга, която предоставя данни за 

наличните музикални записи на искания изпълнител или албум.. 

 Вътрешна, локална уеб услуга изчислява цената на музикалните записи и 

създава оферта на клиента: 

o Ако поръчката е на стойност под 100EUR, то изчислената цена се 

изпраща на клиента и той/тя може да поръча записите на завения 

изпълнител или албум. 

o Ако поръчката е на стойност над 100EUR, то се изпраща съобщение 

на клиента, че компанията може да му направи по-добро 

предложение, при поръчка на по-големи количества. 
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Лична информация
Критерии за 

търсене

Коректен 
имейл?

Mail WS

Начало

Съобщение 
за грешка

Край

Критерии за 
търсене?

Music WS Music WA

Музикални 
записи

Музикални 
записи

Оферта

Price WS

Албум Артист

Да

Не

Съобщение

Под 100Е?

Съобщение

Да Не

Лична информация
Оферта

 

ФИГ. 14 БЛОК СХЕМА НА ПРОЦЕСА "ORDER MUSIC" 

 

 



114 

5.1.3 Синхронен процес Check Payment 

“Check Payment” е част от често използван бизнес процес за закупуване на стоки. Той е 

изграден с основните  BPEL елементи и се обръща към 4 външни доставчика на услуги. 

На Фиг. 15 е представена блок схема на бизнес процеса “ Order Music ”.  

Този бизнес процес извършва различни проверки върху данни, свързани със 

закупуване на стоки, като конвертиране на валути, проверка за валиден имейл и др. 

Основните стъпки на бизнес процеса са: 

 Потребителят предоставя лична информация (имена, e-mail адрес, адрес, 

телефон) и информация за плащането (номер на кредитна карта, валута, 

стойност за плащане). 

 Външна услуга проверява номера на кредитната карта, предоставена от 

потребителя:  

o Ако номерът на кредитната карта е грешен, процесът завършва с 

прихванато съобщение за грешка. 

o Ако номерът на картата е верен, процесът продължава.  

 Процесът извиква друга външна уеб услуга, която проверява e-mail адреса на 

потребителя: 

o Ако e-mail е грешен процесът завършва с прихванато съобщение за 

грешка. 

o Ако e-mail е верен, процесът продължава изпълнението си.  

 Процесът извиква външна уеб услуга, която извършва превалутиране. 

 Процесът извиква външна уеб услуга, която проверява адреса на потребителя и 

ако не е пълен, на базата на пощенския код попълва информация за града, щата. 

 Процесът връща информация за плащането в евро. 
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Лична информация
Плащане

Валидна карта?

CardValidator 
WS

Начало

Съобщение 
за грешка

Край

Валиден 
имейл?

EmailValidator
WS

CurrConvertor
WS

Лична 
информация 

(град)

PostCode
WS

Не

Да Не

Да

Плащане 
(валута)

Изключение

Има само ПК?
Да

Не

Проверена Лична инф.
 Проверено Плащане

 

ФИГ. 15 БЛОК СХЕМА НА ПРОЦЕСА "CHECK PAYMENT" 
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5.1.4 Синхронен процес Wine Producer 

“Wine Producer” е процес за закупуване на вино от производител. Примерът е изграден 

с основните  BPEL елементи и се обръща към 4 уеб услуги. 

Бизнес процесът реализира стъпките по поръчка, проверка на наличност и доставка на 

вино. Той включва следните стъпки: 

 Потребителят създава заявка с определен брой от конкретен тип вино и заявява 

компания доставчик.  

 Наличностите и цените на виното се проверяват едновременно (паралелно) 

наличността в двата склада на производителя, като се прави обръщение към две 

уеб услуги. 

 Определя се складът с по-ниска цена на виното. 

 Изпълнява се операция на услуга, която създава поръчка (с номер на поръчка, 

дата на заявка, вид вино, брой бутилки вино, очаквана дата на доставка и статус 

) към определения склад. 

 Друга услуга резервира поръчаното количество в склада. 

o Ако количеството е било резервирано междувременно и няма достатъчно 

налично вино, то процесът се прекратява. 

o Ако има достатъчно налично вино, се изчислява цената на доставката. 

 Услугата, която изпълнява доставката, изчислява нейната цена. 

 След като е изчислена цената за доставка, тя се потвърждава заедно с нейната 

дата. 

 Процесът връща информация за номера на поръчката, производител/ склада, от 

който е изпратена, вида на виното и съответното му количество, очаквана дата 

на доставка и общата цена на поръчката. 



117 

По-ниска цена в 
склад North?

GrapeProducer 
North WS

Начало

Warehouse 
WS

Да Не

Изход

GrapeProducer 
South WS

Заявка за 
вино

GrapeProducer 
North WS

GrapeProducer 
South WS

Цена на 
вино

Цена на 
вино

Създадена 
Поръчка

Създадена 
Поръчка

Фирма за доставка?

Бърза 
доставка

Нормална 
доставка

NormalFast

Transportation 
WS

Наличност на склад?Да Не Съобщение

Край

Transportation 
WS

Цена за 
доставка

Поръчка

 

ФИГ. 16 БЛОК СХЕМА НА ПРОЦЕСА “WINE PRODUCER”  

 

 



118 

5.2 Валидация на подходите 

В тази секция се представят резултатите от валидация на предложените подходи и 

подкрепящите ги разработени софтуерни инструменти. За автоматизация на подходите 

и изпълнение на бизнес процесите е използвана средата за разработка NetBeans или 

Eclipse. 

5.2.1 Валидация на подход за изолиране от външни зависимости 

За валидиране на подхода за изолация на зависимост от уеб услуги е използван бизнес 

процесът Travel Reservation Service. Той е избран, тъй като дава възможност за 

демонстрация на изолация, на няколко вида активности (invoke, pick onmessage и pick 

onalarm). С цел да се покаже поведението на процеса при наличие и липса (изолиране) 

на услугите, към които се обръща, са изпълнени следните тестови сценарии: 

 Тестов сценарий 01: Извършване на резервация за пътуване без 

изолиране на външни зависимости (нормално състояние) – при този 

случай всички три услуги са налични и се изпълняват пътища в процеса, 

които водят до извикване на услугите и получаване на отговор за 

резервация на полет, автомобил и хотел. 

 Тестов сценарий 02: Налична резервация без изолиране на външни 

зависимости (нормално състояние) - при този случай всички партниращи 

услуги са налични, но се изпълняват пътища в процеса, които не водят до 

извикване на услугите. 

 Тестов сценарий 03: Отказана резервация на хотел без изолиране на 

външни зависимости (нормално състояние) - при този случай всички 

партниращи услуги са налични и се изпълняват тези пътища в процеса, 

които извикват всички услуги, при което услугата за резервация на 

хотел, отказва резервацията. 

 Тестов сценарий 1: Извършване на резервация с изолиране на външни 

зависимости  – при този случай всички партниращи услуги са изолирани 

и се изпълняват тези пътища в процеса, които водят до резервация за 

полет, автомобил и хотел. 

 Тестов сценарий 2: Налична е резервация с изолиране на външни 

зависимости - при този случай всички партниращи услуги са изолирани, 

и се изпълняват тези пътища в процеса, които не водят до извикване на 

услугите. 

 Тестов сценарий 3: Отказана резервация на хотел с изолиране на външни 

зависимости - при този случай е изолирана услугата за резервация на 

хотел, по такъв начин, че връща отговор с отказ на резервацията. 

Инструментът, който извършва изолацията е Изолационният инструмент, описан в 

четвърта глава. Той замества извикването на услуга с фиксирани стойности от 

очаквания тип. Ситуацията описана в Тестов сценарий 3 е често срещана и 

представлява основно предизвикателство от гледна точка на услугите, описано в първа 
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глава. Поради тази причина, прилагането на подхода е представено с реализацията на 

Тестов сценарий 3, за симулиране на поведението на недостъпна услуга или услуга в 

процес на разработка. Останалите тестови сценарий следват същите стъпки: 

1) Формализиране на бизнес процеса в BPEL формат – бизнес процесът Travel 

Reservation Service е описан чрез езика BPEL и има текстово и графично 

представяне представено в Приложение Б. 

2) Избор на услуги, за изолация – към  момента на експеримента не е налична 

услугата за резервиране на хотел (HotelReservationService) и за това тя ще бъде 

изолирана. 

3) Дефиниране на формално описание на изолацията – формалното описание на 

изолацията може да бъде извършено както чрез графичния интерфейс, така и 

чрез подаване на файл със съответните настройки към конзолното приложение. 

Файлът, описващ изолацията на услуга HotelReservationService за процес Travel 

Reservation Service  има следното съдържание: 

 при симулиране поведението на onAlarm активност в Pick активност: 

C:/TravelReservationService.bpel 

--- 

process//invoke[@name='ReserveHotel'] 

--- 

process//invoke[@name='CancelHotel'] 

$CancelHotelOut.succeeded=false() 

$CancelHotelIn.itinerary=$ReserveHotelIn.itinerary/ota:ItineraryRef 

--- 

process//pick[@name='Timeout'] 

@onAlarm_index=1 

@onAlarm='P0Y0M0DT0H0M20S' 

--- 

 при симулиране поведението на onMessage активност в Pick активност: 

C:/ TravelReservationService/src/TravelReservationService.bpel 

--- 

process//invoke[@name='ReserveHotel'] 

--- 

process//pick[@name='Timeout'] 

@onMessage_index=1 

$HotelReservedIn.itinerary=$VehicleReservedIn.itinerary 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:RoomTypes/ota:RoomType/@NumberOfUnits=number(1) 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:RoomTypes/ota:RoomType/@RoomTypeCode='KNGSTE' 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:RoomRates/ota:RoomRate/ota:Rates/ota:Rate/@AgeQualifyingCo

de='10' 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:RoomRates/ota:RoomRate/ota:Rates/ota:Rate/@EffectiveDate=2

003-03-03 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:RoomRates/ota:RoomRate/ota:Rates/ota:Rate/@ExpireDate=2003

-03-10 
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$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:RoomRates/ota:RoomRate/ota:Rates/ota:Rate/@MinAge=number(1

8) 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:RoomRates/ota:RoomRate/ota:Rates/ota:Rate/ota:Base/@Amount

AfterTax=number(1495.00) 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:RoomRates/ota:RoomRate/ota:Rates/ota:Rate/ota:Base/@Curren

cyCode='CAD' 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:GuestCounts/ota:GuestCount/@Count=number(1) 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:GuestCounts/ota:GuestCount/@AgeQualifyingCode='10' 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:TimeSpan/@End=2003-03-10 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:TimeSpan/@Start=2003-03-03 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:BasicPropertyInfo/@ChainCode='HH' 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:BasicPropertyInfo/@HotelCityCode='YUL' 

$HotelReservedIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item[6]/ota:H

otel/ota:Reservation/ota:BasicPropertyInfo/@HotelName='Hilton Bonaventure' 

4) Използване на Изолационния инструмент с формалното описание на изолацията 

и трансформация на оригиналния BPEL на процеса: 

 На Фиг. 17 е представен трансформиран BPEL процес, в който е симулирано 

поведението onAlarm активност в Pick активност: 

 На Фиг. 18 е представен трансформиран BPEL процес, в който е симулирано 

поведението onMessage активност в Pick активност: 

5) Изпълнение на „трансформирания бизнес процес“ в сървъра за приложения без 

извикване на услугата HotelReservationService  
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ФИГ. 17 ТРАНСФОРМИРАН BPEL ПРОЦЕС СЪС СИМУЛИРАНА ONALARM АКТИВНОСТ 

 

 

ФИГ. 18 ТРАНСФОРМИРАН BPEL ПРОЦЕС СЪС СИМУЛИРАНА ONMESSAGE АКТИВНОСТ  
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Тестови сценарий 01, 02 и 03 са изпълнени върху оригиналния BPEL процес, а 1, 2 и 3 

са изпълнени върху негови версии, при които е извършена симулация по описаните 

вече стъпки. В   Таблица 9 е дадена следната информация за изпълнението на тестовите 

сценарии: 

 № ТС – номер на тестов сценарий (ТС); 

 Активност – активност, която се изолира; 

 Стойности за изолация – конкретните стойности, с които ще се замести 

отговорът от услугата; 

 Входни данни – тестовите данни, които се подават като входни данни на 

тествания бизнес процес; 

 Изходни данни – получен резултат от изпълнение на тестовия сценарий на 

сървъра за приложения; 

 Време – време за изпълнение на тестов сценарий. 
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ТАБЛИЦА 9 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕСТОВИ СЦЕНАРИИ 

№ ТС Входни данни Активност Стойност за изолация Изходни данни 

Време 

(s) 

01 < TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

… 

  < CustomerInfos> 

… 

  < ItineraryInfo> 

… 

  < TravelCost> 

… 

</TravelItinerary> 

НЯМА НЯМА < TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

… 

  < CustomerInfos> 

… 

  < ItineraryInfo> 

    <ReservationItems> 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Vehicle>… 

      <Hotel>… 

… 

    </ReservationItems> 

  < /ItineraryInfo> 

  < TravelCost> 

… 

</TravelItinerary> 

1.5s 

02 < TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

… 

  < CustomerInfos> 

… 

  < ItineraryInfo> 

    <ReservationItems> 

НЯМА НЯМА < TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

… 

  < CustomerInfos> 

… 

  < ItineraryInfo> 

    <ReservationItems> 

1.2s 



124 

№ ТС Входни данни Активност Стойност за изолация Изходни данни 

Време 

(s) 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Vehicle>… 

      <Hotel>… 

… 

    </ReservationItems> 

  < /ItineraryInfo> 

  < TravelCost> 

… 

</TravelItinerary> 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Vehicle>… 

      <Hotel>… 

… 

    </ReservationItems> 

  < /ItineraryInfo> 

  < TravelCost> 

… 

</TravelItinerary> 

03 < TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

… 

  < CustomerInfos> 

… 

  < ItineraryInfo> 

… 

  < TravelCost> 

… 

</TravelItinerary> 

НЯМА НЯМА < TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

… 

  < CustomerInfos> 

… 

  < ItineraryInfo> 

    <ReservationItems> 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Vehicle>… 

… 

    </ReservationItems> 

  < /ItineraryInfo> 

23.4s 
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№ ТС Входни данни Активност Стойност за изолация Изходни данни 

Време 

(s) 

  < TravelCost> 

… 

</TravelItinerary> 

1  invoke-  ReserveAirline 

invoke- ReserveVehicle 

invoke- ReserveHotel 

pick1- onMessage 

pick2- onMessage 

Timeout- onMessage 

TravelReservationService.bpel 

--- 

process//invoke[@name='ReserveAirline'] 

… 

process//invoke[@name='ReserveVehicle’] 

… 

process//invoke[@name='ReserveHotel'] 

… 

process//pick[@name='Timeout'] 

@onMessage_index=1 

$HotelReservedIn.itinerary=$VehicleReser

vedIn.itinerary 

… 

--- 

< TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

… 

  < CustomerInfos> 

… 

  < ItineraryInfo> 

    <ReservationItems> 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Vehicle>… 

      <Hotel>… 

… 

    </ReservationItems> 

  < /ItineraryInfo> 

  < TravelCost> 

… 

</TravelItinerary> 

1.2s 

2 < TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

… 

  < CustomerInfos> 

invoke-  ReserveAirline 

invoke- ReserveVehicle 

invoke- ReserveHotel 

pick1- onMessage 

TravelReservationService.bpel 

--- 

process//invoke[@name='ReserveAirline'] 

… 

< TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

  < CustomerInfos> 

… 

1.2s 
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№ ТС Входни данни Активност Стойност за изолация Изходни данни 

Време 

(s) 

… 

  < ItineraryInfo> 

    <ReservationItems> 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Vehicle>… 

      <Hotel>… 

    </ReservationItems> 

  < /ItineraryInfo> 

  < TravelCost>… 

</TravelItinerary> 

pick2- onMessage 

Timeout- onMessage 

process//invoke[@name='ReserveVehicle’] 

… 

process//invoke[@name='ReserveHotel'] 

… 

process//invoke[@name='CancelHotel'] 

$CancelHotelOut.succeeded=false() 

$CancelHotelIn.itinerary=$ReserveHotelIn.

itinerary/ota:ItineraryRef 

--- 

process//pick[@name='Timeout'] 

@onAlarm_index=1 

@onAlarm='P0Y0M0DT0H0M20S' 

--- 

  < ItineraryInfo> 

    <ReservationItems> 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Vehicle>… 

      <Hotel>… 

    </ReservationItems> 

  < /ItineraryInfo> 

  < TravelCost> 

… 

</TravelItinerary> 

3 < TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

… 

  < CustomerInfos> 

… 

  < ItineraryInfo> 

… 

  < TravelCost> 

… 

</TravelItinerary> 

invoke- ReserveHotel 

Timeout- onMessage 

Timeout- onAlaram 

Invoke - CancelVehicle 

TravelReservationService.bpel 

--- 

process//invoke[@name='ReserveHotel'] 

--- 

process//invoke[@name='CancelHotel'] 

$CancelHotelOut.succeeded=false() 

$CancelHotelIn.itinerary=$ReserveHotelIn.

itinerary/ota:ItineraryRef 

--- 

process//pick[@name='Timeout'] 

@onAlarm_index=1 

@onAlarm='P0Y0M0DT0H0M20S' 

--- 

< TravelItinerary> 

  < ItineraryRef> 

  < CustomerInfos>… 

  < ItineraryInfo> 

    <ReservationItems> 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Air>… 

      <Vehicle>… 

    </ReservationItems> 

  < /ItineraryInfo> 

  < TravelCost> 

</TravelItinerary> 

23.2s 
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Основната задача на подхода за изолиране от външни зависимости е да премахне 

зависимостта на бизнес процес, от една или повече от неговите партниращи уеб 

услуги. Тяхното поведение трябва да се симулира по такъв начин, че да се запазят 

функционалните и нефункционалните характеристики на бизнес процеса. 

Резултатите от направените тестове в Таблица 9 показват, че: 

 бизнес процес, описан чрез BPEL, може да се изолира от външни зависимости, 

дължащи се  на партниращи уеб услуги; 

 при едни и същи входни данни „трансформираните бизнес процеси“ връщат 

изходни данни, идентични с тези при оригиналния, непроменения бизнес 

процес; 

 времето за изпълнение на „трансформираните бизнес процеси“, е по-малко или 

равно на времето за изпълнени на непроменения бизнес процес; 

На база на въведените метрики за валидация, подходът за изолиране на външни 

зависимости има обща оценка 9 от 13. Той е нов (Оценка 3), приложим е за тестване на 

бизнес процеси, описани с езика BPEL (Оценка:1), напълно решава поставената му 

задача (Оценка:3) и е необходима човешка намеса в начален етап от неговата 

реализация (Оценка:2). 

Валидацията на подхода за изолиране на външни зависимости и неговата 

автоматизация, доказват следното: 

 Подходът предлага лесен и бърз начин за изолиране на бизнес процес от 

неговите партниращи услуги; 

 Изолацията на бизнес процеса от една или повече от партниращи му услуги, се 

извършва само чрез промяна в BPEL описанието на бизнес процеса;  

 Изолацията на бизнес процеса от една или повече от партниращи му услуги не 

го променя функционално, в рамките на предварително зададено множество от 

входни данни;  

 Изолацията на бизнес процеса от една или повече от партниращи му услуги не 

влошава нефункционалните му характеристики, освен в случаите, в които това 

е цел на теста;  

 Подходът предлага реалистична симулация на функционалността на 

партниращите уеб услуги – отговорите, симулирани чрез подхода са еднакви с 

получените при извикване на реалните партниращи услуги; 

 Извършва изолиране на зависимостта от външни услуги във всичките ѝ прояви 

- синхронно изпълнение на операция, предоставена от външна услуга, 

асинхронно изпълнение на операция, предоставена от външна услуга, 

непредизвикано получаване на съобщение от външна услуга и изпращане на 

съобщение на външна услуга; 

 Липсва вмешателство при изпълнението на бизнес процеса; 
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 Изолационният инструмент, автоматизиращ подхода, е технологично 

независим, тъй като е реализиран като уеб услуга. 

5.2.2 Валидация на подход за инжектиране на неизправности 

В бизнес процеса Order Music са инжектирани неизправности, за да се покаже начинът 

на работа на Инжекционния инструмент и да се валидира подходът, който той 

реализира. Последователността от стъпки, които се изпълняват за да се реализира 

инжектиране на неизправности, е следната: 

1) Формализиране на бизнес процеса в BPEL формат - бизнес процесът Order 

Music е описан с BPEL и неговото текстово и графично представяне е дадено в 

Приложение Б. 

2) Избор на комуникационните канали, за които се инжектират промени – 

инжектират се грешки, неизправности в канала между бизнес процеса Order 

Music и външната услуга за валидиране на e-mail адрес (ValidatorDemo), която 

представя една операция ValidateEmail 

3) Дефиниране на формално описание на инжектираните промени - може да бъде 

извършено както чрез графичния интерфейс на инструментa, така и чрез 

подаване на файл със съответните настройки към конзолното приложение. 

Файлът описващ инжектирането на закъснение от 20 секунди в отговора от 

услугата ValidatorDemo има следния вид: 

C:/ MusicProcess /src/MusicBPELProcess.bpel 

--- 

+proxy 

wait=20 

error_ratio=0 

http://mathertel.de/AJAXEngine/S03_AJAXControls/ValidatorDemo.asmx 

$IsValidEmailIn.parameters=$IsValidEmailOut.parameters 

--- 

4) Трансформация на оригиналния BPEL файл на процеса и формалното описание 

на инжектираните промени – трансформацията представлява пренасочване на 

извикването от партниращата уеб услуга, към услуга посредник (proxy) и се 

извършва от Изолационния инструмент. Графичното представяне на 

трансформирания процес има вида показан на Фиг. 19: 
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ФИГ. 19 ТРАНСФОРМИРАН BPEL  ПРОЦЕС С ИНЖЕКТИРАНИ ПОВРЕДИ 

На Фиг. 20 е показано графичното задаване на параметрите за конфигурация на 

Инжекционния инструмент, които бяха описани във файла, на стъпка 3.  

 

ФИГ. 20 ПАРАМЕТРИ ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ  НА ПОВРЕДА 
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5) Изпълнение на бизнес процеса в сървъра за приложения – по време на 

изпълнението се извиква услугата посредник (proxy), която представлява 

Инжекционният инструмент. Тя извършва инжектиране на неизправност, 

според направените настройки. В конкретния случай това е закъснение в 

отговора от услугата за валидиране на имейл адрес (електронна поща). 

За да се валидира предложеният подход за инжектиране на неизправности, са избрани 

следните случаи на грешки, които могат да се симулират с помощта на Инжекционния 

инструмент: 

Сценарий 1: Закъснение на съобщение от партнираща услуга; 

Сценарий 2: Прекъсване на връзката между бизнес процеса и някоя от 

партниращите му услуги; 

Сценарий 3: Шум в структурата на съобщение от партнираща услуга; 

Сценарий 4: Шум в данните на съобщение от партнираща услуга; 

За да се покаже промяната в бизнес процеса при инжектиране на грешки първо се 

разглежда нормалното му поведение, при което липсват неизправности. За целта е 

изпълнен: 

Сценарий 0: Без инжектиране на грешки (нормално състояние) 

Всеки от дефинираните по-горе тестови сценарий може дас е изпълни с различни 

характеристики, както следва:  

 Параметри на грешките – параметрите, които да се подадат на операция 

SimulateFailure, която е входна за Инжекционния инструмент; 

 Активност – активността, в която ще бъде инжектирана неизправност; 

 Входни данни – тестовите данни, които се подават като входни данни на 

тествания бизнес процес. 

Всеки от случаите трябва да се валидира при различни критерии за успех, които касаят 

очакваните изходни данни. Очакваният резултат за всеки от случай, е както следва:  

Тестов сценарий 0: Липса на грешки (нормално състояние) – очакваният 

резултат без инжектиране на грешки е смислено, добре структурирано 

съобщение oi което се изпълнява за времеви интервал ti ; 

Тестов сценарий 1: Закъснение на съобщение от партнираща услуга – 

очакваният резултат без инжектиране на грешки е смислено, добре 

структурирано съобщение oi което се изпълнява за времеви интервал ti + T, 

където T е закъснението подадено като параметър на грешката; 

Тестов сценарий 2: Прекъсване на връзката между бизнес процеса и някоя от 

партниращите му услуги – очакваният резултат при прекъсване в 

комуникацията между бизнес процеса и услуга-партньор е грешка  ei, при което 

времето за изпълнение to почти не се променя; 
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Тестов сценарий 3: Шум в структурата на съобщението от партнираща услуга – 

очакваният резултат не е смислен, съобщението е лошо формирано и се очаква 

грешка поради грешно структуриране (възможно е при нисък коефициент на 

зашумяване, този случай да попадне в Тестов сценарий 4) 

Тестов сценарий 4: Шум в данните на съобщението от партнираща услуга – 

очакваният резултат е добре структурирано съобщение с произволно 

генерирани данни (генерирани с инструмента WS-TAXI [62]), които в 

зависимост от стойностите ще доведат до изпълнение на неочакван път в 

процеса или неочаквани изходни стойности за данните. Следователно изходните 

данни ще са близки до тези в Тестов сценарий 0 с някакво отклонение di +oi  

Тестов сценарии, с които е показана работата на Инжекционния инструмент и 

резултатите от изпълнението им, са представени в Таблица 10, която съдържа следните 

колони:  

 № ТС – номер на тестов сценарий; 

 Параметри на грешките – параметрите, които да се подадат на Инжекционния 

инструмент; 

 Операция – име на операция от партниращата услуга, при извикването, на която 

се инжектира неизправност; 

 Входни данни – тестовите данни, които се подават като входни данни на 

тествания бизнес процес. 

 Изходни данни – получен резултат от изпълнение на тестовия сценарий на 

сървъра за приложения; 

 Време – време за изпълнение на тестов сценарий. 
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ТАБЛИЦА 10 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИ НА ТЕСТОВИ СЦЕНАРИИ 

№ 

ТС 

Параметри 

на грешките 

Операция Входни данни Изходни данни Време (s) 

0 НЯМА НЯМА Име: John 

Е-мейл: test@test 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

Информация за поръчка: Your e-

mail address is not valid. The order 

can not proceed. 

3s 

НЯМА НЯМА Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 1 

Албум: The Popular 

Frank Sinatra Vol. 1 

Информация за поръчка: Your 

order has been processed. 

Стойност на поръчка: 11.13 

3.5s 

НЯМА НЯМА Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

Информация за поръчка: Your 

order has been processed. 

Стойност на поръчка: 3.18 

3.5s 

НЯМА НЯМА Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 10 

Албум: Love Songs 

Информация за поръчка: We can 

make you a better offer for that 

quantity. For more information 

contact the Sales Department. 

3.5s 

НЯМА НЯМА Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 11 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

Информация за поръчка: We can 

make you a better offer for that 

quantity. For more information 

contact the Sales Department. 

3.7s 

1 wait=10 

errorFactor=0 

Операция: 

ValidateEmail 

Име: John 

Е-мейл: test@test 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

Информация за поръчка: Your e-

mail address is not valid. The order 

can not proceed. 

13.5s 

(T=10) 

wait=20 

errorFactor=0 

Операция: 

ValidateEmail 

Име: John 

Е-мейл: test@test 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

Информация за поръчка: Your e-

mail address is not valid. The order 

can not proceed. 

23.7s 

(T=20) 

wait=10 

errorFactor=0 

Операция: 

CalculateTrackPrice 

Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 1 

Албум: The Popular 

Frank Sinatra Vol. 1 

Информация за поръчка: Your 

order has been processed. 

Стойност на поръчка: 11.13 

13.9s 

(T=10) 

wait=10 

errorFactor=0 

wait=15 

errorFactor=0 

Операция: 

ValidateEmail 

Операция: 

CalculateTrackPrice 

Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 1 

Албум: The Popular 

Frank Sinatra Vol. 1 

Информация за поръчка: Your 

order has been processed. 

Стойност на поръчка: 11.13 

29.3s 

(T=10+15) 

2 wait=0 

errorFactor=-2 

Операция: 

ValidateEmail 

Име: John 

Е-мейл: test@test 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

Грешка: disconnected 3.8s 

wait=0 

errorFactor=-2 

Операция: 

GetArtistMaching 

Име: John 

Е-мейл: 

Грешка: disconnected 11.7s 



133 

№ 

ТС 

Параметри 

на грешките 

Операция Входни данни Изходни данни Време (s) 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

wait=0 

errorFactor=-2 

Операция: 

CalculateTrackPrice 

Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

Грешка: disconnected 11.5s 

3 wait=0 

errorFactor=40 

Операция: 

ValidateEmail 

Име: John 

Е-мейл: test@test 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

BPCOR-6130: Activity Name is 

EmailInvoke 

Причина: 

javax.xml.SOAP.SOAPException: 

javax.xml.stream…   

Съобщение: An invalid XML 

character … was found in the 

element content of the document. 

3.9s 

wait=0 

errorFactor=40 

Операция: 

GetArtistMaching 

Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

BPCOR-6130: Activity Name is 

ArtistInvoke 

 Причина: 

javax.xml.SOAP.SOAPException: 

javax.xml.stream… 
Съобщение: An invalid XML 

character …  was found in the 

element content of the document. 

11.6s 

wait=0 

errorFactor=5 

Операция: 

GetArtistMaching 

Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

BPCOR-6130: ActivityName is 

ArtistInvoke 

Причина : 

javax.xml.SOAP.SOAPException: 

javax.xml.stream… 

Съобщение: An invalid XML 

character …  was found in the 

element content of the document. 

11s 

4 wait=0 

errorFactor=-1 

Операция: 

ValidateEmail 

Име: John 

Е-мейл: test@test 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

Информация за поръчка: Your 

order has been processed. 

Стойност на поръчка: 3.18 

4.8s 

wait=0 

errorFactor=-1 

Операция: 

CalculateTrackPrice 

Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

Информация за поръчка: Your 

order has been processed. 

Стойност на поръчка: 

0.19050558223078906 

6.3s 

wait=0 

errorFactor=-1 

Операция: 

CalculateTrackPrice 

Име: John 

Е-мейл: 

John@gmail.com 

Бр. албуми: 1 

Изпълнител: Frank 

Sinatra 

Информация за поръчка: Your 

order has been processed. 

Стойност на поръчка: 

0.9528385005498471 

5s 
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Резултатите, представени в Изходните данни в Таблица 10, показват, че подходът за 

инжектиране на неизправности успешно симулира повреди в бизнес процес. В Тестов 

сценарий 1 изходните данни са същите като в Тестов сценарий 0, но времето за 

изпълнение е по-дълго, поради симулираното закъснение. Вижда се, че времето за 

изпълнени между Тестов сценарий 0 и Тестов сценарий 1 се различава, според 

зададения wait параметър с отклонение до 2 секунди. При Тестов сценарий 2, бизнес 

процесът завършва с грешка, тъй като не е успял да изпрати или получи съобщение. В 

реална ситуация, при която партниращата услуга не е достъпна, процесът връща същия 

отговор, което показва, че този вид повреди са симулирани напълно реалистично. 

Резултатът от изпълнението на Тестов сценарий 3 е грешка, поради некоректни данни в 

получено съобщение. Тестов сценарий 2 и Тестов сценарий 3 връщат системни 

съобщения за грешки, които не са достатъчно информативни, ето защо това се счита за 

дефект в имплементацията на бизнес процеса – правилната реализация на такива 

грешки, предполага бизнес процесът да ги обработи, като например върне в резултата 

смислено и добре формулирано съобщения за грешката. В Тестов сценарий 4 (шум в 

данните на съобщението от партнираща услуга) е извършена симулация на съобщение 

от партнираща услуга, такова, че данните са грешни или невалидни. Това води до 

погрешни изходни данни, спрямо тези в Тестов сценарий 0 и дори до погрешен 

изпълнение на управляващия поток.  

Резултатите, представени в Таблица 10, показват, че подходът за инжектиране на 

неизправности успешно осигурява: 

Анализ на информацията представена в показва, че подходът за инжектиране на 

неизправности: 

 симулация на забавяне на отговора на партнираща услуга към бизнес процес; 

 симулация на липса на отговор от партнираща услуга; 

 симулация на отговор от партнираща услуга с грешна граматика; 

 симулация на отговор от партнираща услуга с вярна граматика, но невярна 

семантика; 

 тества устойчивостта на бизнес процес, реализиран като композиция от уеб 

услуги, прилагайки негативно тестване; 

 спомага за идентифицирането на проблеми в СБУ. 

Чрез въведените метрики за валидация, за подхода за инжектиране на неизправности се 

изчислява обща оценка 10 от 13. Предложения подход напълно решава поставената му 

задача (Оценка:3),  подходящ е за тестване на АОУ (Оценка:3), предлага повече 

функции от други подобни подходи (Оценка:2), а за неговата работа е необходима 

човешка намеса само в начален етап на конфигурация (Оценка:2). 

От написаното до тук за подхода за инжектиране на неизправности и неговата 

автоматизация са направени следните изводи: 



135 

 Подходът предлага лесен и бърз начин за инжектиране на неизправности; 

 Подходът осигурява симулация на различни видове неизправности; 

 Подходът изисква ниска степен на вмешателство в изпълнението на бизнес 

процеса; 

 Инжекционният инструмент, който автоматизира подхода, е технологично 

независим, тъй като е реализиран като уеб услуга. 

5.2.3 Валидация на подход за анализ на даннови зависимости 

Данновите зависимости в бизнес процеса Check Payment се анализират според 

предложения в методологията подход. За целта се използва Инструментът за анализ на 

зависимости. За да се онагледи по-добре неговата работа е представена информация от 

CLI и GUI интерфейса на инструмента: 

1) Формално представяне на бизнес процеса чрез BPEL – тъй като основният 

формат, в който се работи с бизнес процесите е BPEL, то Инструментът за 

анализ на зависимости, приема като вход BPEL описание на процеса Check 

Payment (виж Приложение Б).  

2) Преобразуване на бизнес процесът в дърво - бизнес процесът Check Payment е 

преобразуван в дърво на зависимостите показана на Фиг. 21 от Инструмент за 

анализ на зависимости: 

 

ФИГ. 21 ДЪРВО НА ДАННОВИТЕ ЗАВИСИМОСТИТЕ 
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3) Избор на път в дървото на данновите зависимости – генерираното дърво на 

даннови зависимости се използва за избор на път за изпълнение на бизнес 

процеса. В случая ръчно е избран пътят съдържащ assign активност 

InvalidCardMessage. 

4) Идентифициране на условните активности - Инструментът за анализ на 

зависимости анализира условните активности през които трябва да се премине 

за изпълнение на избрания път и ги представя като  XPath израз, както следва: 

Element found! 

This branch is ELSE 

Condition 0:  

String representation: not ($Validate_CreditCardOut.parameters/ns1: 

Validate_CreditCardResult = 1) 

] 

5) Идентифициране на променливи - след като вече е дефиниран XPath израз, 

Инструментът за анализ на зависимости идентифицира процесните променливи 

и константите, участващи в условните активности. В случая това е 

променливата Validate_CreditCardOut, за която се връща информация от 

инструмента: 

Depending on: Validate_CreditCardOut 

Located at: \process\sequence[1]\if[1] 

Инструментът, автоматизиращ подхода за анализ на зависимости, е в начален етап и не 

предлага програмна реализация на всички негови стъпки. Поради тази причина 

подходът за анализ на даннови зависимости е оценен в теоретичен и практически 

аспект. 

Изхождайки от теоретичното описание на подхода за анализ на даннови зависимости, 

неговата обща оценка е 9 от 13 възможни точки, базирани на метриките за валидация. 

Подходът е нов (Оценка:3), и решава до голяма степен поставената му задача 

(Оценка:2). Негово предимство, е че може напълно да се автоматизира (Оценка:3), ако 

се приеме, че при тестване на бизнес процес, целта винаги е пълно покритие на 

пътища. Недостатък на предложения начин за анализ на даннови зависимости е, че е 

подходящ само за тестване на бизнес процеси, описани с езика BPEL (Оценка:1);  

В практически аспект оценката на предложния подход е 6. Това е така, защото 

практическото му приложение изисква използване на Инструмента за анализ на 

зависимости, който предполага човешка намеса на различни етапи (Оценка:1) и решава 

само от части поставената му задача (Оценка:1). 

5.2.4 Валидация на подход за създаване на функционални тестове 

За валидиране на подход за създаване на функционални тестове е използван бизнес 

процес Check Payment. Създаден е Инструментът за генериране на тестови сценарии, 

който реализира предложения подход, като следва последователността: 
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1) Идентифициране на WSDL файлове, описващи интерфейсите за комуникация с 

даден процес – Инструмент за генериране на тестови сценарии очаква за вход 

WSDL файл и XSD файл, дефиниращ данновите типове. 

2) Избор на тестова стратегия – за процеса Check Payment е избрана стратегия за 

пълно покритие на пътищата, които са 4. 

3) Дефиниране на абстрактни тестови сценарии - Инструментът за генериране на 

тестови сценарии идентифицира операциите на услугите, към които бизнес 

процесът изпраща заявки или очаква отговори. След това генерира абстрактни 

тестови сценарии за всяка операция, базирани на SOAP заявката и/или отговора. 

Създава се и тестов сценарий за цялата композиция от уеб услуги, обект на 

тестване (описана с BPEL документ), тъй като на нея също може да се гледа 

като на уеб услуга. За конкретния случай е представено генерирането на 

абстрактен тестов сценарий за операцията OrderPartnerOperation, която е 

основната входна точка за бизнес процес Check Payment. SOAP заявката, която 

се изпраща за изпълнение на операцията има следния вид: 

<SOAPenv:Envelope xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/ 

http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:SOAPenv="http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/" 

xmlns:ord="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

xmlns:ord1="http://xml.netbeans.org/schema/OrderInfo"> 

   <SOAPenv:Body> 

      <ord:OrderPartnerOperation> 

         <Order_Input> 

            <ord1:firstname>?string?</ord1:firstname> 

            <ord1:lastname>?string?</ord1:lastname> 

            <ord1:email>?string?</ord1:email> 

            <ord1:country>?string?</ord1:country> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:state>?string?</ord1:state> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:city>?string?</ord1:city> 

            <ord1:postalCode>?string?</ord1:postalCode> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:address>?string?</ord1:address> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:phone>?string?</ord1:phone> 

            <ord1:creditCardNumber>?string?</ord1:creditCardNumber> 

            <ord1:total>?1.051732E7?</ord1:total> 

            <ord1:currencyCode>?string?</ord1:currencyCode> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:errorCode>?string?</ord1:errorCode> 

         </Order_Input> 

      </ord:OrderPartnerOperation> 

   </SOAPenv:Body> 

</SOAPenv:Envelope> 
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4) Създаване на изпълними тестови сценарии с тестови данни - Инструментът за 

генериране на тестови сценарии създава тестови сценарии от абстрактния 

тестов сценарий, като задава тестови данни. За избрания бизнес процес са 

създадени 4 тестови сценарии, за преминаване по всеки възможен път. SOAP 

заявката с входни данни за сценария, тестващ невалидна кредитна карта има 

вида: 

<SOAPenv:Envelope xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/ 

http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:SOAPenv="http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/" 

xmlns:ord="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

xmlns:ord1="http://xml.netbeans.org/schema/OrderInfo"> 

   <SOAPenv:Body> 

      <ord:OrderPartnerOperation> 

         <Order_Input> 

            <ord1:firstname>John</ord1:firstname> 

            <ord1:lastname>Doe</ord1:lastname> 

            <ord1:email>john@gmail.com</ord1:email> 

            <ord1:country>USA</ord1:country> 

            <ord1:state>TX</ord1:state> 

            <ord1:city>TEXAS</ord1:city> 

            <ord1:postalCode>77590</ord1:postalCode> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:address>St. John 114</ord1:address> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:phone>00359111222</ord1:phone> 

            <ord1:creditCardNumber>1111222233334444</ord1:creditCardNumber> 

            <ord1:total>40</ord1:total> 

            <ord1:currencyCode>USD</ord1:currencyCode> 

         </Order_Input> 

      </ord:OrderPartnerOperation> 

   </SOAPenv:Body> 

</SOAPenv:Envelope> 

Инструментът за генериране на тестови сценарии дава възможност за дефиниране на 

проверки  и очаквани резултати. За описания тестов сценарий се проверяват: 

 HTTP статус – очаква се да е 200; 

 Наличието на текст в отговора – очаква се да съдържа съобщението за 

невалидна кредитна карта, а именно <ord1:errorCode>Invalid 

Credit Card Number</ord1:errorCode>; 

 Времето за отговор – очаква се да е по-малко от 5000 милисекунди; 

 Xpath израз – очаква се изразът message/part/Validate_CreditCardResponse/ 

Validate_CreditCardResult да има стойност 0. 

5) Изпълнение на процеса в сървъра за приложения – използва се 

инфраструктурата на ESB оркестратора на избрания сървър за приложения, за 

зареждане и изпълнение на готовия тестови сценарий или тестовия пакет.  



139 

6) Отчитане на резултати от изпълнение на тестовите сценарии въз основа на 

дефинираните твърдения - Инструментът за генериране на тестови сценарии 

записва получените резултати от изпълнението и ги сравнява с очакваните 

резултати и дефинираните твърдения. 

На Фиг. 22 е показан графичния потребителски интерфейс на Инструментът за 

генериране на тестови сценарии, реализиран в средата NetBeans. 

 

ФИГ. 22 ИНСТРУМЕНТЪТ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ТЕСТОВИ СЦЕНАРИ 

Подробна информация за тестовите сценарии, изпълнени за процеса Check Payment, 

техните входни данни, очаквани и получени резултати, са описани в Таблица 11. 
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ТАБЛИЦА 11. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕСТОВИ СЦЕНАРИИ 

№ 

ТС 

Кратко описание Входни данни Очаквани резултати Получени резултати 

1 Тестов сценарий, при който 

всички данни са коректни и 

потребителят е въвел пълния 

си адрес, вкл. П.К., град и 

щат 

Email: john@gmail.com 

State:TX 

City: TEXAS 

Postal Code: 77590 

Credit Card No: 

4111111111111111 

Total: 40 

Currency Code: USD 

HTTP Status Code = 200 

Response Time < 5000ms 

Contains <city> 

Contains <state> 

Contains < creditCardNumber> 

Contains < total> 

Contains <currencyCode>EUR</currencyCode> 

Not Contains <errorCode>Invalid Credit Card 

Number</errorCode> 

HTTP Status Code = 200 

Response Time =1703ms 

Contains <city> 

Contains <state> 

Contains < creditCardNumber> 

Contains < total> 

Contains <currencyCode>EUR</currencyCode> 

Not Contains <errorCode>Invalid Credit Card 

Number</errorCode> 

2 Тестов сценарий, при който 

всички данни са коректни, но 

потребителят не е въвел 

пълния си адрес, има П.К., но 

липсва град. 

Email: johngmail.com 

Postal Code: 77590 

Credit Card No: 

4111111111111111 

Total: 40 

Currency Code: USD 

HTTP Status Code = 200 

Response Time < 5000ms 

Contains <city> 

Contains <state> 

Contains <currencyCode>EUR</currencyCode> 

Not Contains <errorCode>Invalid Credit Card 

Number</errorCode> 

Variable Validate_CreditCardOut has XPath 

message/part/ Validate_CreditCardResponse/ 

Validate_CreditCardResult = 1 

HTTP Status Code = 200 

Response Time = 3969ms 

Contains <city> 

Contains <state> 

Contains <currencyCode>EUR</currencyCode> 

Not Contains <errorCode>Invalid Credit Card 

Number</errorCode> 

Variable Validate_CreditCardOut has XPath 

message/part/ Validate_CreditCardResponse/ 

Validate_CreditCardResult = 1 

3 Тестов сценарий, при който 

потребителят е дал невалиден 

номер на кредитна карта. 

Email: john@gmail.com 

State:TX 

City: TEXAS 

Postal Code: 77590 

Credit Card No: 

1111222233334444 

Total: 40 

Currency Code: USD 

HTTP Status Code = 200 

Response Time < 5000ms Contains 

<errorCode>Invalid Credit Card 

Number</errorCode> 

Variable Validate_CreditCardOut has XPath 
message/part/Validate_CreditCardResponse/Valida

te_CreditCardResult = 0 

HTTP Status Code = 200 

Response Time = 2093ms Contains 

<errorCode>Invalid Credit Card 

Number</errorCode> 

Variable Validate_CreditCardOut has XPath 
message/part/Validate_CreditCardResponse/Vali

date_CreditCardResult = 0 

4 Тестов сценарий, при който 

потребителят е невалиден 

(неговият интернет адрес). 

Email: john@gmail.com 

State:TX 

City: TEXAS 

Postal Code: 77590 

Credit Card No: 

4111111111111111 

Total: 40 

Currency Code: USD 

Response Time < 5000ms 

Valid SOAP Response 

SOAP Fault 

Response Time = 16ms 

Valid SOAP Response 

SOAP Fault 
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Експерименталните резултати показват, че реализираният подход за създаване на 

функционални тестове улеснява тестването на бизнес процеси описани с BPEL и 

позволява прилагането на разнообразни проверки. От Таблица 11 се вижда, че 

Инструментът за генериране на тестови сценарии предлага проверки за HTTP статус 

код, за текст на съобщение, за част от текст в съобщение, за BPEL променлива описана 

с XPath израз и за време за отговор. Освен това всички описани проверки имат и 

негативна форма, т.е. могат да проверяват, че дадено условие не е изпълнено. 

Инструментът за генериране на тестови сценарии е валидиран чрез четири примерни 

тестови сценария, приложени върху процеса CheckPayment. Създадените тестови 

сценарии осигуряват пълно покритие на пътища в бизнес процеса, а възможностите за 

дефиниране на твърдения, които инструментът предоставя са напълно достатъчни, за 

извършване на функционално тестване. 

В следствие на изпълнената последователност от стъпки, създадените тестови 

артефакти и резултатите от изпълнените тестови сценарии, са направени следните 

изводи: 

 Предложения подход за генериране на тестови сценарий е напълно приложим за 

композиции от уеб услуги; 

 Чрез подходяща програмна реализация предложеният подход, се автоматизира 

до голяма степен. 

 Инструментът за генериране на тестови сценарии идентифицира всички услуги, 

участващи в тестваната композиция от уеб услуги и създава абстрактни тестови 

сценарии, за всяка от тях. Недостатък на тези сценарий, е че те не са изпълними 

и добавят допълнителна стъпка в процеса за функционално тестване. 

 Реализираният инструмент създава изпълними тестови сценарии, чрез задаване 

на подходящи входни данни за абстрактните тестови сценарии. 

 Инструмента за генериране на тестови сценарии предлага възможност за 

дефиниране на разнообразни тестови твърдения; 

 Създадените тестови сценарии, на база предложения подход, са приложими за 

функционално тестване както по време на разработка, така и по време на 

експлоатация; 

 Създадените тестови сценарий са преизползваеми и следователно приложими 

при регресионно тестване. 

На база направената валидация на подхода за създаване на функционални тестове, се 

изчислява неговата обща оценка, като сбор от метриките: Приложимост на подхода за 

тестване в различни сфери, технологии (Оценка:4), Пълнота на решението - напълно 

решава поставената му задача (Оценка:3), Ниво на автоматизация - необходима е 

човешка намеса на различни етапи от процеса на реализация на подхода  (Оценка:1) и 

Сравнение с други подобни подходи - Подобен е на други подходи. (Оценка:1). В 

резултат, общата оценка на валидирания в тази секция подход е 9 от 13. 
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5.2.5 Валидация на подход за генериране на тестови данни 

Подходът за генериране на тестови данни се валидира с помощта на разработен 

Инструмент за генериране на данни, който надгражда съществуващите инструменти, с 

допълнителни функции, специфични за тестването на BPEL бизнес процеси. За да се 

валидира подходът за генериране на тестови данни, че удовлетворява поставените към 

него изисквания, а именно:  

o Извличане на схема от файл; 

o Генериране на повече от 1 инстанции (екземпляра) на XML документ; 

o Избор на Root елемент; 

o Обработка на атрибути 

 Обработка на Choice елементи; 

 Обработка на елементи за повторение (minOccurs,  maxOccurs); 

 Използване на стойности по подразбиране (default); 

 Използване на фиксирани стойности (fixed); 

 Използване на ограничения за видимост (use);  

o Автоматично генериране на структурата на XML документ по XSD 

схема; 

o Автоматично генериране на произволни стойности за XML документ; 

o Генериране на валидни и невалидни стойности; 

o Параметризация на стойности. 

Чрез Инструмент за генериране на данни са създадени тестови сценарии, които 

комбинират описаните изисквания по начина представен в Таблица 12. 

ТАБЛИЦА 12 ТЕСТОВИ СЦЕНАРИИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА 

ДАННИ 

№ 

ТС 

Място на XSD 

дефиницията 

Брой 

инст. 

Root 

елм. 

Атрибути Начин за генериране на данни Вид данни 

1 xsd файл 2 3 minOccurs, 

maxOccurs 

Автоматично, произволни Валидни 

2 xsd файл 3 1 choice Автоматично, произволни Валидни 

3 xsd файл 1 1 default Автоматично, произволни Невалидни 

4 xsd файл 2 1 minInclusive, 

maxInclusive 

Автоматично, произволни Валидни 

5 wsdl, съдържа  1 1  Автоматично, структура  Валидни 

6 wsdl, реферира  1 1 minOccurs Ръчно  Валидни 

7 wsdl, реферира  2 1 minOccurs Автоматично, произволни Валидни 

8 bpel, реферира  1 1 minOccurs Автоматично, от файл Валидни 

Очакваните резултати за тестови сценарии 1,2,4,6,7,8 са XML файлове с валидни 

данни, отговарящи на съответната схема, подадена като вход. За тестов сценарий 3 се 

очакват невалидни (по тип) данни спрямо зададената схема, а за тестов сценарий 5 е 

поискано да се създаде само структурата на XML документ без попълнени стойности, 

за съответните елементи.  
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Входните тестови данни (дефиниции на XSD схеми, извлечени от различни файлове) и 

получените изходни резултати (XML файлове) са изложени в Таблица 13. 

ТАБЛИЦА 13 ГЕНЕРИРАНИ XML ФАЙЛОВЕ СПОРЕД XSD СХЕМИ 

№ 

ТС 

 Входни данни (XSD) Получени данни (XML) 

1 <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tns="http://www.example.org/NewWSDLFile/" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="unqualified"> 

<xsd:element name="orderperson" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="name" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="address" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="city" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="country" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="title" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="note" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="quantity" type="xsd:positiveInteger" /> 

<xsd:element name="price" type="xsd:decimal" /> 

<xsd:attribute name="orderid" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="shipto"> 

<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element ref="name" /> 

<xsd:element ref="address" /><xsd:element ref="city" /> 

<xsd:element ref="country" /></xsd:sequence> 

</xsd:complexType></xsd:element> 

<xsd:element name="item"> 

<xsd:complexType><xsd:sequence><xsd:element ref="title" /> 

<xsd:element minOccurs="0" ref="note" /> 

<xsd:element ref="quantity" /><xsd:element ref="price" /> 

</xsd:sequence></xsd:complexType></xsd:element> 

<xsd:element name="shiporder"> 

<xsd:complexType> <xsd:sequence> 

<xsd:element ref="orderperson" /> 

<xsd:element ref="shipto" /> 

<xsd:element maxOccurs="unbounded" ref="item" /> 

</xsd:sequence><xsd:attribute ref="orderid" use="required" /> 

</xsd:complexType></xsd:element></xsd:schema> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<item xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation=" order.xsd"> 

<title>string</title> 

<note>string</note> 

<quantity>1308834436</quantity> 

<price>658001404.14517</price> 

</item> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<item xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation=" order.xsd"> 

<title>string</title> 

<quantity>2039057581</quantity> 

<price>22910786.29806</price> 

</item> 

2 <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xsd:element name="purchaseForm"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:all> 

<xsd:element name="Address"> 

<xsd:complexType> 

<xsd:choice> 

<xsd:element name="USAddress1" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="USAddress2" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="USAddress3" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="USAddress4" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="USAddress5" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="USAddress6" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="USAddress7" type="xsd:string"/> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<purchaseForm 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation=" purchaseForm.xsd"> 

<Address><USAddress2>string</USAddress2> 

</Address> 

<PurchaseOrder><productName>string</productName> 

<quantity>2070341001</quantity> 

<quantity>497600509</quantity> 

<quantity>1600665101</quantity> 

<USPrice>1352899985.30249</USPrice> 

<shipDate>Thu Oct 16 02:32:27 EEST 2014</shipDate> 

</PurchaseOrder> 

</purchaseForm> 
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№ 

ТС 

 Входни данни (XSD) Получени данни (XML) 

</xsd:choice> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:element name="PurchaseOrder" type="PurchaseOrderType"/> 

</xsd:all> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:complexType name="PurchaseOrderType"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="productName" type="xsd:string" /> 

<xsd:element name="quantity" type="xsd:positiveInteger" 

minOccurs="2" maxOccurs="3"/> 

<xsd:element name="USPrice" type="xsd:decimal" /> 

<xsd:element name="shipDate" type="xsd:date" minOccurs="0" /> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<purchaseForm 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation=" purchaseForm.xsd"> 

<Address><USAddress2>string</USAddress2> 

</Address> 

<PurchaseOrder><productName>string</productName> 

<quantity>1632261470</quantity> 

<quantity>186209829</quantity> 

<USPrice>1992219919.18939</USPrice> 

</PurchaseOrder> 

</purchaseForm> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<purchaseForm 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation=" purchaseForm.xsd"> 

<Address><USAddress1>string</USAddress1> 

</Address> 

<PurchaseOrder><productName>string</productName> 

<quantity>452529578</quantity> 

<quantity>1615566489</quantity> 

<quantity>1864862605</quantity> 

<USPrice>107042027.30858</USPrice> 

<shipDate>Thu Oct 16 02:32:27 EEST 2014</shipDate> 

</PurchaseOrder> 

</purchaseForm> 

3 <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tns="http://www.example.org/1/" 

 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

attributeFormDefault="unqualified" 

 elementFormDefault="unqualified" 

targetNamespace="http://www.example.org/1/"> 

 <xsd:element name="color" type="xsd:string" 

default="red"/> 

</xsd:schema> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<color 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="color_fixed.xsd"> 

red-BREAK_VALUE</color> 

4 <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:tns="http://www.example.org/1/" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

attributeFormDefault="unqualified" 

elementFormDefault="unqualified" 

targetNamespace="http://www.example.org/1/"> 

<xsd:element name="age"> 

<xsd:simpleType> 

<xsd:restriction base="xsd:integer"> 

<xsd:minInclusive value="0" /> 

<xsd:maxInclusive value="120" /> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

</xsd:schema> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<age xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="age_range.xsd"> 

17</age> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<age xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="age_range.xsd"> 

102</age> 
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5 <wsdl:types> 

    <xsd:schema targetNamespace="http://www.example.org/1/"> 

      <xsd:element name="NewOperation"> 

        <xsd:complexType> 

          <xsd:sequence> 

            <xsd:element name="in" type="xsd:string"/> 

          </xsd:sequence> 

        </xsd:complexType> 

      </xsd:element> 

    </xsd:schema> 

</wsdl:types> 

… 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<NewOperation 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="first.xsd"> 

<in></in> 

</NewOperation> 

6 <wsdl:types> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xsd:import namespace="http://OrderInfo" 

schemaLocation="OrderInfo.xsd" />              

</xsd:schema> 

</wsdl:types> 

… 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

    targetNamespace="http://OrderInfo" 

    xmlns:tns="http://OrderInfo"> 

<xsd:complexType name="Order_Info"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="firstname" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="lastname" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="email" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="country" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="state" type="xsd:string" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

<xsd:element name="city" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="postalcode" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="address" type="xsd:string" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

<xsd:element name="phone" type="xsd:string" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

<xsd:element name="creditcardnumber" 

type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="total" type="xsd:double"></xsd:element> 

 <xsd:element name="currencycode" type="xsd:string" 

minOccurs="0" default="EUR"></xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:element name="Order_Details" 

type="tns:Order_Info"></xsd:element> 

</xsd:schema> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Order_Details 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="OrderInfo.xsd"> 

<firstname>Kunka</firstname> 

<lastname>Kuncheva</lastname> 

<email>kunka_89@yahoo.com</email> 

<country>Bulgaria</country> 

<state>none</state> 

<city>Sofia</city> 

<postalcode>1766</postalcode> 

<address>Mladost 1, 70</address> 

<phone>0887488365</phone> 

<creditcardnumber>1111-1111-1111-1111-

90</creditcardnumber> 

<total>11.90</total> 

<currencycode>none</currencycode> 

</Order_Details> 

7 <wsdl:types> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

<xsd:import namespace="http://OrderInfo" 

schemaLocation="OrderInfo.xsd" />              

</xsd:schema> 

</wsdl:types> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Order_Details 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="OrderInfo.xsd"> 

<firstname>string</firstname> 
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… 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

    targetNamespace="http://OrderInfo" 

    xmlns:tns="http://OrderInfo"> 

<xsd:complexType name="Order_Info"> 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="firstname" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="lastname" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="email" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="country" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="state" type="xsd:string" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

<xsd:element name="city" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="postalcode" type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="address" type="xsd:string" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

<xsd:element name="phone" type="xsd:string" 

minOccurs="0"></xsd:element> 

<xsd:element name="creditcardnumber" 

type="xsd:string"></xsd:element> 

<xsd:element name="total" type="xsd:double"></xsd:element> 

 <xsd:element name="currencycode" type="xsd:string" 

minOccurs="0" default="EUR"></xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

<xsd:element name="Order_Details" 

type="tns:Order_Info"></xsd:element> 

</xsd:schema> 

<lastname>string</lastname> 

<email>string</email> 

<country>string</country> 

<state>string</state> 

<city>string</city> 

<postalcode>string</postalcode> 

<address>string</address> 

<phone>string</phone> 

<creditcardnumber>string</creditcardnumber> 

<total>9230744.22534</total> 

<currencycode>EUR</currencycode> 

</Order_Details> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Order_Details 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="OrderInfo.xsd"> 

<firstname>string</firstname> 

<lastname>string</lastname> 

<email>string</email> 

<country>string</country> 

<city>string</city> 

<postalcode>string</postalcode> 

<creditcardnumber>string</creditcardnumber> 

<total>1525164037.29234</total> 

</Order_Details> 

8 <bpel:process name="ShoppingCart" 

targetNamespace="http://ShoppingCart" 

suppressJoinFailure="yes" xmlns:tns="http://ShoppingCart" 

xmlns:bpel="http://docs.oasis-

open.org/wsbpel/2.0/process/executable" 

xmlns:sxxf="http://www.w3.org/TR/xpath-functions/" 

xmlns:ns="http://xml.netbeans.org/schema/OrderInfo" 

xmlns:ns1="http://tempuri.org/" 

xmlns:ns2="http://www.Softwaremaker.Net/WebServices/" 

xmlns:ns4="http://OrderInfo" 

xmlns:ns5="http://localhost/SmartPayments/" xmlns="default 

namespace" xmlns:ns0="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/"> 

<!-- Import the client WSDL --> 

<bpel:import namespace="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

location="ValidatorDemo-asmx.wsdl" 

importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"></bpel:import> 

<bpel:import namespace="http://tempuri.org/" location="converter-

asmx.wsdl" 

importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"></bpel:import> 

<bpel:import namespace="http://localhost/SmartPayments/" 

location="validate-asmx.wsdl" 

importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"></bpel:import> 

<bpel:import namespace="http://OrderInfo" location="OrderInfo.xsd" 

importType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"></bpel:import> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Order_Details 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="OrderInfo.xsd"> 

<firstname>test data</firstname> 

<lastname>test data</lastname> 

<email>test data</email> 

<country>test data</country> 

<state>test data</state> 

<city>test data</city> 

<postalcode>test data</postalcode> 

<address>test data</address> 

<phone>test data</phone> 

<creditcardnumber>test data</creditcardnumber> 

<total>0.27</total> 

<currencycode>test data</currencycode> 

</Order_Details> 
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<bpel:import location="ShoppingCartArtifacts.wsdl" 

namespace="http://ShoppingCart" 

importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" /> 

Получените резултати са файлове в XML формат, отговарящи на условията поставени 

от тяхната схема и от тестера, и са подходящи за тестови данни, при тестването както 

на единични услуги (описани чрез WSDL), така и на композиция от услуги (описана 

чрез BPEL). 

Проведените експерименти показват, че предложения подход и съответната му 

софтуерна реализация, предлагат автоматично генериране на коректни тестови данни. 

По този начин се автоматизира процес, който изисква значително време и усилия, а 

именно създаването на данни в XML формат, отговарящи на редица ограничения 

описани в съответната XSD схема. Използвайки въведените метрики за валидация, 

подходът за генериране на тестови данни се определя като приложим за тестване на 

АОУ (Оценка:3), решаващ до голяма степен поставената му задача (Оценка:2), 

изискващ човешка намеса в начален етап (Оценка:2) и надграждащ съществуващите 

подходи (Оценка:2). Текущата версия на Инструмента за генериране на данни не 

извършва генериране на стойности с използване на функция или регулярен израз, 

поради което може да се обобщи, че подходът решава до голяма степен поставената му 

задача. За да се докаже, че този подход напълно отговаря на поставените му 

изисквания е необходима по-голяма автоматизация, покриваща всички аспекти при 

генерирането на тестови данни от XSD схема. Така общата оценка на подхода може да 

се повиши от 9, която е текущо, на 10.  

5.3 Валидация на методологията 

5.3.1 Реализация на предложената методология чрез тестова платформа TASSA 

в среда за разработка NetBeans 

За валидация на предложената методология за тестване на композиция от уеб услуги, 

върху бизнес процеса Check Payment са изпълнени тестове и трансформации, които 

показват различни аспекти на тестването, които тя покрива. 

При нормална работа и наличие на всички партниращи уеб услуги, следвайки стъпките 

от методологията описани в секция 3.1 и използвайки разработената тестова среда са 

реализирани набор тестови сценарии, които проверяват дали бизнес процеса отговаря 

на функционални и нефункционални изисквания, поставени към него, на стандартите и 

добрите практики.  
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За създаване на функционален тестов сценарий в разработената тестова платформа, се 

следва последователността от стъпки: 

1) Избор на BPEL процес, който ще се тества. В случая се избира процесът Check 

Payment, чието текстовото и графично представяне е дадено в Приложение Б. 

2) Избор на път за изпълнение от дървото на данновите зависимости, показано на 

Фиг. 23. В случая е избрана последната assign активност – CityAssign. 

 

ФИГ. 23 ДЪРВО НА ЗАВИСИМОСТИТЕ 

3) Инструментът за анализ на даннови зависимости идентифицира процесните 

променливи и константите, необходими за изпълнение на избрания път и връща 

информация за ограниченията върху тях: 
This branch is ELSE 

This branch is IF 

This branch is IF 

Condition 0:  

String representation: (count($OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:state) = 0 

or count($OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:city) = 0) 

Depending on: OrderPartnerOperationIn 

Located at: \process\sequence[1]\if[1]\sequence[1]\if[1]\sequence[1]\if[1] 

Condition 1:  

String representation: (true() = 

$ValidateEMailOut.parameters/ns6:ValidateEMailResult) 

Depending on: ValidateEMailOut 

Located at: \process\sequence[1]\if[1]\sequence[1]\if[1] 

Condition 2:  
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String representation: 

($Validate_CreditCardOut.parameters/ns1:Validate_CreditCardResult = 1) 

Depending on: Validate_CreditCardOut 

Located at: \process\sequence[1]\if[1] 

 

4) Генерират се абстрактни тестови сценарии от Инструмента за генериране на 

тестови сценарии, които тестват операцията OrderPartnerOperation на процес 

CheckPayment, представени със следната SOAP заявка: 
<SOAPenv:Envelope xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/ 

http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:SOAPenv="http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/" 

xmlns:ord="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

xmlns:ord1="http://xml.netbeans.org/schema/OrderInfo"> 

   <SOAPenv:Body> 

      <ord:OrderPartnerOperation> 

         <Order_Input> 

            <ord1:firstname>?string?</ord1:firstname> 

            <ord1:lastname>?string?</ord1:lastname> 

            <ord1:email>?string?</ord1:email> 

            <ord1:country>?string?</ord1:country> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:state>?string?</ord1:state> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:city>?string?</ord1:city> 

            <ord1:postalCode>?string?</ord1:postalCode> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:address>?string?</ord1:address> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:phone>?string?</ord1:phone> 

            <ord1:creditCardNumber>?string?</ord1:creditCardNumber> 

            <ord1:total>?1.051732E7?</ord1:total> 

            <ord1:currencyCode>?string?</ord1:currencyCode> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:errorCode>?string?</ord1:errorCode> 

         </Order_Input> 

      </ord:OrderPartnerOperation> 

   </SOAPenv:Body> 

</SOAPenv:Envelope> 

5) Създават се изпълними тестови сценарии от абстрактните, като ръчно или с 

Инструмента за генериране на данни (в случая е избран и използван 

инструментът WS-TAXI) се подават конкретни стойности на входните 

променливи, съобразени с ограниченията за достигане на избрания път и 

типовете зададени в XSD схемата на процеса. С  Инструмент за генериране на 

тестови сценарии се дефинират очаквани резултати и проверки. За изпълнени на 

пътя, съдържащ активност CityAssign, номерът на кредитната карта и 

електронната поща на потребителят трябва да са валидни, а градът или щатът да 

липсват. Входните данни, които отговарят на тези условия и на типовете 

зададени в XSD схемата на процеса, са използвани за създаване на следната 

SOAP заявка: 
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<SOAPenv:Envelope xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/ 

http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:SOAPenv="http://schemas.xmlSOAP.org/SOAP/envelope/" 

xmlns:ord="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

xmlns:ord1="http://xml.netbeans.org/schema/OrderInfo"> 

   <SOAPenv:Body> 

      <ord:OrderPartnerOperation> 

         <Order_Input> 

            <ord1:firstname>John</ord1:firstname> 

            <ord1:lastname>Doe</ord1:lastname> 

            <ord1:email>john@gmail.com</ord1:email> 

            <ord1:country>USA</ord1:country> 

            <ord1:postalCode>77590</ord1:postalCode> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:address>St. John 114</ord1:address> 

            <!--Optional:--> 

            <ord1:phone>00359111222</ord1:phone> 

            <ord1:creditCardNumber>4111111111111111</ord1:creditCardNumber> 

            <ord1:total>40</ord1:total> 

            <ord1:currencyCode>USD</ord1:currencyCode> 

         </Order_Input> 

      </ord:OrderPartnerOperation> 

   </SOAPenv:Body> 

</SOAPenv:Envelope> 

 

За този тестов сценарии са въведени и следните проверки: 

 Проверка на HTTP статуса на отговора – очаква се да се върне код за 

успех HTTP 200; 

 Проверка дали в съобщението на отговора се съдържа SOAP или 

BPEL променлива – очаква се в отговора да се съдържа регулярният 

израз <ord1:city>.*</ord1:city> ; 

 Проверка на съдържанието на XPath израз –  проверява се дали BPEL 

променливата ValidateEMailOut съдържа Xpath израз 

message/part/ValidateEMailResponse/ValidateEMailRe

sult  със стойност true; 

 Проверка на съдържанието на XPath израз - проверява се дали BPEL 

променливата Validate_CreditCardOut,  съдържа Xpath израз  

message/part/Validate_CreditCardResponse/Validate_

CreditCardResult със стойност 1; 

 Проверка на наличието на XPath израз – избрано е тази проверка да е 

негативна, т.е. очаква се в BPEL променливата 

OrderPartnerOperationIn, да не се съдържа XPath изразът 

message/part/city; 
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 Проверка на времето за отговор – очаква се максимално време за 

отговор 5000 милисекунди. 

6) Тестовите сценарии се изпълняват и резултатите се записват и анализират. За 

създадения тестов сценарии всички проверки преминават успешно. Статусът им 

е представен графично чрез интерфейса на Инструмента за генериране на 

тестови сценарии, представен на Фиг. 24. 

 

ФИГ. 24 РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕН ТЕСТОВ СЦЕНАРИЙ 

Партниращата на бизнес процеса услуга addresslookup, която попълва град и щат по 

зададен пощенски код, позволява ограничен брой извиквания. Този проблем може да 

се разреши с предложения от методологията подход за изолиране на външни 

зависимости, който в случая се прилага със следните стъпки: 

1) Идентифицира се BPEL файла на бизнес процеса CheckPayment. 

2) Определят се услугите, които се изолират – уеб услугата addresslookup ще бъде 

изолирана, за да не надвишава максималният ѝ брой допустими извиквания. 

3) Дефинира се формално описание на изолацията. Необходимо е да се изолира, 

партниращата уеб услуга addresslookup, която се извиква чрез invoke активност 

PostCodeInvoke. За целта на променливата, с която активността се изпълнява се 

задава стойност, която в случая е „TEXAS CITY”. Файлът, описващ изолацията 

на услуга addresslookup за процес CheckPayment, има следния вид: 

C: /CheckPayment/src/CheckPayment.bpel 

--- 

process//invoke[@name='PostCodeInvoke'] 

$OrderPartnerOperationOut.Order_Output/ns0:city='TEXAS CITY' 
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$OrderPartnerOperationOut.Order_Output/ns0:state='TX' 

--- 

4) Изолационният инструмент извършва изолацията, спрямо зададеното 

формалното описание и трансформира оригиналния BPEL файл на процеса, 

както е показано на  Фиг. 25. 

 

 

ФИГ. 25 ИЗОЛИРАН ПРОЦЕС  

5) Изпълнение на процеса в сървъра за приложения става без извикване на уеб 

услугата addresslookup, като при това вече създаденият тестов сценарий може да 

бъде изпълнен върху трансформирания бизнес процес. Информацията за 

изпълнението на тестовия сценарий, върху трансформирания бизнес процес е 
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представена графично на Фиг. 26 чрез интерфейса на Инструмента за 

генериране на тестови сценарии. 

 

ФИГ. 26 РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕН ТЕСТОВ СЦЕНАРИЙ 

Предложената методология осигурява начини за тестване на надеждност и устойчивост 

при некоректни входни данни. За да се валидира този аспект от методологията, за 

процеса CheckPayment е изпълнена следната последователност от действия: 

1) Идентифициране на BPEL процес, който ще се тества – обект на последващи 

трансформации и тестове е вече изолираният вариант на процеса CheckPayment. 

2) Дефинира се формално описание за симулиране на повреда – създава се  

конфигурационен файл, в който формално се описва закъснение от 20 секунди в 

комуникационния канал между уеб услугата ValidatorDemo и бизнес процеса, 

който има следния вид: 
C:/CheckPayment/src/CheckPayment.bpel 

--- 

+proxy 

wait=20 

error_ratio=0 

http://mathertel.de/AJAXEngine/S03_AJAXControls/ValidatorDemo.asmx 

$ValidateEMailIn.parameters=$ValidateEMailOut.parameters 

--- 
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3) Изолационният инструмент трансформира бизнес процеса – създава се 

трансформирана версия на BPEL на процеса, в която връзката с партниращата 

услуга е пренасочена към услуга посредник (proxy), която да инжектира 

повреди. 

 

ФИГ. 27 ИНЖЕКТИРАН ПРОЦЕС  

4) Изпълнение на бизнес процеса в сървъра за приложения – по време на 

изпълнението се извиква услугата посредник (proxy), която представлява 

Инжекционния инструмент. Тя извършва инжектиране на неизправност, според 

направената в стъпка 2 конфигурация. В конкретния случай това е закъснение 

от 20 секунди в отговора от уеб услугата validatorDemo. Създаденият по-горе 

тестов сценарий се изпълнява върху бизнес процеса, с приложения 

инжекционен механизъм. Информацията за изпълнения тестов сценарий, е 

представена графично на Фиг. 28 чрез  интерфейса на Инструмента за 

генериране на тестови сценарии. 
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ФИГ. 28 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕН ТЕСТОВ СЦЕНАРИЙ 

Направените експерименти показват, че предложената в дисертацията методология е 

приложима за тестване на композиции от уеб услуги, описани чрез езика BPEL, както и 

на единични услуги, описани чрез езика WSDL. 

Фазите, от жизнения цикъл на СБУ, в които може да се изпълняват тестове, 

реализирани според описаната методология, са разработка и експлоатация. 

Изпълнените експерименти показват, че предложената методология се справя успешно 

с две от основните предизвикателства в тестването на АОУ по време на разработка, а 

именно: паралелна разработка на различните компоненти и симулиране/емулиране на 

партниращи уеб услуги. Създадените тестови сценарии могат да се изпълнят върху 

различни версии на бизнес процес, при което не се променят неговите интерфейси 

(WSDL описание). Следователно създадените по време на разработка тестови сценарии 

за даден бизнес процес са приложими и по време на неговата експлоатация. 

Дефинираните тестови сценарии са приложими за тестване на операции на уеб услуги, 

единични уеб услуги и композиции от уеб услуги. Оттук следва, че чрез предложената 

в дисертацията методология може да се извършва модулно, интеграционно и 

системно тестване. Тестовите сценарии могат да се изпълнят многократно, върху 

различни версии на бизнес процес или уеб услуга, което доказва тяхната приложимост 

при осъществяване на регресионно тестване. 
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За бизнес процеса Check Payment, използван за валидация на предложената 

методологията, не са дефинирани потребителски изисквания. Поради това, за оценка на 

възможността на методологията да реализира функционално тестване, са използвани 

програмно базирани метрики за покритие. Разработените софтуерни инструменти и 

платформа осигуряват тестване с покритие на пътища, покритие на активности и 

покритие на SOAP заявки в бизнес процес, описан чрез BPEL. Следователно, 

използвайки някои от тези метрики за покритие като целеви обекти във формулата за 

Социално покритие (10), то за предложената методология се изчислява максималното 

социално покритие, което е равно на 1, тъй като всички обекти (пътища, активности, 

заявки) са покрити.  

Възможностите за нефункционално тестване на методологията са валидирани от 

гледна точка на тестове за устойчивост. Те са реализирани чрез интеграцията на 

Инжекционния инструмент в общата платформа за тестване. Проведените 

експерименти показват как методологията решава проблема с тестването на 

поведението на системата в условия на отпадане или влошаване на качеството на част 

от комуникационните канали с отдалечени уеб услуги.  

За да се валидира и оцени предложената в дисертацията методология чрез останалите 

предложени метрики в тази глава, е необходимо да се разшири функционалността на 

тестовата платформа като се осигури пълна автоматизация и да се изпълнят тестови 

сценарии върху различни СБУ, симулиращи висока степен на натоварване. 

5.3.2 Прилагане на предложената методология в среда за разработка Eclipse и 

инструмент NeoLoad  

За валидация, на предложената в дисертационния труд методология, е използван 

бизнес процесът Wine Producer. С помощта на тестовата платформа TASSA за Eclipse е 

реализирано функционално тестване, при което е приложена описаната методология, а 

чрез инструментът NeoLoad [106] – нефункционално тестване. 

Следвайки стъпките от методологията, описани в секция 3.1 и използвайки  нейната 

софтуерна реализация, са създадени и изпълнени тестови сценарии, които проверяват 

дали СБУ, реализираща Wine Producer, отговаря на стандартите и добрите практики, 

както и на функционални (ФИ) и нефункционални изисквания (НИ), поставени към 

нея, както следва: 

 ФИ1 – трябва да се изчислява цената на поръчката за вино; 

 ФИ2 – трябва да се поръча вино от склада, в който виното е най-евтино; 

 ФИ3 – трябва да се изчисли времето на доставка, според избрания начин на 

доставка/ доставчик – FAST или NORMAL; 

 ФИ4 – при липса на необходимото количество вино заявено в поръчката, тя не 

трябва да се изпълнява, а да се върне съобщение за недостатъчна наличност, на 

потребителя; 

 НИ1 – поръчката трябва да се обработва в рамките на 2 минути; 
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 НИ2 – трябва да се обработват до 10 поръчки едновременно. 

За да се извърши тестването на бизнес процеса Wine Producer, според зададените 

изисквания, е необходимо да се изпълнят дейностите „Подготовка“, „Анализ“, 

„Тестване на функционалност“, „Тестване на производителност“, „Изпълнение на 

тестове“ и „Наблюдение и документиране на тестове“, и съответните им задачи от 

предложената в дисертацията методология. Конкретната реализацията на тези 

дейности и съответно валидация на методологията за тестване на композиция от уеб 

услуги е описана в следващите подсекции. 

BPEL описанието на бизнес процеса Wine Producer (виж Приложение Б) и 

придружаващите го файлове (WSDL, XSD), се копират в тестовата платформа TASSA, 

и се създава файлова структура необходима за по-нататъшното инструментиране и 

тестване на процеса. Екранната форма за създаване на тестов BPEL проект и 

структурата на самия проект са представени на Фиг. 29. 

 

ФИГ. 29 ФОРМА ЗА СЪЗДАВАНЕ И СТРУКТУРА НА ТЕСТОВ ПРОКЕТ В TASSA 

1) Подготовка - подготовката на BPEL процеса, който ще се тества (Wine 

Producer) включва задачите: Съответствие с политики и стандарти,  Изолация 

на партниращи услуги и Промяна на връзката между бизнес процес и партньор с 

цел инжектиране на грешки. При изпълнението на тези задачи, BPEL процесът 

обикновено се променя, при което се създава нова негова версия, наречена 

„шаблон“. Шаблоните се съхраняват в секция „Templates” от структурата на 

TASSA проекта, дадена на Фиг. 29. Подготовката за тестване на бизнес процеса, 

според описаните задачи, се извършват по следния начин: 

 Средата за разработка Eclipse има вградена функционалност за проверка на 

съответствие с политики и стандарти, която за BPEL описанието на Wine 

Producer не регистрира никакви критични несъответствия, но отправи 

следното предупреждение (warning):  
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Internal validator error on <bpel:process> while running rule 

"ProcessValidator.CheckReferencedTypes.300" - exception 

"java.lang.RuntimeException: The EMF context object cannot be null". 

 Изолация на партниращи уеб услуги – за да се тества управляващият 

поток в бизнес процеса Wine Producer, трябва да се премахнат 

зависимостите от партниращите му услуги. Това става, като се избере 

активност, която да се изолира и след това се специфицират стойности, с 

които да се симулира получения отговор от партниращата услуга. В резултат 

на това Изолационният инструмент, интегриран в платформата TASSA, 

трансформира BPEL файла, така че да премахне извикването на 

партниращата услуга. На Фиг. 30 е представена екранната форма за избор на 

Invoke активността, която извиква операцията checkAvailabilitySouth на 

партниращата услуга Grape Producer South и стойностите, с които да се 

симулира.  

 

ФИГ. 30 ФОРМА ЗА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИЗОЛАЦИЯ 

На Фиг. 31 е дадена графичната презентация на промяната на BPEL процеса 

след изолацията. 

 

 
ФИГ. 31 ПРОМЯНА В БИЗНЕС ПРОЦЕСА СЛЕД ИЗОЛАЦИЯ  
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В следствие на изолацията на Invoke активността, която извиква операцията 

checkAvailabilitySouth, е създадена нова версия на BPEL файла, описващ процеса 

Wine Producer, със следната промяна: 

<bpel:assign name="AssignIsolate1checkAvailabilitySouth"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve"> 

<Q1:checkAvailabilityResponseElement 

xmlns:Q1="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<Q1:isAvailabe>true</Q1:isAvailabe> 

<Q1:Available_Quantity>1000.0</Q1:Available_Quantity> 

<Q1:Price>11.0</Q1:Price> 

<Q1:Delivery_Time>48</Q1:Delivery_Time> 

</Q1:checkAvailabilityResponseElement> 

</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapesProducerSouthResponse"/> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:assign name="check_south_output" validate="no"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapesProducerSouthResponse"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:

Price]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to variable="price_s"/> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

 Инжектиране на неизправности – за да се тества надеждността и 

устойчивостта на ТКУ, се извършва промяна в комуникационният канал 

между тествания бизнес процес и партнираща му услуга и по време на 

изпълнението ѝ се инжектират некоректни данни. Промяната се състои в 

избор на Invoke активност, която да се „пренасочи“ към Инжекционния 

инструмент и специфициране на стойности, с които да се укаже каква 

неизправност да симулира.  Изолационният инструмент трансформира BPEL 

файла така, че заменя извикването на партниращата услуга с извикване на 

посредника (Инжекционния инструмент). На Фиг. 32 е представена екранната 

форма за конфигуриране на неизправности в средата Eclipse.  
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ФИГ. 32 ФОРМА ЗА КОНФИГУРАЦИЯ НА ИНЖЕКТИРАНИ НЕИЗПРАВНОСТИ 

На Фиг. 33 е дадена графичната презентация на промяната на BPEL процеса 

след пренасочване към Инжекционния инструмент. 

 

ФИГ. 33 ПРОМЯНА В БИЗНЕС ПРОЦЕСА ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ПОСРЕДНИК 

При реализацията на подхода за изолиране на неизправности, както и при 

изолация на партниращи услуги, има промени в BPEL файла, описващ процеса 

Wine Producer. Поради това се създават нови негови версии (Templates). 
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Променените BPEL файлове (създадените шаблони), необходими за 

реализацията на тестове за устойчивост са описани в Таблица 16. 

2) Анализ на бизнес процеса и пътищата на изпълнение в него се извършва от 

Инструмента за анализ на зависимости. Той идентифицира условните 

активности, през които трябва да се премине, за да се изпълни избраният път. За 

бизнес процеса Wine Producer са избрани всички изпълними пътища. Те според 

извършения анализ зависят от условията и процесните променливи, показани в 

Таблица 14. 
 

ТАБЛИЦА 14 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕСНИ ПРОМЕНЛИВИ В WINE PRODUCER 

№ УСЛ  Условие Процесни променливи 

УСЛ1 $WarehouseResponse.parameters/xsd3:Confirmation='true' WarehouseResponse 

УСЛ2 $input.payload/tns:Delivery_Address='FAST' input 

УСЛ3 $GrapeProducerNorthResponse.parameters/xsd:Price  

<= $GrapeProducerSouthResponse.parameters/xsd:Price 

GrapeProducerNorthResponse, 

GrapeProducerSouthResponse 

За да се изпълнят всички възможни пътища, в тествания бизнес процес, е 

необходимо да се създадат 2
3
=8 тестови сценария. Те трябва да удовлетворяват 

идентифицираните условия, както е показано в матрицата от  Таблица 15. В 

колоната за тестов сценарий (ТС) са представени кратки идентификатори на 

функционален тестов сценарий за покритие на път (ФТП), а в колоните УСЛ1, 

УСЛ2 и УСЛ3 – резултатът от изпълнение на съответното условие.  

ТАБЛИЦА 15 МАТРИЦА ЗА ПОКРИТИЕ НА ПЪТИЩАТА СПОРЕД УСЛОВИЯТА В WINE PRODICER 

ТС УСЛ1 УСЛ2 УСЛ3 

ФТП1 True True True 

ФТП2 True True False 

ФТП3 True False True 

ФТП4 True False False 

ФТП5 False True True 

ФТП6 False True False 

ФТП7 False False True 

ФТП8 False False False 

 

В резултат на изпълнението на дейностите „Подготовка“ и „Анализ“ за бизнес 

процеса Wine Producer са създадени 10 версии (шаблони) на оригиналния BPEL 

файл, включени в Таблица 16.  

 

 

 



162 

ТАБЛИЦА 16 СЪЗДАДЕНИ ВЕРСИИ (ШАБЛОНИ) НА БИЗНЕС ПРОЦЕС WINE PRODUCER 

Име на шаблон Променена 

активност 

Използван 

подход 

Настройки/Параметри на метода 

TraceOrderGrapes TracingVariableA

ssign - добавена 

Отчитане  

DelayWarehouse ReserveWarehous

eContent 

Инжектиране на 

неизправности 

tassaP:part1= ext:dom-to-

string($WarehouseRequest.parameters) 

tassaP:endpoint = 

http://localhost:8081/WineProject/services/Warehouse 

tassaP:wait =60 

tassaP:errorsFactor=0 

InterruptWarehouse ReserveWarehous

eContent 

Инжектиране на 

неизправности 

tassaP:part1= ext:dom-to-

string($WarehouseRequest.parameters) 

tassaP:endpoint = 

http://localhost:8081/WineProject/services/Warehouse 

tassaP:wait =0 

tassaP:errorsFactor=-2 

InterruptNorth checkAvailability

North 

Инжектиране на 

неизправности 

tassaP:part1= ext:dom-to-

string($GrapeProducerNorthRequest.parameters) 

tassaP:endpoint = 

http://localhost:8081/WineProject/services/GrapesProducer

North 

tassaP:wait =0 

tassaP:errorsFactor=-2 

InterruptTransportation GetTransportatio

nCost 

OrderTransportati

on 

Инжектиране на 

неизправности 

Инжектиране на 

неизправности 

tassaP:part1= ext:dom-to-

string($TransportationRequest.parameters) 

tassaP:endpoint = 

http://localhost:8081/WineProject/services/Transportation 

tassaP:wait =0 

tassaP:errorsFactor=-2 

NoiseWarehouse ReserveWarehous

eContent 

Инжектиране на 

неизправности 

tassaP:part1= ext:dom-to-

string($WarehouseRequest.parameters) 

tassaP:endpoint = 

http://localhost:8081/WineProject/services/Warehouse 

tassaP:wait =0 

tassaP:errorsFactor=90 

NoiseNorth checkAvailability

North 

Инжектиране на 

неизправности  

tassaP:part1= ext:dom-to-

string($GrapeProducerNorthRequest.parameters) 

tassaP:endpoint = 

http://localhost:8081/WineProject/services/GrapesProducer

North 

tassaP:wait =0 

tassaP:errorsFactor=90 

NorthNotConf checkAvailability

North 

ReserveWarehous

eContent 

Изолиране от 

външ. 

зависимости 

Изолиране от 

външ. 

зависимости 

 

$GrapeProducerNorthResponse.parameters = 
<Q1:checkAvailabilityResponseElement 

xmlns:Q1="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer

" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"> 

<Q1:isAvailabe>true</Q1:isAvailabe>  

<Q1:Available_Quantity>1000.0</Q1:Available_Quantity

> 

<Q1:Price>1.0</Q1:Price> 

<Q1:Delivery_Time>48</Q1:Delivery_Time> 

</Q1:checkAvailabilityResponseElement> 

$WarehouseResponse.parameters = 
<tns:reserveContentResponseElement 

xmlns:tns="http://www.winepro.imse.uoc/Warehouse"xml

ns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <tns:Confirmation>false</tns:Confirmation> 

</tns:reserveContentResponseElement> 

NorthConf checkAvailability

North 

Изолиране от 

външ. 
$GrapeProducerNorthResponse.parameters = 
<Q1:checkAvailabilityResponseElement 
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Име на шаблон Променена 

активност 

Използван 

подход 

Настройки/Параметри на метода 

ReserveWarehous

eContent 

зависимости 

Изолиране от 

външ. 

зависимости 

 

xmlns:Q1="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer

" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"> 

<Q1:isAvailabe>true</Q1:isAvailabe>  

<Q1:Available_Quantity>1000.0</Q1:Available_Quantity

> 

<Q1:Price>1.0</Q1:Price> 

<Q1:Delivery_Time>48</Q1:Delivery_Time> 

</Q1:checkAvailabilityResponseElement> 

$WarehouseResponse.parameters = 
<tns:reserveContentResponseElement 

xmlns:tns="http://www.winepro.imse.uoc/Warehouse"xml

ns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <tns:Confirmation>true</tns:Confirmation> 

</tns:reserveContentResponseElement> 

SouthNotConf checkAvailability

South 

ReserveWarehous

eContent 

Изолиране от 

външ. 

зависимости 

Изолиране от 

външ. 

зависимости 

$GrapeProducerSouthResponse.parameters = 
<Q1:checkAvailabilityResponseElement 

xmlns:Q1="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer

" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"> 

<Q1:isAvailabe>true</Q1:isAvailabe>  

<Q1:Available_Quantity>1000.0</Q1:Available_Quantity

> 

<Q1:Price>1.0</Q1:Price> 

<Q1:Delivery_Time>48</Q1:Delivery_Time> 

</Q1:checkAvailabilityResponseElement> 

$WarehouseResponse.parameters = 
<tns:reserveContentResponseElement 

xmlns:tns="http://www.winepro.imse.uoc/Warehouse"xml

ns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <tns:Confirmation>false</tns:Confirmation> 

</tns:reserveContentResponseElement> 

SouthConf checkAvailability

South 

ReserveWarehous

eContent 

Изолиране от 

външ. 

зависимости 

Изолиране от 

външ. 

зависимости 

$GrapeProducerSouthResponse.parameters = 
<Q1:checkAvailabilityResponseElement 

xmlns:Q1="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer

" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"> 

<Q1:isAvailabe>true</Q1:isAvailabe>  

<Q1:Available_Quantity>1000.0</Q1:Available_Quantity

> 

<Q1:Price>1.0</Q1:Price> 

<Q1:Delivery_Time>48</Q1:Delivery_Time> 

</Q1:checkAvailabilityResponseElement> 

$WarehouseResponse.parameters = 
<tns:reserveContentResponseElement 

xmlns:tns="http://www.winepro.imse.uoc/Warehouse"xml

ns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

 <tns:Confirmation>true</tns:Confirmation> 

</tns:reserveContentResponseElement> 

 

3) Функционално тестване – тестовият сценарий се състои от входни данни, 

очакван резултат и твърдения. Тяхното представяне в тестовата платформа 

TASSA е показано на Фиг. 34, Фиг. 35, Фиг. 36 и Фиг. 37.  
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ФИГ. 34 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕСТОВ СЦЕНАРИЙ В TASSA 

 

 
ФИГ. 35 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВХОДНИ ДАННИ В TASSA 

 

 
ФИГ. 36 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ  В TASSA 
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ФИГ. 37 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВЪРДЕНИЕ В TASSA 

Входните данни, необходими за функционалното тестване на Wine Producer са 

създадени с помощта на Инструмент за генериране на тестови данни, 

представен в секция 4.5. Тези данни за бизнес процеса Wine Producer не са 

произволно генерирани, а са предефинирани, тъй като той позволява 

създаването на крайно множество от „смислени“ входни данни. Като вход 

бизнес процесът приема три променливи (Grapes_Variety, Delivery_Address, 

Quantity). Променливата Grapes_Variety има 3 възможни стойности (RED, 

WHITE, ROSE), променливата Delivery_Address има 2 възможни стойности 

(FAST, NORMAL), а стойността на променливата Quantity трябва да е 

положително число. Анализирайки входните данните и използвайки познати 

техники (комбинативно тестване, тестване с гранични стойности) с относително 

малък брой входни данни (3х2х2=12), е постигнато пълно покритие на входните 

комбинации. В Таблица 17 са описани входните данни използвани за 

функционалното тестване на  процеса Wine Producer. Използваните съкращения 

в първата колона на таблицата означават: валидни входни данни (ВХВ), 

невалидни входни данни (ВХН) и неопределени входни данни (ВХНО).  

 
ТАБЛИЦА 17 ВХОДНИ ДАННИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ТЕСТВАНЕ НА WINE PRODUCER 

№   вх. 

данни 

Описание Стойност 

1ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: RED, FAST, 1 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety>RED</Grapes_Variety> 

<Quantity>1</Quantity> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

2ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: WHITE, 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety> WHITE </Grapes_Variety> 
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№   вх. 

данни 

Описание Стойност 

FAST, 1 <Quantity>1</Quantity> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

3ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: ROSE, FAST, 

1 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety> ROSE </Grapes_Variety> 

<Quantity>1</Quantity> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

4ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: RED, 

NORMAL, 1 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety>RED</Grapes_Variety> 

<Quantity>1</Quantity> 

<Delivery_Address> NORMAL </Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

5ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: WHITE, 

NORMAL, 1 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety> WHITE </Grapes_Variety> 

<Quantity>1</Quantity> 

<Delivery_Address> NORMAL </Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

6ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: ROSE, 

NORMAL, 1 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety> ROSE </Grapes_Variety> 

<Quantity>1</Quantity> 

<Delivery_Address> NORMAL </Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

7ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: RED, FAST, 

1.7976931348623157E308 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety>RED</Grapes_Variety> 

<Quantity>1.7976931348623157E308</Quantity> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

8ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: WHITE, 

FAST, 

1.7976931348623157E308 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety> WHITE </Grapes_Variety> 

<Quantity>1.7976931348623157E308</Quantity> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

9ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: ROSE, FAST, 

1.7976931348623157E308 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety> ROSE </Grapes_Variety> 

<Quantity>1.7976931348623157E308</Quantity> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

10ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: RED, 

NORMAL, 

1.7976931348623157E308 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety>RED</Grapes_Variety> 

<Quantity>1.7976931348623157E308</Quantity> 

<Delivery_Address> NORMAL </Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

11ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 
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№   вх. 

данни 

Описание Стойност 

стойностите: WHITE, 

NORMAL, 

1.7976931348623157E308 

<Grapes_Variety> WHITE </Grapes_Variety> 

<Quantity>1.7976931348623157E308</Quantity> 

<Delivery_Address> NORMAL </Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

12ВХВ Валидна входна 

комбинация от 

стойностите: ROSE, 

NORMAL, 

1.7976931348623157E308 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety> ROSE </Grapes_Variety> 

<Quantity>1.7976931348623157E308</Quantity> 

<Delivery_Address> NORMAL </Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

13ВХНО Неопределен вход, при 

който всяка променлива е с 

валиден тип, но стойността 

на първата е празен 

стринг:““, FAST, 1 

 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety> </Grapes_Variety> 

<Quantity>1</Quantity> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

14ВХНО Неопределен вход, при 

който всяка променлива е с 

валиден тип, но стойността 

на втората е празен 

стринг:RED, “”, 1 

 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety>RED</Grapes_Variety> 

<Quantity>1</Quantity> 

<Delivery_Address> </Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

15ВХНО Неопределен вход, при 

който всяка променлива е с 

валиден тип, но стойността 

на третата е 0 :RED, FAST, 

0 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety>RED</Grapes_Variety> 

<Quantity>0</Quantity> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

16ВХНО Неопределен вход, при 

който входните 

променливи нямат 

стойност. 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety> </Grapes_Variety> 

<Quantity></Quantity> 

<Delivery_Address> </Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

17ВХН Погрешна схема <Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Quantity_INVALID>1</Quantity_INVALID> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

18ВХН Стринг с невалидни 

стойности 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety>!?”’@#%µ˿ꜞ</Grapes_Variety> 

<Quantity>1</Quantity> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

19ВХН Стринг с невалидни 

стойности 

<Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety>RED</Grapes_Variety> 

<Quantity>1</Quantity> 

<Delivery_Address>!?”’@#%µ˿ꜞ</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 
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№   вх. 

данни 

Описание Стойност 

20ВХН Стринг вместо число <Order_GrapesRequest xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns=“http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes”> 

<Grapes_Variety>RED</Grapes_Variety> 

<Quantity>String</Quantity> 

<Delivery_Address>FAST</Delivery_Address> 

</Order_GrapesRequest> 

За функционалните тестове се въвеждат твърдения, във вид на очаквани 

резултати, очаквана последователност от активности, стойности на променливи, 

които са напълно или частично описани (проверява за съдържащ се текст или 

XPath). На Фиг. 38 е показан графичният интерфейс на платформата TASSA за 

създаване на проверки, който може да се приложи към всяка от променливите в 

бизнес процеса.  

 
ФИГ. 38 ФОРМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТВЪРДЕНИЯ В TASSA 

За тествания бизнес процес е необходимо да се въведат твърдения, които да 

проверят, че той отговаря на поставените към него функционални изисквания 

(ФИ1, ФИ2, ФИ3 и ФИ4). Първите три изисквания се проверяват, чрез 

сравнение на очакван резултат с получен, тъй като в отговорът от бизнес 

процеса се съдържа необходимата за това информация (цената на поръчката за 

вино, склада от който е изпратена поръчката и времето за доставка). За ФИ4 се 

използва твърдение описано, чрез XPath израз, дадено под номер 17ПС в 

Таблица 18, която представя всички приложени твърдения при функционалното 

тестване на Wine Producer. 
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ТАБЛИЦА 18 ТВЪРДЕНИЯ ЗА ФУНКЦ. ТЕСТВАНЕ НА WINE PRODUCER 

№   твър-

дение 

Описание Стойност 

1ИЗХВ Стандартен 

коректен изход с 

информация за 

направена поръчка. 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <tns:Producer>North</tns:Producer> 

  <tns:Order_Id>FT100</tns:Order_Id> 

  <tns:Order_Date>2017-03-18+02:00</tns:Order_Date> 

  <tns:Order_Status>Sent</tns:Order_Status> 

  <tns:Grapes_Variety>RED</tns:Grapes_Variety> 

  <tns:Quantity>1.0</tns:Quantity> 

  <tns:Price>11</tns:Price> 

<tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

  <tns:Expected_Delivery_Date>2017-03-20+02:00</tns:Expected_Delivery_Date> 

 <tns:Transportation_Company>FAST</tns:Transportation_Company> 

</Order_GrapesResponse> 

2ИЗХВ Стандартен 

коректен изход с 

информация за 

направена поръчка. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <tns:Producer>South</tns:Producer> 

  <tns:Order_Id> FT100</tns:Order_Id> 

  <tns:Order_Date>2017-03-26+03:00</tns:Order_Date> 

  <tns:Order_Status>Sent</tns:Order_Status> 

  <tns:Grapes_Variety>WHITE</tns:Grapes_Variety> 

  <tns:Quantity>1.0</tns:Quantity> 

  <tns:Price>11</tns:Price> 

  <tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

  <tns:Expected_Delivery_Date>2017-03-28+03:00</tns:Expected_Delivery_Date> 

  <tns:Transportation_Company>FAST</tns:Transportation_Company> 

</Order_GrapesResponse> 

3ИЗХВ Стандартен 

коректен изход с 

информация за 

направена поръчка. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <tns:Producer>North</tns:Producer> 

  <tns:Order_Id> FT100</tns:Order_Id> 

  <tns:Order_Date>2017-03-26+03:00</tns:Order_Date> 

  <tns:Order_Status>Sent</tns:Order_Status> 

  <tns:Grapes_Variety>ROSE</tns:Grapes_Variety> 

  <tns:Quantity>1.0</tns:Quantity> 

  <tns:Price>25</tns:Price> 

  <tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

  <tns:Expected_Delivery_Date>2017-03-28+03:00</tns:Expected_Delivery_Date> 

  <tns:Transportation_Company>FAST</tns:Transportation_Company> 

</Order_GrapesResponse> 

4ИЗХВ Стандартен 

коректен изход с 

информация за 

направена поръчка. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <tns:Producer>North</tns:Producer> 

  <tns:Order_Id> FT100</tns:Order_Id> 
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№   твър-

дение 

Описание Стойност 

  <tns:Order_Date>2017-03-26+03:00</tns:Order_Date> 

  <tns:Order_Status>Sent</tns:Order_Status> 

  <tns:Grapes_Variety>RED</tns:Grapes_Variety> 

  <tns:Quantity>1.0</tns:Quantity> 

  <tns:Price>7.5</tns:Price> 

  <tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

  <tns:Expected_Delivery_Date>2017-03-29+03:00</tns:Expected_Delivery_Date> 

  <tns:Transportation_Company>NORMAL</tns:Transportation_Company> 

</Order_GrapesResponse> 

5ИЗХВ Стандартен 

коректен изход с 

информация за 

направена поръчка. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <tns:Producer>South</tns:Producer> 

  <tns:Order_Id> FT100</tns:Order_Id> 

  <tns:Order_Date>2017-03-26+03:00</tns:Order_Date> 

  <tns:Order_Status>Sent</tns:Order_Status> 

  <tns:Grapes_Variety>WHITE</tns:Grapes_Variety> 

  <tns:Quantity>1.0</tns:Quantity> 

  <tns:Price>7.5</tns:Price> 

  <tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

  <tns:Expected_Delivery_Date>2017-03-29+03:00</tns:Expected_Delivery_Date> 

<tns:Transportation_Company>NORMAL</tns:Transportation_Company> 

</Order_GrapesResponse> 

6ИЗХВ Стандартен 

коректен изход с 

информация за 

направена поръчка. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <tns:Producer>North</tns:Producer> 

  <tns:Order_Id> FT100</tns:Order_Id> 

  <tns:Order_Date>2017-04-01+03:00</tns:Order_Date> 

  <tns:Order_Status>Sent</tns:Order_Status> 

  <tns:Grapes_Variety>ROSE</tns:Grapes_Variety> 

  <tns:Quantity>1.0</tns:Quantity> 

  <tns:Price>21.5</tns:Price> 

  <tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

  <tns:Expected_Delivery_Date>2017-04-04+03:00</tns:Expected_Delivery_Date> 

<tns:Transportation_Company>NORMAL</tns:Transportation_Company> 

</Order_GrapesResponse> 

7ИЗХВ Коректен изход, със 

съобщение за 

недостатъчно 

количество от 

заявения артикул. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

… 

<tns:Producer>North</tns:Producer> 

<tns:Order_Status>Ordered quantity is not available</tns:Order_Status> 

… 

</Order_GrapesResponse> 

8ИЗХВ Коректен изход, със 

съобщение за 

недостатъчно 

количество от 

заявения артикул. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

… 
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<tns:Producer>South</tns:Producer> 

<tns:Order_Status>Ordered quantity is not available</tns:Order_Status> 

… 

</Order_GrapesResponse> 

9ИЗХВ Коректен изход, със 

съобщение за 

недостатъчно 

количество от 

заявения артикул. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

… 

<tns:Producer>North</tns:Producer> 

<tns:Order_Status>Ordered quantity is not available</tns:Order_Status> 

… 

</Order_GrapesResponse> 

10ИЗХВ Коректен изход, със 

съобщение за 

недостатъчно 

количество от 

заявения артикул. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

… 

<tns:Producer>North</tns:Producer> 

<tns:Order_Status>Ordered quantity is not available</tns:Order_Status> 

… 

</Order_GrapesResponse> 

11ИЗХВ Коректен изход, със 

съобщение за 

недостатъчно 

количество от 

заявения артикул. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

… 

<tns:Producer>South</tns:Producer> 

<tns:Order_Status>Ordered quantity is not available</tns:Order_Status> 

… 

</Order_GrapesResponse> 

12ИЗХВ Коректен изход, със 

съобщение за 

недостатъчно 

количество от 

заявения артикул. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

… 

<tns:Producer>North</tns:Producer> 

<tns:Order_Status>Ordered quantity is not available</tns:Order_Status> 

… 

</Order_GrapesResponse> 

13ИЗХВ Коректен изход, при 

който се смята, че 

заявеното 

количество е 0. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<Order_GrapesResponse xmlns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <tns:Producer>North</tns:Producer> 

  <tns:Order_Id> FT100</tns:Order_Id> 

  <tns:Order_Date>2017-04-01+03:00</tns:Order_Date> 

  <tns:Order_Status>Sent</tns:Order_Status> 

  <tns:Grapes_Variety>RED</tns:Grapes_Variety> 

  <tns:Quantity>0.0</tns:Quantity> 

  <tns:Price>0</tns:Price> 

  <tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

  <tns:Expected_Delivery_Date>2017-04-03+03:00</tns:Expected_Delivery_Date> 
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  <tns:Transportation_Company>FAST</tns:Transportation_Company> 

</Order_GrapesResponse> 

14ПГ Съобщение за 

грешка от ODE 

сървърът.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<soapenv:Fault xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:ode="http://ode.apache.org"> 

<faultcode>ode:Fault</faultcode> 

</soapenv:Fault> 

15ПГ Съобщение за 

грешка в 

съобщението от 

сървърът. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<soapenv:Fault xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<faultcode>soapenv:Server</faultcode> 

</soapenv:Fault> 

16ПГ Съобщение за 

грешка при клиента 

от сървърът. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<soapenv:Fault xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:axis2ns1118="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<faultcode>axis2...:Client</faultcode> 

</soapenv:Fault> 

17ПС Проверка 

стойността на 

променливата, чрез 

XPath. 

<ns0:ListOfAsserts xmlns:ns0="http://www.rila.com/tassa/TassaTypes"> 

<ns0:Assert> 

<ns0:variable><![CDATA[output.payload]]></ns0:variable> 

<ns0:xPath><![CDATA[//tns:Quantity=1.0]]></ns0:xPath> 

</ns0:Assert> 

</ns0:ListOfAsserts 

18ПП Проверка на път, 

последователност 

от изпълнение на 

активности. 

<ns0:activitiesPassed> 

<ns2:name>main</ns2:name> 

<ns2:name>ReceiveOrder</ns2:name> 

<ns2:name>Flow</ns2:name>  

<ns2:name>Sequence1</ns2:name> 

<ns2:name>Sequence</ns2:name>         <ns2:name>TracingVariableAssign</ns2:name>         

<ns2:name>check_north_input</ns2:name>         

<ns2:name>AssignIsolate1checkAvailabilityNorth</ns2:name>         

<ns2:name>check_north_output</ns2:name>         

<ns2:name>check_south_input</ns2:name> 

<ns2:name>checkAvailabilitySouth</ns2:name>  

<ns2:name>check_south_output</ns2:name> 

<ns2:name>If</ns2:name> 

<ns2:name>sequence-activity-line-206</ns2:name>         

<ns2:name>order_north_input</ns2:name> 

<ns2:name>PlaceOrderNorth</ns2:name>  

<ns2:name>order_north_output</ns2:name>          

<ns2:name>If1</ns2:name>          

<ns2:name>fast_delivery</ns2:name>         <ns2:name>warehouse_input</ns2:name>         

<ns2:name>AssignIsolate1ReserveWarehouseContent</ns2:name>         

<ns2:name>ContentAvailable</ns2:name>         

<ns2:name>ProceedToTransportation</ns2:name>         

<ns2:name>input_params</ns2:name> 

<ns2:name>GetTransportationCost</ns2:name> 

<ns2:name>store_price</ns2:name>         <ns2:name>transportation_input</ns2:name> 

<ns2:name>OrderTransportation</ns2:name> 

<ns2:name>transportation_output</ns2:name>         <ns2:name>Reply</ns2:name> 

</ns0:activitiesPassed> 

19ПП Проверка на път, 

последователност 

от изпълнение на 

main, ReceiveOrder, Flow, Sequence1, check_south_input, Sequence, 

TracingVariableAssign, check_north_input, AssignIsolate1checkAvailabilitySouth, 

checkAvailabilityNorth, check_south_output, check_north_output, If, sequence-activity-
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активности (без 

XML тагове). 

line-338, order_south_input, PlaceOrderSouth, order_south_output, If1, Fast_delivery, 

warehouse_input, AssignIsolate1ReserveWarehouseContent, ContentAvailable, 

ProceedToTransportation, Input_params, GetTransportationCost, Store_price, 

transportation_input, OrderTransportation, transportation_output,Reply 

20ПП Проверка на път, 

последователност 

от изпълнение на 

активности (без 

XML тагове) 

main, ReceiveOrder, Flow, Sequence, Sequence1, check_south_input, 

TracingVariableAssign, check_north_input, checkAvailabilitySouth, 

AssignIsolate1checkAvailabilityNorth, check_north_output, check_south_output, If, 

sequence-activity-line-206, order_north_input, PlaceOrderNorth, order_north_output, 

If1, Normal_delivery, warehouse_input, AssignIsolate1ReserveWarehouseContent, 

ContentAvailable, ProceedToTransportation, Input_params, GetTransportationCost, 

Store_price, transportation_input, OrderTransportation, transportation_output, Reply 

21ПП Проверка на път, 

последователност 

от изпълнение на 

активности (без 

XML тагове) 

main, ReceiveOrder, Flow, Sequence1, Sequence, TracingVariableAssign, 

check_north_input, checkAvailabilityNorth, check_south_input, 

AssignIsolate1checkAvailabilitySouth, check_south_output, check_north_output, If, 

sequence-activity-line-338, order_south_input, PlaceOrderSouth, order_south_output, 

If1, Normal_delivery, warehouse_input, AssignIsolate1ReserveWarehouseContent, 

ContentAvailable, ProceedToTransportation, Input_params, GetTransportationCost, 

Store_price, transportation_input, OrderTransportation, transportation_output, Reply 

22ПП Проверка на път, 

последователност 

от изпълнение на 

активности (без 

XML тагове) 

main, ReceiveOrder, Flow, Sequence1, check_south_input, Sequence, 

TracingVariableAssign, check_north_input, checkAvailabilitySouth, 

checkAvailabilityNorth, check_south_output, check_north_output, If, sequence-activity-

line-192, order_north_input, PlaceOrderNorth, order_north_output, If1, Fast_delivery, 

warehouse_input, ReserveWarehouseContent, ContentAvailable, StopOrder, 

Order_confirmation, Reply 

23ПП Проверка на път, 

последователност 

от изпълнение на 

активности (без 

XML тагове) 

main, ReceiveOrder, Flow, Sequence, TracingVariableAssign, Sequence1, 

check_south_input, AssignIsolate1checkAvailabilitySouth, check_south_output, 

check_north_input, checkAvailabilityNorth, check_north_output, If, sequence-activity-

line-338, order_south_input, PlaceOrderSouth, order_south_output, If1, Fast_delivery, 

warehouse_input, AssignIsolate1ReserveWarehouseContent, ContentAvailable, 

StopOrder, Order_confirmation, Reply 

24ПП Проверка на път, 

последователност 

от изпълнение на 

активности (без 

XML тагове) 

main, ReceiveOrder, Flow, Sequence1, Sequence, TracingVariableAssign, 

check_south_input, check_north_input, AssignIsolate1checkAvailabilityNorth, 

check_north_output, checkAvailabilitySouth, check_south_output, If, sequence-activity-

line-206, order_north_input, PlaceOrderNorth, order_north_output, If1, 

Normal_delivery, warehouse_input, AssignIsolate1ReserveWarehouseContent, 

ContentAvailable, StopOrder, Order_confirmation, Reply 

25ПП Проверка на път, 

последователност 

от изпълнение на 

активности (без 

XML тагове) 

main, ReceiveOrder, Flow, Sequence, TracingVariableAssign, check_north_input, 

Sequence1, check_south_input, checkAvailabilitySouth, checkAvailabilityNorth, 

check_south_output, check_north_output, If, sequence-activity-line-324, 

order_south_input, PlaceOrderSouth, order_south_output, If1, Normal_delivery, 

warehouse_input, ReserveWarehouseContent, ContentAvailable, StopOrder, 

Order_confirmation, Reply 

Функционалните тестови сценарии създадени с платформата TASSA са пряко 

свързани с шаблоните. По време на изпълнение на функционален тест, BPEL 

файлът от съответния шаблон се публикува на приложния сървър, входните 

данни от тестовия сценарий се изпращат като заявка към бизнес процеса, и 

неговият отговор се сравнява с очаквания резултат и дефинираните твърдения. 

Всеки тестов сценарий е свързан с точно определен шаблон, като много тестови 

сценарии могат да се изпълнят с един и същ шаблон. Поради това за дадените в 

Таблица 16 версии на бизнес процеса Wine Producer са създадени множество 



174 

тестови сценарии показани в Таблица 19. Тестовете означени с ФТП имат за цел 

да се валидира покритието на пътища чрез изпълнение на условията 

дефинирани в Таблица 15. Тестовите сценарии с номера от 1 до 12 покриват 

възможните валидни входни комбинации, тези от 13 до 16 – неопределените 

входни комбинации, а сценариите  от 17 до 20 – невалидните входни 

комбинации, показани в Таблица 17. Тестов сценарий 21ФТС е с приложено 

закъснение, а тестовите сценарии 22ФТС, 23ФТС и 24ФТС тестват бизнес 

процеса при симулиране на липса на партнираща уеб услуга. Всички 

функционални тестове, заедно с получените резултати са дадени в Таблица 19. 

ТАБЛИЦА 19 ТЕСТОВИ СЦЕНАРИИ ЗА ФУНКЦ. ТЕСТВАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕС WINE 

PRODUCER 

№ ТС Шаблон (версия на 

BPEL) 

Входни 

данни 

Проверка Получен резултат 

1ФТП1 NorthConf 1ВХВ 1ИЗХВ, 18ПП, 17ПС 1ИЗХВ, 18ПП, 17ПС 

2ФТП2 SouthConf 2ВХВ 2ИЗХВ, 19ПП, 17ПС 2ИЗХВ, 19ПП, 17ПС 

3ФТС TraceOrderGrapes 3ВХВ 3ИЗХВ, 17ПС 3ИЗХВ, 17ПС 

4ФТП3 NorthConf 4ВХВ 4ИЗХВ, 20ПП, 17ПС 4ИЗХВ, 20ПП, 17ПС 

5ФТП4 SouthConf 5ВХВ 5ИЗХВ, 21ПП, 17ПС 5ИЗХВ, 21ПП, 17ПС 

6ФТС TraceOrderGrapes 6ВХВ 6ИЗХВ, 17ПС 6ИЗХВ, 17ПС 

7ФТП5 NorthNotConf 7ВХВ 7ИЗХВ, 22ПП 14ПГ 

8ФТП6 SouthNotConf 8ВХВ 8ИЗХВ, 23ПП 14ПГ 

9ФТС TraceOrderGrapes 9ВХВ 9ИЗХВ 14ПГ 

10ФТП7 NorthNotConf 10ВХВ 10ИЗХВ, 24ПП 14ПГ 

11ФТП8 SouthNotConf 11ВХВ 11ИЗХВ, 25ПП 14ПГ 

12ФТС TraceOrderGrapes 12ВХВ 12ИЗХВ 14ПГ 

13ФТС TraceOrderGrapes 13ВХНО 13ИЗХВ 14ПГ 

14ФТС TraceOrderGrapes 14ВХНО 4ИЗХВ 14ПГ 

15ФТС TraceOrderGrapes 15ВХНО 13ИЗХВ 13ИЗХВ 

16ФТС TraceOrderGrapes 16ВХНО 10ИЗХВ 14ПГ 

17ФТС TraceOrderGrapes 17ВХН 15ПГ 15ПГ 

18ФТС TraceOrderGrapes 18ВХН 14ПГ 14ПГ 

19ФТС TraceOrderGrapes 19ВХН 14ПГ 14ПГ 

20ФТС TraceOrderGrapes 20ВХН 14ПГ 14ПГ 

21ФТС DelayWarehouse 1ВХВ 1ИЗХВ, 18ПП, 17ПС 1ИЗХВ, 18ПП, 17ПС 

22ФТС InterruptWarehouse 1ВХВ 16ПГ 16ПГ 

23ФТС InterruptNorth 1ВХВ 16ПГ 16ПГ 

24ФТС InterruptTransportation 1ВХВ 16ПГ 16ПГ 

 

4) Изпълнение на един функционален тест се извършва като се публикува 

(deploy) и стартира инстанция на бизнес процес, описан чрез BPEL (шаблон от 

Таблица 16), на приложен сървър за изпълнение и към него се изпращат заявки 

(със съответните тестови данни от Таблица 17), изпълняват се и се връщат 

отговори. В платформата TASSA е разработен специален изпълним файл, 

наречен Execution Set, който се намира в съответната секция от структурата на 
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Фиг. 29. В него е указан един или повече тестови сценарии, които следва да се 

изпълнят в зададения ред на сървъра.  

5) Наблюдение и документиране на функционални тестове, включва задачите 

Запис на информацията от изпълнение на тестове, Отчитане и сравнение на 

резултати от изпълнение с твърдения/очаквани резултати, и Обобщаване и 

документиране на тестовите резултати. Тези задачи  в тестовата платформа 

TASSA се реализират като информацията за функционалните характеристики на 

тествания процес, се получава чрез инструментите за наблюдение и управление 

на BPEL сървъра и се записва в лог файлове (виж Фиг. 39). В платформата 

TASSA те са от тип XML и съдържат информация за името на изпълнения 

тестов сценарий, входните данни, получените изходни данни, приложените 

проверки и техния статус, както и времето на изпълнение. 

 

 
ФИГ. 39 РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИ НА ТЕСТОВ СЦЕНАРИИ - ЛОГ ФАЙЛ 

6) Тестването на производителността на бизнес процес, реализиран чрез 

композиция от уеб услуги и описан с езика BPEL, е свързано с изпълнение на 
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задачи по задаване на виртуални потребители, създаване на профили, графици и 

твърдения/проверки. Тестването на нефункционалните характеристики на 

бизнес процеса Wine Producer е реализирано с помощта на инструмента 

NeoLoad. Преизползвани са вече създадени функционални тестови сценарии от 

Таблица 19. На Фиг. 40 са показани входните данни с идентификатор 4ВХ, 

преизползвани в NeoLoad. 

 

ФИГ. 40 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВХОДНИ ДАННИ В NEOLOAD 

Задачите свързани със симулиране на натоварване на ТКУ Wine Producer трябва 

да се реализират по подходящ начин, такъв че да може да се тестват 

нефункционалните изисквания, дефинирани за системата. В изпълнявания 

експеримент, НИ2 изисква обработка на до 10 поръчки едновременно, т.е. 

необходимо е извършване на симулация от 10 виртуални потребителя, които да 

работят едновременно. Настройките в NeoLoad, свързани със задаване на 

виртуални потребители, създаване на профили и графици, такива че да се 

валидира изискване НИ2, са показани на Фиг. 41.  

С тази конфигурация се изпращат заявки към бизнес процеса Wine Producer 

(BPEL файлът, който се изпълнява на сървъра) в продължение на 20 минути, 

като се започва с 1 заявка (1 виртуален потребител) и на всеки 2 минути се 

добавя по 1 нова. По този начин на 18-тата минута са изпратени 10 заявки 

(поръчки) едновременно. 

 



177 

 
ФИГ. 41 ФОРМА ЗА КОНФИГУРАЦИЯ НА NEOLOAD 

За да се валидира НИ1 се създава твърдение, което да провери, че поръчката се 

обработва в рамките на 2 минути, т.е. че е получен отговор на всяка заявка за 

по-малко от 2 минути. На Фиг. 42 е показан графичният интерфейс на 

инструмента NeoLoad, чрез който се въвежда твърдението за „Успех“ при 

получен отговор за по-малко от 12 0000 мсек. 

 

ФИГ. 42 ФОРМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТВЪРДЕНИЕ В NEOLOAD 
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7) Изпълнението на тест за производителност и бързодействие се извършва 

като се публикува (deploy) и стартира тествания бизнес процес (в случая е 

TraceOrderGrapes от Таблица 16), на приложен сървър за изпълнение и към него 

се изпращат множество заявки (с тестови данни от Таблица 17), изпълняват се 

(според конфигурацията дадена на Фиг. 40) и се връщат отговори. 

8) Наблюдението и документиране на тестове за производителност и 

бързодействие включва същите задачи, като при функционалните тестове, но в 

този случай се наблюдават, документират и агрегират нефункционалните 

метрики. Таблично представяне на получените резултати от тестовете за 

бързодействие, изпълнени с инструмента NeoLoad, е показано на Фиг. 43. 

 

ФИГ. 43 ТАБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ  НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕСТОВЕ ЗА 

БЪРЗОДЕЙСТВИЕ  

Графичното представяне на получените резултати от тестовете за 

бързодействие, изпълнени с инструмента NeoLoad, е показано на Фиг. 43Фиг. 

44, Фиг. 45 и Фиг. 46. 

 

ФИГ. 44 РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕСТ ЗА БЪРЗОДЕЙСТВИЕ  
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ФИГ. 45 ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ  НА СРЕДНОТО ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР НА WINE PRODUCER 

 

 

ФИГ. 46 ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ИЗПЪЛНЕНИ ЗАЯВКИ В СЕКУНДА ЗА WINE PRODUCER 
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За бизнес процеса Wine Producer са дефинирани 4 функционални и 2 нефункционални 

изисквания. Прилагайки, предложената в дисертацията методология и тестовата 

платформа TASSA, са създадени и изпълнени функционални тестове и тестове за 

натоварване, такива че да подпомогнат тестването на бизнес процес Wine Producer, 

реализиран чрез композиция от уеб услуги. 

Резултатите от изпълнените тестови сценарии 7ФТП5, 8ФТП6, 9ФТС, 10ФТП7, 

11ФТП8 и 12ФТС показват, че има дефект при изпълнение на бизнес процеса, в 

случаите, в които УСЛ1  ($WarehouseResponse. parameters/xsd3: Confirmation='true') е 

невярно (False). Чрез функционалните тестове 13ФТС и 14ФТС са открити и други два 

сериозни проблема, а именно, че ТКУ не работи правилно при неопределени входни 

данни за променливите Grapes_Variety и Delivery_Address. 

Изпълнените тестове за натоварване дават задоволителни резултати, но и при тях са 

регистрирани около 4% грешки, т.е. при 4% от заявките, времето им за отговор е над 

120 секунди. 

От направените експерименти може да се направи извод, че чрез прилагане на 

предложената методология е възможно да се открият несъответствия, както 

спрямо функционалните, така и спрямо нефункционалните изисквания на 

софтуерна система, представляваща бизнес процес, реализиран чрез композиция от 

уеб услуги и описан чрез езика BPEL. 

Валидацията показа, че предложената в дисертацията методология успешно 

осигурява функционално тестване. Чрез него може да се провери до колко системата 

обект на тестване (композиция от уеб услуги, единична уеб услуга или операция на уеб 

услуга), отговаря на поставените ѝ функционални изисквания (ФИ1 до ФИ4). Освен 

това, следвайки стъпките и подходите в методологията, създадените функционални 

тестови сценарии осигуряват пълно покритие на изпълнимите пътища в бизнес процес 

(ФТП1 до ФТП8). 

Чрез формулата за Социално покритие (10), може да се изчисли социалното покритие 

на предложената методология, като за целеви обекти може да се вземат изискванията 

поставени към бизнес процеса, пътищата в него или активностите в неговото BPEL 

описание. Направените експерименти показаха, че и в трите случая социалното 

покритие на методологията е максимално, т.е. е равно на 1, тъй като всички обекти са 

покрити чрез тестове. 

Извод от направената валидация на методологията е, че тя осигурява нефункционално 

тестване, както чрез тестове за устойчивост, така и чрез тестове за натоварване. 

5.4 Обобщение на резултатите от валидацията 

В тази глава на дисертационния труд е направена валидация на подходите и 

разработената методология за тестване на композиция от уеб услуги върху четири 

бизнес процеса. Използвана е специално създадена среда за автоматизирано тестване, в 

която са интегрирани инструментите, реализиращи подходите от методологията.  
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Валидацията на представените подходи, приложени върху реални бизнес процеси, 

показа, че те осигуряват решение на някои от най-съществените проблеми, 

съпътстващи тестването на композиция от уеб услуги: 

 Липса на възможност за инструментиране на уеб услуги, върху които няма 

собствен контрол; 

 Забавяне на тестването поради паралелна разработка на различните компоненти 

на приложението при наличието на зависимости между тях; 

 Липса на функционалност за автоматизация на тестването в условия на 

отпадане или влошаване на качеството на част от комуникационните канали с 

отдалечени услуги; 

 Трудности при идентифициране на основните причини за срив и нужда от 

специфичен подход за анализ за всяка една различна технологична платформа. 

Извършената валидация на подхода за изолиране от външни зависимости доказа, че 

той е приложим както при синхронни, така и при асинхронни BPEL процеси. 

Начинът на изолиране на партниращи услуги запазва непроменено поведението на 

бизнес процеса, което е голямо преимущество при тестването на АОУ. Тестовите 

сценарии от неговото приложение показаха, че реалният бизнес процес и 

трансформираният (в който е извършена изолация на услуги) имат еднакви резултати 

от изпълнението. 

Извод от проведените тестове с Инжекционния инструмент е, че той реализира 

инжектиране на повреди в две направления – повреди на мрежово ниво и смущение на 

съобщенията, предавани между услугите. Подходът, който той реализира, осигурява 

тестване на процеси при:  

 Закъснение на съобщение; 

 Невъзможност за получаване/изпращане на съобщение; 

 Получаване/ изпращане на съобщение със структурни и синтактични грешки; 

 Получаване/ изпращане на съобщение с грешни данни. 

Друга важна характеристика на подхода за инжектиране на грешки, която се доказа 

при валидацията, е че той предлага решение, което не променя бизнес логиката на 

процеса, а само комуникационния канал между тествания процес и партниращите му 

уеб услуги. 

Едно от предизвикателствата, с които специалистът по качеството се сблъсква при 

тестване на оркестрацията на уеб услуги, е да идентифицира и проследи пътищата за 

изпълнение на бизнес процеса с цел дефиниране на тестови сценарии за постигане на 

пълно покритие. Този проблем е решен с помощта на подхода и инструмента за анализ 

на даннови зависимости. При неговата валидация са идентифицирани условните 

активности и променливите, от които зависят, за да се осигури протичане на 

изпълнението по зададен път. 
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Инструментът за генериране на тестови сценарии е валидиран индиректно и върху 

четирите бизнес процеса, като, за да се онагледи неговата работа в явен вид, е 

използван процесът CheckPayment. Създадените тестови сценарии осигуряват пълно 

покритие на пътищата в бизнес процеса, а възможностите за проверка, които 

инструментът дава са напълно достатъчни, за валидиране на резултатите от 

функционално тестване. 

Направена е валидация и оценка на предложената методология, прилагайки 

комбинация от подходи и инструменти за тестване върху два бизнес процеса – Check 

Payment и Wine Producer. Те са подложени на множество тестове (функционални и 

нефункционални, позитивни и негативни, модулни, интеграционни, системни и др.), 

при което е показано разрешаването на типични проблеми за тестването на 

приложения базирани на АОУ.  

Методологията е оценена на база критериите за валидация, приложени към подходите 

за тяхната индивидуална оценка. Като резултат следва да се заключи, че методологията 

за тестване на композиции от уеб услуги, описана в настоящия дисертационен труд: 

 е нова, тъй като използва иновативни подходи. Оценката на този критерий, се 

изчислява, като максимума от оценките на използваните в методологията 

подходи, дадена в         (11). СИМ 

е степен за иновация на методологията, а СИП – степен за иновация на подход. 

Според формулата методологията има степен за иновация 3 от 3 възможни. 

 i
i

СИПMaxСИМ           (11) 

 решава поставената ѝ задача, а именно тестване на композиция от уеб услуги. 

Тук степента за пълнота на решението за методологията (СПМ) е сума от 

оценките за пълнота на използваните в нея подходи (СПП), който за 

предложената методология е равен на 11 от 12. 

 
i

iСППСПМ          (12) 

 осигурява висока степен на автоматизация.  Нивото на автоматизация на 

методологията може да се изчисли, по начина даден в  

   като сума от оценките за автоматизация на използваните в нея подходи. В 

резултат се получава степен на автоматизация 7 от максимално 12. За 

предложената методология, обаче тази оценка варира, поради следното:  

o предоставените от човек тестови данни се „предават“ между някои от 

подходите и съответните инструменти и неговата намеса не е 

необходима при следващо използване на тези данни. Това определено 

намалява човешката намеса и увеличава нивото на автоматизация; 

o методологията позволява комбиниране на подходите по различен начин 

според целите на тестването, т.е. автоматизацията е различна при 

различна комбинация от подходи за конкретно приложение.  
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 е напълно приложима за композиции от уеб услуги, представени чрез езика 

BPEL. Приложимостта на методологията може да се изчисли по следната 

формула: 

 i
i

СПрПMinСПрМ         (13) 

където СПрМ е степен за приложимост на методологията, а СПрП е степен за 

приложимост на използваните в нея подходи. Тъй като тестовата методологията 

е гъвкава и предлага възможност за използване на всички или на част от 

подходите, то нейната оценка за приложимост е различна, според тяхната 

употреба. В случай, че се изпълнят всички дейности от методологията, 

съответно всички подходи, то СПрМ=1 (приложима е за композиции от уеб 

услуги, представени чрез езика BPEL), но в случай, че не се изпълнят 

дейностите „Подготовка“ и „Анализ“, респективно подход за анализ на 

зависимости и подход за изолиране от външни зависимости, то СПрМ=3 

(приложима е за тестване на по-широк кръг от приложения, реализиращи 

АОУ). 

В Таблица 20 е представена обобщена оценка на валидираните подходи и методология 

за тестване на композиция от уеб услуги. Стойностите за всеки критерий са 

представени в проценти спрямо максималната възможна стойност. Критериите за 

оценка „иновация“, „пълнота“, „автоматизация“ и „приложимост“ са дефинираните в 

тази глава на дисертационния труд. 

ТАБЛИЦА 20 ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ В ДИСЕРТАЦИЯТА МЕТОДОЛОГИЯ И ПОДХОДИ  

 Иновация Пълнота Автомат. Приложимост ОБЩО 

Изолиране на от 

външни зависимости 

100% 100% 66% 25% 73% 

Инжектиране на 

неизправности 

66% 100% 66% 75% 77% 

Анализ на даннови 

зависимости 

100% 33%-66% 33%-100% 25% 48%-73% 

Създаване на 

функционални тестове 

33% 100% 33% 100% 66% 

Генериране на тестови 

данни 

66% 66%-100% 66% 75% 68%-77% 

Методология 100% 80%-93% 33%-100% 25%-100% 66%-77% 
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6 Заключение 

Обобщение 

В дисертационния труд е предложена нова методология за тестване на композиция 

от уеб услуги. Тя включва насоки, отговори, стъпки, инструменти за тестване, които да 

се справят с предизвикателствата свързани с тестването на съставни уеб услуги. 

Предложената методология надгражда вече съществуващите в литературата в три 

основни направления -  пълнота на тестване, високо ниво на автоматизация и 

гъвкавост. За част от дейностите на методологията са създадени нови подходи и 

реализиращи ги софтуерни инструменти в случаите, за които не е открито адекватно 

решение.  За останалата част от дейностите са разширени или преизползвани по 

подходящ начин съществуващи подходи и софтуерни инструменти. В резултат е 

постигната целта на дисертационния труд, а именно изграждане на единна, 

стандартизирана тестова методология и широко приложима автоматизирана 

платформа, която я реализира. 

Предложената методология се състои от шест основни дейности: 1) подготовка на 

композиция от уеб услуги, описана като бизнес процес, чрез езика BPEL, която е обект 

на тестване; 2) определяне на тестова цел, и анализ на бизнес процеса и съответните 

променливи, за да се идентифицират тестови сценарии; 3) дефиниране на 

функционални тестове; 4) дефиниране на нефункционални тестове, в това число - 

тестове за сигурност на база вече създадени функционални тестове, надградени с 

необходимите артефакти за тестване на сигурността и тестове за натоварване и 

бързодействие, чрез многократно, паралелно изпълнение на създадени функционални 

тестове; 5) изпълнение на тестовите сценарии; 6) наблюдение и документиране на 

резултатите от тестовете. Тези дейности са описани подробно в трета глава от 

дисертацията. Дадени са и задачите, които се решават с тях, както и съответните 

входни и изходни данни, необходими за изпълнението им.  

За реализацията на предложената методология са разгледани множество подходи. 

Подбрани са най-подходящите от тях, създадени са нови и са допълнени 

съществуващи подходи по начин подходящ за тестваните СБУ спрямо предложената 

методология. Проучени са десет подхода, а именно: подход за проверка на 

съответствие със стандарти; подход за изолиране от външни зависимости; подход за 

инжектиране на неизправности; подход за създаване на функционални тестове; подход 

за анализ на зависимости; подход за генериране на тестови данни; подход за създаване 

на твърдения; подход за тестване на бързодействие; подход за тестване на сигурност и 

подход за верификация и отчитане на тестови резултати. 

Съществен принос на дисертационния труд са предложените нови подходи и 

софтуерни инструменти, които реализират премахване на зависимости от външни 

услуги, инжектиране на неизправности и анализ на даннови зависимости. 
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Подходът за изолирането от външни зависимости извършва замяна на извикването 

на същинската операцията с константа от съответния тип данни, отговарящ на типа на 

резултата на тази операция. Тази замяна е наречена „изолация“. Идентифицирани са 

шест проявления на зависимостта от външни услуги в бизнес процес, описан чрез езика 

BPEL. Всяко от тях е представено, чрез съответна активност, която е заменена с друга 

такава, така че да премахне съответната зависимост. В резултат на това се създава нова 

версия на BPEL описанието на процеса, която запазва неговата бизнес логиката. 

Подходът за премахване на зависимости от външни услуги е реализиран като уеб 

услуга и предлага графичен потребителски интерфейс за средите за разработка 

NetBeans и Eclipse и  интерфейс, чрез команден ред. 

Предложеният нов подход за инжектиране на неизправности симулира забавяне на 

отговор от партнираща услуга, липса на отговор (повреда в партниращата услуга), 

зашуменост на комуникационния канал между бизнес процес, описан с BPEL и 

партнираща му услуга и грешки в бизнес логиката на партниращата услуга. Това се 

извършва като се променя активност (Invoke) в BPEL процеса, която изпраща и приема 

съобщенията между тествания процес и партниращата услуга. Промяната представлява 

пренасочване на съобщенията към услуга посредник (proxi). Този посредник получава 

съобщението и го препраща до истинския получател, като междувременно реализира 

повредата в него. Софтуерната реализация на този подход, е чрез уеб услуга, за която 

има реализирани интерфейс за команден ред и графичен интерфейс за средите за 

разработка NetBeans и Eclipse. 

Създаден е и нов подход за анализ на даннови зависимости в бизнес процес, описан 

чрез BPEL. Неговата основна функция се състои в намиране на всички условни 

активности, участващи в избран път за изпълнение на бизнес процеса, специфициране 

на променливите, които указват влияние на тези условни активности и стойностите, 

които трябва да имат, за да се премине по избрания път. Този подход е реализиран като 

уеб услуга и предлага графичен потребителски интерфейс за NetBeans и  интерфейс, 

чрез команден ред. 

Два популярни подхода, са разширени и специфицирани в четвърта глава на 

дисертацията. Това са подход за създаване на функционални тестове и подход за 

генериране на тестови данни. Подходът за създаване на функционални тестове 

комбинира съществуващи техники и подходи с четири артефакта – BPEL описанието 

на бизнес процес, входни данни, изходни данни и проверки/твърдения. Подходът за 

генериране на тестови данни използва добре познат подход за създаване на данни в 

XML формат по зададена XSD схема. Спецификите при него са свързани с 

идентифициране на XML схемата, използвана в тествания BPEL процес, след което се 

създава структура на XML документ според неговата XML схема и се генерират 

стойности за този документ.  

Предложената методология и подходи са валидирани върху четири бизнес процеса 

от различен тип и сложност, за които кодът на част от партниращите уеб услугите е 
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наличен, а за други - липсва. Използвани са софтуерни инструменти, интегрирани в 

обща тестова платформа, наречена TASSA. Тя интегрира разработените 

инструментите според предложените подходи и методология. Чрез нея е реализирано и 

валидирано функционално тестване на съставни уеб услуги, описани чрез BPEL. 

Резултатите от направените в дисертацията изследвания потвърждават основната 

изследователска хипотеза, че е възможно да се разработи методология за тестване на 

композиции от уеб услуги, която покрива и систематизира всички ключови дейности в 

тестовия процес и я превръщат в изследователска теза. Трета и Четвърта глава доказват 

първата допълнителна хипотеза, като разглеждат, предлагат и прилагат конкретни 

подходи и техники за тестване, за всички дейности включени в новата методология. 

Хипотеза 3 също е потвърдена, чрез предложенената и валидирана, интегрирана 

платформа, в която са автоматизирани ключовите дейности от методологията. 

На база на въведените критерии и метрики в пета глава, е направена оценка на новата 

методология и включените в нея подходи. Оценката показва, че предложената 

методология е иновативна, предлага пълнота при тестването, високо ниво на 

автоматизация и успешно приложение, както за тестване на композиции от уеб 

услуги, описани с BPEL, така и за тестване АОУ като цяло. 

Насоки за бъдеща работа 

Основните насоки за бъдеща работа върху тематиката на дисертацията  включват:  

 Повишаване нивото на автоматизация и интеграция - това допълнително ще 

намали необходимостта от човешка намеса, като към момента подходът за 

анализ на даннови зависимости е идентифициран, като подходящ за развитие в 

тази посока. Също така интегрираната платформата за функционално тестване 

TASSA, би могла да бъде усъвършенствана с цел предоставяне на по-лесно 

използваем графичен потребителски интерфейс, разширяване на 

съвместимостта ѝ с повече платформи и стандарти, както и включване на 

инструменти за нефункционално тестване. 

 Извършване на по-голям брой експерименти върху по-сложни бизнес процеси – 

това би спомогнало за подобряване и разширяване на тестовата методология, с 

което респективно да се повиши тестваемостта на композициите от уеб услуги. 

 Изследване приложението на методологията върху сходни на АОУ архитектури 

и езици за описание на бизнес процеси – на идейно ниво предложената 

методология, предлага тестване на бизнес процеси, описани чрез подобни на 

WSBPEL стандарти, както и на разпределени, на слабо свързани и на сходни на 

АОУ системи. Чрез по-задълбочено проучване и изследване на приложението 

на методологията в тези сфери, ще се постигне повишаване на ефективността 

при тестване и откриване на дефекти в случаите, за които тя е приложима.  

 Прилагане на нови подходи - предвид динамичното развитие на предметната 

област, непрекъснато се въвеждат нови подходи. При направеното в 
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дисертацията проучване са идентифицирани повече от един подходящ подход за 

решаване на дадена задача, което показва, че методологията може да бъде 

развита в посока включване на нови подходи с по-висока ефективност, в случай, 

че такива се разработят в бъдеще. 

6.1 Приноси 

Научните и научно-приложните приноси могат да бъдат обобщени както следва: 

Принос 1. Предложена е нова таксономия за систематизиране и класифициране на 

литературните източници в предметната област на дисертационния труд; 

Принос 2. Предложена е нова методология за тестване на бизнес процеси, описани с 

езика WS-BPEL, която систематизира всички основни дейности в тестовия 

процес, при наличие на автоматизация;  

Принос 3. Предложена концепция за цялостна автоматизирана платформа, 

приложима при тестване на софтуерни приложения, базирани на услуги, 

както във фазата на проектирането им, така и по време на тяхното 

изпълнение, при която човешката намеса е минимална; 

Принос 4. Предложен нов подход и софтуерна реализация на инструмент за 

премахване на зависимости от външни услуги на бизнес процеси, 

описани с езика WS-BPEL, при който се извършва симулация - замяната на 

извикването на операция на външна услуга с константа; 

Принос 5. Предложен нов подход и софтуерна реализация на инструмент за 

инжектиране на грешки в бизнес процеси, описани с езика WS-BPEL, 

който симулира четири основни групи проблеми, характерни за реалната 

работа на АОУ, има ниска степен на вмешателство и извършва негативно 

тестване;  

Принос 6. Предложен нов подход и софтуерна реализация на инструмент за анализ 

на даннови зависимости в бизнес процес описани с езика WS-BPEL, който 

представя бизнес процеса чрез граф на BPEL активности и идентифицира 

условните активности в графа, с цел покритие на пътища; 

Принос 7. Предложен е нов инструментариум за оценка  на ефективност и степен на 

приложимост, на методологии и съпътстващите ги подходи за тестване на 

софтуерни системи. 

6.2 Публикации 

Научните публикации свързани с дисертационния труд са изброени в Приложение А. 

Общият им брой е 11.  Принос 1 е представен във Втора глава на дисертацията и 

публикуван в [5] и [7]. Принос 2 и Принос 3 са изведени в Трета глава,резултатите от 

която са публикувани в [1], [5], [7], [8], [10] и [11]. Принос 4, Принос 5 и Принос 6 са 

представени в Четвърта глава, резултатите от която са включени в [1], [2], [3], [4], [5], 

[6] и [9]. Принос 7 и резултатите от Пета глава са представени в публикации [3], [4], 

[5], [7], [10] и [11]. 

От публикациите 3 са публикувани в международни научни списания, а 7 от тях – в 

сборници на международни конференции, сред които Service Oriented System 
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Engineering и Engineering of Computer-Based Systems. Класификацията на научните 

публикации по тип издания е дадена в Таблица 21. 

ТАБЛИЦА 21 КЛАСИФИКАЦИЯТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТИП ИЗДАНИЯ  

Тип издание Номер от списъка с публикации Брой 

Международни списания [1], [2],  [6] 3 

Сборници от международни 

конференции 

[3], [4], [5], [7], [9], [10], [11] 7 

Сборници от конференции в България [8] 1 

Класификацията на научните публикации по съавторство е дадена в Таблица 22. 

ТАБЛИЦА 22 КЛАСИФИКАЦИЯТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО СЪАВТОРСТВО 

Тип съавторство Номер от списъка с публикации Брой 

Единствен автор [8] 1 

Първи съавтор [3], [4], [7], [9] 4 

Втори съавтор [2], [5] 2 

Трети съавтор [10], [11] 2 

Четвърти съавтор [1], [6] 2 

Във всички съвместни публикации приносът на участниците е равностоен. 

6.3 Цитирания 

Общият брой на цитиранията е 11. Класификацията на цитиранията по тип издания е 

както следва: 

ТАБЛИЦА 23 КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ЦИТИРАНИЯТА ПО ТИП ИЗДАНИЯ 

Тип издание Номер от списъка с публикации Брой 

Международни списания [5] (2), [3] (1), [7] (1) 4 

Сборници от международни конференции [5] (1), [3] (1), [2] (1), [6] (1), [10] (1)  5 

Дисертации [5] (2) 2 

 

Статията [5] е цитирана в: 

1. Belli, F., Endo, A. T., Linschulte, M., & Simao, A. (2014). A holistic approach to 

model‐based testing of Web service compositions. Software: Practice and 

Experience, 44(2), 201-234. 

2. Endo, A. T. (2013). Model based testing of service oriented applications (Doctoral 

dissertation, Universidade de São Paulo). 

3. Harrer, S., Wirtz, G., Nizamic, F., & Lazovik, A. (2014, November). Towards a 

robustness evaluation framework for BPEL engines. In Service-Oriented Computing 

and Applications (SOCA), 2014 IEEE 7th International Conference on (pp. 199-206). 

IEEE. 

4. Linschulte, M. (2013). On the Role of Test Sequence Length, Model Refinement, and 

Test Coverage for Reliability (Doctoral dissertation, Ph. d. dissertation, Universität 

Paderborn, Paderborn). 



189 

5. Endo, A. T., & Simao, A. (2017). Event tree algorithms to generate test sequences for 

composite web services. Software Testing, Verification and Reliability. 

Статията [3] е цитирана в: 

1. Casado, R., Younas, M., & Tuya, J. (2013). Multi-dimensional criteria for testing web 

services transactions. Journal of Computer and System Sciences, 79(7), 1057-1076. 

2. Nagatou, N., & Watanabe, T. (2014, September). Robustness Analysis on Human-

made Faults in Procedural Manuals. In Theory and Practice of Computation: 

Proceedings of Workshop on Computation: Theory and Practice WCTP2013 (p. 79). 

World Scientific. 

Статията [2] е цитирана в: 

1. Stoyanova, V., Petrova-Antonova, D., & Ilieva, S. (2013, March). Automation of test 

case generation and execution for testing web service orchestrations. In Service 

Oriented System Engineering (SOSE), 2013 IEEE 7th International Symposium on 

(pp. 274-279). IEEE. 

Статията [6] е цитирана в: 

1. Lanman, J. T., Linos, P. K., Barry, L. J., & Alston, A. (2016). Modernizing the US 

Army’s Live Training Product Line using a Cloud Migration Strategy: Early 

Experiences, Current Challenges and Future Roadmap. ICEIS 2016, 552. 

Статията [7] е цитирана в: 

1. Bhojan, R. J., Vivekanandan, K., Ganesan, S., & Monickaraj, P. M. (2015). Service 

based mobile test automation framework for automotive HMI. Indian Journal of 

Science and Technology, 8(15). 

Статията [10] е цитирана в: 

1. Rusli, H. M., Ahmad, A., Ibrahim, S., & Puteh, M. (2015, October). Generating Finite 

State Machine from WSMO choreography for testing Web services. In Digital 

Information Management (ICDIM), 2015 Tenth International Conference on (pp. 

204-209). IEEE. 

6.4 Участие в научни проекти 

Общият брой на участията ми в научноизследователски проекти е 6. Класификацията 

на научноизследователските проекти по финансираща институция е дадена в Таблица 

24. 

ТАБЛИЦА 24 КЛАСИФИКАЦИЯТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОЕКТИ ПО 

ФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ 

Финансираща институция № от списъка с проекти Брой 

Национален фонд „Научни изследвания” [1] 1 

Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Кл. 

Охридски” 

[4],[5],[6] 3 

Европейски фонд за регионално развитие [2] 1 

Европейски социален фонд [3] 1 
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Участието в научноизследователски и образователни проекти е както следва: 

[1] 2008-2012: Проект № ДО02-182/2008 на МОН, финансиран от Национален фонд 

"Научни изследвания", с наименование „Архитектура на висококачествен 

софтуер на базата на шина за услуги (TASSA)“; 

[2] 2012-2014: Проект № BG161РО003-1.1.06-003-С0001, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската 

икономика”, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на 

Европейския съюз, с наименование „Продуктова среда за тестване на софтуерни 

системи, ориентирани към услуги (A framework for testing service-oriented 

software systems)“; 

[3] 2012-2014: Проект №  BG051PO001-3.3.06-0052 на СУ „Св. Климент Охридски“, 

финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 

Европейски социален фонд, с наименование “Формиране на нова генерация от 

изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните 

науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, 

постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ”; 

[4] 2014: Проект № 110/08.05.2014, ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски”, с 

наименование „Методи за извличане на информация от данни за разработка и 

оценка на софтуерни услуги“; 

[5] 2015: Проект № 143/17.04.2015, финансиран от ФНИ на СУ „Св. Климент 

Охридски“,  с наименование „Автоматизирана платформа за генериране на 

XML инстанции по зададена XSD схема“; 

[6] 2016: Проект № 180/13.04.2016, финансиран от ФНИ на СУ „Св. Климент 

Охридски“,  с наименование „Интеграционна рамка за комуникация на 

устройства с ограничен обхват и изграждане на „умен“ дом“.  

6.5 Учебна дейност 

Разработени и самостоятелно проведени лабораторни упражнения по „Управление на 

качеството“ както следва: 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ, катедра Софтуерни технологии, ОКС 

„бакалавър”, специалност „Информатика”, програма „Софтуерно инженерство”, 

задължителна дисциплина, 30 учебни часа (2 учебни групи), 2013/2014. 

 СУ „Св. Климент Охридски”, ФМИ, катедра Софтуерни технологии, ОКС 

„бакалавър”, специалност „Информатика”, програма „Софтуерно инженерство”, 

задължителна дисциплина, 30 учебни часа (2 учебни групи), 2014/2015. 
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Приложения 

Приложение А: Списък на научните публикации в тематиката на 

дисертационния материал 

[1] Ilieva, S., Pavlov, V., Manova, I., & Manova, D. (2011). A Framework for Design-Time Testing of 

Service-Based Applications at BPEL Level. Serdica Journal of Computing, 5(4), 367p-384p. 

[2] Manova, I., Manova, D., Pavlov, V., Ilieva, S., & Petrova-Antonova, D. (2011). Fault injection testing 

of web service business processes. International Journal on Information Technologies & Security, 

Year, 3, 3-12. 

[3] Manova, D., Ilieva, S., Lonetti, F., Bertolino, A., & Bartolini, C. (2011, June). Towards automated 

robustness testing of BPEL orchestrators. In Proceedings of the 12th International Conference on 

Computer Systems and Technologies (pp. 659-664). ACM. 

[4] Manova, D., Manova, I., Ilieva, S., & Petrova-Antonova, D. (2011, September). faultInjector: A Tool 
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Systems (ECBS-EERC), 2011 2nd Eastern European Regional Conference (pp. 99-105). IEEE. 

[5] Ilieva, S., Manova, D., Manova, I., Bartolini, C., Bertolino, A., & Lonetti, F. (2011, December). An 
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Engineering (SOSE), 2011 IEEE 6th International Symposium (pp. 193-203). IEEE. 

[6] Petrova-Antonova, D., Ilieva, S., Manova, I., & Manova, D. (2012). Towards Automation Design 

Time Testing of Web Service Compositions. e-Informatica, 6(1), 61-70. 

[7] Manova, D., Ilieva, S., & Petrova-Antonova, D. (2013, June). Testing web service's compositions 

following TASSA methodology. In Proceedings of the 14th International Conference on Computer 

Systems and Technologies (pp. 185-192). ACM. 

[8] Манова, Д., (2013) Методология за тестване на композиция от уеб услуги. Национална 

младежка школа и борса за научни идеи в областта на информационните и комуникационните 

технологии. 

[9] Manova D., D. Petrova-Antonova, S. Ilieva, I. Manova, (2014, September) XML schema based 

generation of test data. In Proceedings of the International Conference on Information Technologies 

(InfoTech-2014) 18-19 September 2014. 

[10]  Petrova-Antonova, D., Ilieva, S., & Manova, D. (2015, May). TASSA: Testing Framework for web 

service orchestrations. In Proceedings of the 10th International Workshop on Automation of Software 

Test (pp. 8-12). IEEE Press. 

[11]  Petrova-Antonova, D., Ilieva, S., & Manova, D. (2016). TASSA: A Testing as a Service Framework 

for Web Service Compositions. TASSA: A Testing as a Service Framework for Web Service 

Compositions. In Proceedings of the International Workshop on domAin specific Model-based 

AppRoaches to vErificaTion and validaTiOn, 33-42, 2016, Rome, Italy   
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Приложение Б: Съставни услуги, използвани за валидация на 

предложените подходи 

 TravelReservationService – графично представяне в NetBeans средата и BPEL 

текстово представяне: 

 

ФИГ. 47 ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕС "TRAVEL RESERVATION SERVICE " 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<process name="TravelReservationService"  targetNamespace="tres"  xmlns:tns="tres"  

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  xmlns:bpws="http://docs.oasis-

open.org/wsbpel/2.0/process/executable"  

xmlns:sxt="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Trace"  

xmlns:sxed="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Editor"  

xmlns:sxat="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Attachmen

t"  

xmlns:sxeh="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/ErrorHand

ling"  xmlns:tres="http://www.sun.com/javaone/05/TravelReservationService"  

xmlns:ares="http://www.sun.com/javaone/05/AirlineReservationService"  

xmlns:vres="http://www.sun.com/javaone/05/VehicleReservationService"  

xmlns:hres="http://www.sun.com/javaone/05/HotelReservationService"  

xmlns:ota="http://www.opentravel.org/OTA/2003/05" 

xmlns:sxed2="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Editor2"

>   

    <documentation>  The Travel Reservation Service is an example of real-life 

service for travel organization. An .xsd schema for this project was taken from an 

existing  travel agency. The process works as follows. It gets an itinerary from 

the client, examines it, and processes the itinerary to completion. By the end of 

the process the client  has an airline, a vehicle and a hotel reserved.  

</documentation>   

    <import namespace="http://www.sun.com/javaone/05/TravelReservationService"  

location="TravelReservationService.wsdl"  

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/>   

    <import namespace="http://www.sun.com/javaone/05/AirlineReservationService"  

location="AirlineReservationService.wsdl"  

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/>   

    <import namespace="http://www.sun.com/javaone/05/VehicleReservationService"  

location="VehicleReservationService.wsdl"  

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/>   

    <import namespace="http://www.sun.com/javaone/05/HotelReservationService"  

location="HotelReservationService.wsdl"  

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/>   

    <partnerLinks>   

        <partnerLink  name="Travel"  

partnerLinkType="tres:TravelReservationPartnerLinkType"  

myRole="TravelReservationServiceRole">   

            <documentation>  The partnerlink represents a client who sends an 

itinerarary to the process and then gets it back after procession.  

</documentation>   

        </partnerLink>   

        <partnerLink  name="Airline"  

partnerLinkType="ares:AirlineReservationPartnerLinkType"  

partnerRole="AirlineReservationServiceRole"  

myRole="AirlineReservationCallbackServiceRole">   

            <documentation>  The partner link defines interaction with airline 

reservation partner service. This partner link has three operations: to receive a 

request for reservation from the process, to receive a message about cancellation 

of the request in case time-out occurs, and to send a message back to the process 

if the reservation is successful.  </documentation>   

        </partnerLink>   

        <partnerLink  name="Vehicle"  

partnerLinkType="vres:VehicleReservationPartnerLinkType"  

partnerRole="VehicleReservationServiceRole"  

myRole="VehicleReservationCallbackServiceRole">   
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            <documentation>  The partner link defines interaction with vehicle 

reservation partner service. This partner link has three operations: to receive a 

request for reservation from the process, to receive a message about cancellation 

of the request in case time-out occurs, and to send a message back to the process 

if the reservation is successful.  </documentation>   

        </partnerLink>   

        <partnerLink  name="Hotel"  

partnerLinkType="hres:HotelReservationPartnerLinkType"  

partnerRole="HotelReservationServiceRole"  

myRole="HotelReservationCallbackServiceRole">   

            <documentation>  The partner link defines interaction with hotel 

reservation partner service. This partnerlink has three operations: to receive a 

request for reservation from the process, to receive a message about cancellation 

of the request in case time-out occurs, and to send a message back to the process 

if the reservation is successful.  </documentation>   

        </partnerLink>   

    </partnerLinks>   

    <variables>   

        <variable name="CancelVehicleOut" messageType="vres:CancelVehicleOut"/>   

        <variable name="CancelVehicleIn" messageType="vres:CancelVehicleIn"/>   

        <variable name="CancelAirlineOut" messageType="ares:CancelAirlineOut"/>   

        <variable name="CancelAirlineIn" messageType="ares:CancelAirlineIn"/>   

        <variable name="ItineraryIn" messageType="tres:ItineraryIn"/>   

        <variable name="ItineraryOut" messageType="tres:ItineraryOut"/>   

        <variable name="ReserveAirlineIn" messageType="ares:ReserveAirlineIn"/>   

        <variable name="AirlineReservedIn" messageType="ares:AirlineReservedIn"/>   

        <variable name="ReserveVehicleIn" messageType="vres:ReserveVehicleIn"/>   

        <variable name="VehicleReservedIn" messageType="vres:VehicleReservedIn"/>   

        <variable name="ReserveHotelIn" messageType="hres:ReserveHotelIn"/>   

        <variable name="CancelHotelIn" messageType="hres:CancelHotelIn"/>   

        <variable name="CancelHotelOut" messageType="hres:CancelHotelOut"/>   

        <variable name="HotelReservedIn" messageType="hres:HotelReservedIn"/>   

    </variables>   

    <correlationSets>   

        <documentation>  BPEL runtime uses correlation sets to route messages to 

the right process instance. Correlation set is made up of one or more property 

values. Properties in turn are defined in a WSDL file and get their value through 

property aliases (also defined in WSDL). Property aliases are the rules that tell 

the BPEL runtime how to map data from a message into a property value.  

</documentation>   

        <correlationSet name="ItineraryCorrelator" 

properties="tres:ItineraryRefId"/>   

    </correlationSets>   

    <sequence name="Main">   

        <receive  name="ReceiveItinerary"  partnerLink="Travel"  

portType="tres:TravelReservationPortType"  operation="buildItinerary"  

createInstance="yes"  variable="ItineraryIn">   

            <documentation>  The process waits for the incoming message to arrive.  

</documentation>   

            <correlations>   

                <documentation>  Correlation set is initiated with the data 

received in this activity. The defined correlation set is associated with several 

activities of the process.  </documentation>   

                <correlation set="ItineraryCorrelator" initiate="yes"/>   

            </correlations>   

        </receive>   

        <assign name="CopyItineraryIn">   
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            <documentation>  The Assign activity copies input data to four 

variables: output variable and three input variables that will be processed for 

airline, vehicle and hotel reservation.  </documentation>   

            <copy>   

                <from variable="ItineraryIn" part="itinerary"/>   

                <to variable="ItineraryOut" part="itinerary"/>   

            </copy>   

            <copy>   

                <from variable="ItineraryIn" part="itinerary"/>   

                <to variable="ReserveAirlineIn" part="itinerary"/>   

            </copy>   

            <copy>   

                <from variable="ItineraryIn" part="itinerary"/>   

                <to variable="ReserveVehicleIn" part="itinerary"/>   

            </copy>   

            <copy>   

                <from variable="ItineraryIn" part="itinerary"/>   

                <to variable="ReserveHotelIn" part="itinerary"/>   

            </copy>   

        </assign>   

        <if name="HasAirline">   

            <documentation>  The If activity examines if the client has an airline 

reserved or not. If the airline is not reserved, the process will communicate with 

an appropriate partner and reserve it.  </documentation>   

            <condition>  

not($ItineraryIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item/ota:Air)  

</condition>   

            <sequence>   

                <documentation>  Sequence of actions that will be performed in case 

specified condition is met (if a client has no airline reservation).  

</documentation>   

                <invoke  name="ReserveAirline"  partnerLink="Airline"  

portType="ares:AirlineReservationPortType"  operation="reserveAirline"  

inputVariable="ReserveAirlineIn">   

                    <documentation>  The activity calls a partner service for 

airline reservation.  </documentation>   

                    <correlations>   

                        <correlation set="ItineraryCorrelator">   

                            <documentation>  Correlation for the  Invoke activity 

is used to verify that outbound message contains data that is consistent with the 

data found within specified correlation set instances.  </documentation>   

                        </correlation>   

                    </correlations>   

                </invoke>   

                <pick name="Pick1">   

                    <documentation>  The process waits for the message to arrive or 

for a time-out to occur.  </documentation>   

                    <onMessage  partnerLink="Airline"  operation="airlineReserved"  

portType="ares:AirlineReservationCallbackPortType"  variable="AirlineReservedIn">   

                        <documentation>  If a message from airline reservation 

service arrives it is received and data about reservation are copied to the output 

variable.  </documentation>   

                        <correlations>   

                            <correlation set="ItineraryCorrelator" initiate="no">   

                                <documentation>  The activity uses a correlation 

set that has been initiated before. The correlation ensures that the message will 

arrive to the right process instance.  </documentation>   
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                            </correlation>   

                        </correlations>   

                        <assign name="CopyAirlineReservation">   

                            <copy>   

                                <from variable="AirlineReservedIn" 

part="itinerary"/>   

                                <to variable="ItineraryOut" part="itinerary"/>   

                            </copy>   

                            <copy>   

                                <from variable="AirlineReservedIn" 

part="itinerary"/>   

                                <to variable="ReserveVehicleIn" part="itinerary"/>   

                            </copy>   

                        </assign>   

                    </onMessage>   

                    <onAlarm>   

                        <documentation>  In case the process doesn't get a response 

from the partner service in 20 seconds the request for the reservation is 

cancelled.  </documentation>   

                        <for>'P0Y0M0DT0H0M20S'</for>   

                        <sequence name="AirlineCancelSequence">   

                            <assign name="CopyAirlineCancellation">   

                                <copy>   

                                    

<from>$ReserveAirlineIn.itinerary/ota:ItineraryRef</from>   

                                    <to variable="CancelAirlineIn" 

part="itinerary"/>   

                                </copy>   

                                <copy>   

                                    <from variable="CancelAirlineOut"/>   

                                    <to variable="CancelAirlineOut"/>   

                                </copy>   

                            </assign>   

                            <invoke  name="CancelAirline"  partnerLink="Airline"  

operation="cancelAirline"  portType="ares:AirlineReservationPortType"  

inputVariable="CancelAirlineIn"  outputVariable="CancelAirlineOut"/>   

                        </sequence>   

                    </onAlarm>   

                </pick>   

            </sequence>   

        </if>   

        <if name="HasVehicle">   

            <documentation>  This If activity allows to reserve a vehicle in case 

the client hasn't one reserved. Vehicle reservation works quite similar to the 

airline reservation.  </documentation>   

            <condition>  

not($ItineraryIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item/ota:Vehi

cle)  </condition>   

            <sequence>   

                <invoke  name="ReserveVehicle"  partnerLink="Vehicle"  

portType="vres:VehicleReservationPortType"  operation="reserveVehicle"  

inputVariable="ReserveVehicleIn">   

                    <correlations>   

                        <correlation set="ItineraryCorrelator"/>   

                    </correlations>   

                </invoke>   

                <pick name="Pick2">   
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                    <onMessage  partnerLink="Vehicle"  operation="vehicleReserved"  

portType="vres:VehicleReservationCallbackPortType"  variable="VehicleReservedIn">   

                        <correlations>   

                            <correlation set="ItineraryCorrelator" initiate="no"/>   

                        </correlations>   

                        <assign name="CopyVehicleReservation">   

                            <copy>   

                                <from variable="VehicleReservedIn" 

part="itinerary"/>   

                                <to variable="ItineraryOut" part="itinerary"/>   

                            </copy>   

                            <copy>   

                                <from variable="VehicleReservedIn" 

part="itinerary"/>   

                                <to variable="ReserveHotelIn" part="itinerary"/>   

                            </copy>   

                        </assign>   

                    </onMessage>   

                    <onAlarm>   

                        <for>'P0Y0M0DT0H0M20S'</for>   

                        <sequence name="CancelVehicleSequence">   

                            <assign name="CopyVehicleCancellation">   

                                <copy>   

                                    

<from>$ReserveVehicleIn.itinerary/ota:ItineraryRef</from>   

                                    <to variable="CancelVehicleIn" 

part="itinerary"/>   

                                </copy>   

                                <copy>   

                                    <from variable="CancelVehicleOut"/>   

                                    <to variable="CancelVehicleOut"/>   

                                </copy>   

                            </assign>   

                            <invoke  name="CancelVehicle"  partnerLink="Vehicle"  

operation="cancelVehicle"  portType="vres:VehicleReservationPortType"  

inputVariable="CancelVehicleIn"  outputVariable="CancelVehicleOut"/>   

                        </sequence>   

                    </onAlarm>   

                </pick>   

            </sequence>   

        </if>   

        <if name="HasHotel">   

            <documentation>  This If activity allows to reserve a hotel in case the 

client hasn't one reserved. Hotel reservation works quite similar to the airline 

and vehicle reservation.  </documentation>   

            <condition>  

not($ItineraryIn.itinerary/ota:ItineraryInfo/ota:ReservationItems/ota:Item/ota:Hote

l)  </condition>   

            <sequence>   

                <invoke  name="ReserveHotel"  partnerLink="Hotel"  

portType="hres:HotelReservationPortType"  operation="reserveHotel"  

inputVariable="ReserveHotelIn">   

                    <correlations>   

                        <correlation set="ItineraryCorrelator"/>   

                    </correlations>   

                </invoke>   

                <pick name="Timeout" createInstance="no">   
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                    <onMessage  partnerLink="Hotel"  

portType="hres:HotelReservationCallbackPortType"  operation="hotelReserved"  

variable="HotelReservedIn">   

                        <correlations>   

                            <correlation set="ItineraryCorrelator"/>   

                        </correlations>   

                        <sequence name="HotelReserved">   

                            <assign name="CopyHotelReservation">   

                                <copy>   

                                    <from variable="HotelReservedIn" 

part="itinerary"/>   

                                    <to variable="ItineraryOut" part="itinerary"/>   

                                </copy>   

                            </assign>   

                        </sequence>   

                    </onMessage>   

                    <onAlarm>   

                        <for>'P0Y0M0DT0H0M20S'</for>   

                        <sequence name="Timer">   

                            <assign name="CopyHotelCancellation">   

                                <copy>   

                                    

<from>$ReserveHotelIn.itinerary/ota:ItineraryRef</from>   

                                    <to variable="CancelHotelIn" part="itinerary"/>   

                                </copy>   

                            </assign>   

                            <invoke  name="CancelHotel"  partnerLink="Hotel"  

portType="hres:HotelReservationPortType"  operation="cancelHotel"  

inputVariable="CancelHotelIn"  outputVariable="CancelHotelOut"/>   

                        </sequence>   

                    </onAlarm>   

                </pick>   

            </sequence>   

        </if>   

        <reply  name="ReturnItinerary"  partnerLink="Travel"  

portType="tres:TravelReservationPortType"  operation="buildItinerary"  

variable="ItineraryOut">   

            <documentation>  The business process returns a message to the client.  

</documentation>   

        </reply>   

    </sequence>  

</process> 
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 OrderMusic - графично представяне в NetBeans средата и BPEL текстово 

представяне. 

 

 

ФИГ. 48 ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕС "ORDER MUSIC" 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<process  name="MusicBPELProcess"  

targetNamespace="http://enterprise.netbeans.org/bpel/Music/MusicBPELProcess"  

xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable"  

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

xmlns:sxt="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Trace"  

xmlns:sxed="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Editor"  

xmlns:sxat="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Attachmen

t"  

xmlns:sxeh="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/ErrorHand

ling"  xmlns:tns="http://enterprise.netbeans.org/bpel/Music/MusicBPELProcess" 

xmlns:sxed2="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Editor2" 

xmlns:ns0="http://xml.netbeans.org/schema/BuyerSch" 

xmlns:ns1="http://www.webservicex.net" 

xmlns:impl="http://bibliotekernesnetmusik.dk/webservice/search" 

xmlns:ns2="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

xmlns:sxnmp="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/NMProper

ty">   

    <import namespace="http://localhost/MusicProcess/MusicProcess" 

location="Buyer.wsdl" importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/>   

    <import namespace="http://bpel.rila.com/" 

location="TrackCountServiceService.wsdl" 

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/>   

    <import namespace="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

location="ValidatorDemo.asmx.wsdl" importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/>   

    <import namespace="http://bibliotekernesnetmusik.dk/webservice/search" 

location="netmusik_wssearch.wsdl" importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/>   

    <partnerLinks>   

        <partnerLink name="MailPartner" 

xmlns:tns="http://enterprise.netbeans.org/bpel/ValidatorDemo.asmxWrapper" 

partnerLinkType="ns2:ValidatorDemoSOAP" partnerRole="ValidatorDemoRole"/>   

        <partnerLink name="MusiclPartner" 

xmlns:tns="http://enterprise.netbeans.org/bpel/netmusik_wssearchWrapper" 

partnerLinkType="impl:SearchEngineWS" partnerRole="MusicSearchRole"/>   

        <partnerLink name="PricePartner" xmlns:tns="http://bpel.rila.com/" 

partnerLinkType="tns:trackCountService" partnerRole="trackCountServiceRole"/>   

        <partnerLink name="BuyerPartner" 

xmlns:tns="http://localhost/MusicProcess/MusicProcess" 

partnerLinkType="tns:partnerlinktype1" myRole="partnerlinktyperole1"/>   

    </partnerLinks>   

    <variables>   

        <variable name="PriceOut" xmlns:tns="http://bpel.rila.com/" 

messageType="tns:calculateTrackPriceResponse"/>   

        <variable name="PriceIn" xmlns:tns="http://bpel.rila.com/" 

messageType="tns:calculateTrackPrice"/>   

        <variable name="GetAlbumsMatchingOut" 

messageType="impl:getAlbumsMatchingResponse"/>   

        <variable name="GetAlbumsMatchingIn" 

messageType="impl:getAlbumsMatchingRequest"/>   

        <variable name="IsValidEmailOut" 

xmlns:tns="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

messageType="tns:ValidateEMailSOAPOut"/>   

        <variable name="IsValidEmailIn" 

xmlns:tns="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

messageType="tns:ValidateEMailSOAPIn"/>   



202 

        <variable name="GetArtistsMatchingOut" 

xmlns:impl="http://bibliotekernesnetmusik.dk/webservice/search" 

messageType="impl:getArtistsMatchingResponse"/>   

        <variable name="GetArtistsMatchingIn" 

xmlns:impl="http://bibliotekernesnetmusik.dk/webservice/search" 

messageType="impl:getArtistsMatchingRequest"/>   

        <variable name="OperationOut" 

xmlns:tns="http://localhost/MusicProcess/MusicProcess" 

messageType="tns:responseMessage"/>   

        <variable name="OperationIn" 

xmlns:tns="http://localhost/MusicProcess/MusicProcess" 

messageType="tns:requestMessage"/>   

    </variables>   

    <sequence>   

        <receive name="BuyerReceive" createInstance="yes" 

partnerLink="BuyerPartner" operation="operation1" 

xmlns:tns="http://localhost/MusicProcess/MusicProcess" portType="tns:portType1" 

variable="OperationIn"/>   

        <assign name="EmailAssign">   

            <copy>   

                <from>$OperationIn.inputBuyer/ns0:Email</from>   

                <to>$IsValidEmailIn.parameters/ns2:emailAddress</to>   

            </copy>   

        </assign>   

        <invoke name="EmailInvoke" partnerLink="MailPartner" 

operation="ValidateEMail" xmlns:tns="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

portType="tns:ValidatorDemoSOAP" inputVariable="IsValidEmailIn" 

outputVariable="IsValidEmailOut"/>   

        <if name="IfValidEmail">   

            <condition>$IsValidEmailOut.parameters/ns2:ValidateEMailResult = 

true()</condition>   

            <sequence name="SequenceOrder">   

                <if name="IfArtist">   

                    <condition>string-length($OperationIn.inputItems/ns0:Album) 

&lt; number(1)</condition>   

                    <sequence name="SequenceArtist">   

                        <assign name="ArtistAssign">   

                            <copy>   

                                <from>$OperationIn.inputItems/ns0:Artist</from>   

                                

<to>$GetArtistsMatchingIn.parameters/impl:query</to>   

                            </copy>   

                            <copy>   

                                

<from>$OperationIn.inputItems/ns0:AlbumsNumber</from>   

                                

<to>$GetArtistsMatchingIn.parameters/impl:numberOfRecords</to>   

                            </copy>   

                            <copy>   

                                <from>1</from>   

                                

<to>$GetArtistsMatchingIn.parameters/impl:startIndex</to>   

                            </copy>   

                        </assign>   

                        <invoke name="ArtistInvoke" partnerLink="MusiclPartner" 

operation="getArtistsMatching" portType="impl:SearchEngineWS" 

inputVariable="GetArtistsMatchingIn" outputVariable="GetArtistsMatchingOut"/>   
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                        <assign name="OrderArtistTracksAssign">   

                            <copy>   

                                

<from>$GetArtistsMatchingOut.parameters/impl:getArtistsMatchingReturn</from>   

                                <to>$PriceIn.parameters/inputTracks</to>   

                            </copy>   

                        </assign>   

                    </sequence>   

                    <else>   

                        <sequence name="SequenceAlbum">   

                            <assign name="AlbumAssign">   

                                <copy>   

                                    <from>$OperationIn.inputItems/ns0:Album</from>   

                                    

<to>$GetAlbumsMatchingIn.parameters/impl:query</to>   

                                </copy>   

                                <copy>   

                                    

<from>$OperationIn.inputItems/ns0:AlbumsNumber</from>   

                                    

<to>$GetAlbumsMatchingIn.parameters/impl:numberOfRecords</to>   

                                </copy>   

                                <copy>   

                                    <from>1</from>   

                                    

<to>$GetAlbumsMatchingIn.parameters/impl:startIndex</to>   

                                </copy>   

                            </assign>   

                            <invoke name="AlbumInvoke" partnerLink="MusiclPartner" 

operation="getAlbumsMatching" portType="impl:SearchEngineWS" 

inputVariable="GetAlbumsMatchingIn" outputVariable="GetAlbumsMatchingOut"/>   

                            <assign name="OrderAlbumTracksAssign">   

                                <copy>                      

                                    

<from>$GetAlbumsMatchingOut.parameters/impl:getAlbumsMatchingReturn</from>   

                                    <to>$PriceIn.parameters/inputTracks</to>   

                                </copy>   

                            </assign>   

                        </sequence>   

                    </else>   

                </if>   

                <invoke name="PriceInvoke" partnerLink="PricePartner" 

operation="calculateTrackPrice" xmlns:tns="http://bpel.rila.com/" 

portType="tns:trackCountService" inputVariable="PriceIn" 

outputVariable="PriceOut"/>   

                <if name="IfHighPrice">   

                    <condition>100 &gt; $PriceOut.parameters/return</condition>   

                    <assign name="PriceAssign">   

                        <copy>   

                            <from>$PriceOut.parameters/return</from>   

                            <to>$OperationOut.resultOrder/ns0:OrderTotal</to>   

                        </copy>   

                        <copy>   

                            <from>'Your order has been processed.'</from>   

                            <to>$OperationOut.resultOrder/ns0:OrderDetails</to>   

                        </copy>   

                    </assign>   



204 

                    <else>   

                        <assign name="ExpensiveAssign">   

                            <copy>   

                                <from>'We can make you a better offer for that 

quantity. For more information contact the Sales Department.'</from>   

                                <to>$OperationOut.resultOrder/ns0:OrderDetails</to>   

                            </copy>   

                        </assign>   

                    </else>   

                </if>   

            </sequence>   

            <else>   

                <assign name="NotValidEmail">   

                    <copy>   

                        <from>'Your e-mail address is not valid. The order can not 

proceed.'</from>   

                        <to>$OperationOut.resultOrder/ns0:OrderDetails</to>   

                    </copy>   

                </assign>   

            </else>   

        </if>   

        <reply name="BuyerReply" partnerLink="BuyerPartner" operation="operation1" 

xmlns:tns="http://localhost/MusicProcess/MusicProcess" portType="tns:portType1" 

variable="OperationOut"/>   

    </sequence>  

</process> 
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 CheckPayment - графично представяне в NetBeans средата и BPEL текстово 

представяне. 

 

 

ФИГ. 49 ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕС "CHECK PAYMENT " 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<process 

    name="shoppingCart" 

    targetNamespace="http://enterprise.netbeans.org/bpel/ShoppingCart/shoppingCart" 

    xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

    xmlns:sxt="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Trace"  

    

xmlns:sxed="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Editor" 

    

xmlns:sxat="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Attachmen

t" 

    

xmlns:sxeh="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/ErrorHand

ling" 

    xmlns:tns="http://enterprise.netbeans.org/bpel/ShoppingCart/shoppingCart" 

xmlns:sxed2="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/Editor2" 

xmlns:ns0="http://xml.netbeans.org/schema/OrderInfo" 

xmlns:ns1="http://www.Softwaremaker.Net/WebServices/" xmlns:ns2="http://docs.oasis-

open.org/wsbpel/2.0/process/executable" xmlns:ns3="urn:ws-xwebservices-

com:XWebEmailValidation:EmailValidation:v2:Messages" 

xmlns:ns4="http://www.webserviceX.NET/" xmlns:ns5="http://tempuri.org/" 

xmlns:sxxf="http://www.sun.com/wsbpel/2.0/process/executable/SUNExtension/XPathFunc

tions" xmlns:ns6="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

xmlns:ns7="http://ws.fraudlabs.com/" xmlns:ns8="http://ws.cdyne.com/"> 

    <import namespace="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

location="OrderPartner.wsdl" importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/> 

    <import namespace="http://www.Softwaremaker.Net/WebServices/" 

location="www.softwaremaker.net/webservices/swm/validator/validator.asmx.wsdl" 

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/> 

    <import namespace="http://enterprise.netbeans.org/bpel/converter.asmxWrapper" 

location="converterWrapper.wsdl" importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/> 

    <import namespace="http://tempuri.org/" 

location="currencyconverter.kowabunga.net/converter.asmx.wsdl" 

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/> 

    <import 

namespace="http://enterprise.netbeans.org/bpel/ValidatorDemo.asmxWrapper" 

location="ValidatorDemoWrapper.wsdl" 

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/> 

    <import namespace="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

location="mathertel.de/AJAXEngine/S03_AJAXControls/ValidatorDemo.asmx.wsdl" 

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/> 

    <import namespace="http://enterprise.netbeans.org/bpel/validator.asmxWrapper" 

location="validatorWrapper.wsdl" importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/> 

    <import 

namespace="http://enterprise.netbeans.org/bpel/addresslookup.asmxWrapper" 

location="addresslookupWrapper.wsdl" 

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/> 

    <import namespace="http://ws.cdyne.com/" 

location="ws.cdyne.com/psaddress/addresslookup.asmx.wsdl" 

importType="http://schemas.xmlSOAP.org/wsdl/"/> 

    <partnerLinks> 

        <partnerLink name="CardValidatorPartner" 

xmlns:tns="http://enterprise.netbeans.org/bpel/validator.asmxWrapper" 

partnerLinkType="tns:ValidatorSOAPLinkType" partnerRole="ValidatorSOAPRole"/> 

        <partnerLink name="EmailValidatorPartner" 

xmlns:tns="http://enterprise.netbeans.org/bpel/ValidatorDemo.asmxWrapper" 
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partnerLinkType="tns:ValidatorDemoSOAPLinkType" 

partnerRole="ValidatorDemoSOAPRole"/> 

        <partnerLink name="CurrConvertorPartner" 

xmlns:tns="http://enterprise.netbeans.org/bpel/converter.asmxWrapper" 

partnerLinkType="tns:ConverterSOAPLinkType" partnerRole="ConverterSOAPRole"/> 

        <partnerLink name="PostCodePartner" 

xmlns:tns="http://enterprise.netbeans.org/bpel/addresslookup.asmxWrapper" 

partnerLinkType="tns:AddressLookupSOAPLinkType" 

partnerRole="AddressLookupSOAPRole"/> 

        <partnerLink name="OrderPartner" 

xmlns:tns="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

partnerLinkType="tns:OrderPartner" myRole="OrderPartnerPortTypeRole"/> 

    </partnerLinks> 

    <variables> 

        <variable name="ReturnCityStateOut" xmlns:tns="http://ws.cdyne.com/" 

messageType="tns:ReturnCityStateSOAPOut"/> 

        <variable name="ReturnCityStateIn" xmlns:tns="http://ws.cdyne.com/" 

messageType="tns:ReturnCityStateSOAPIn"/> 

        <variable name="ValidateEMailIn" 

xmlns:tns="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

messageType="tns:ValidateEMailSOAPIn"/> 

        <variable name="ValidateEMailOut" 

xmlns:tns="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

messageType="tns:ValidateEMailSOAPOut"/> 

        <variable name="GetConversionRateOut" xmlns:tns="http://tempuri.org/" 

messageType="tns:GetConversionRateSOAPOut"/> 

        <variable name="GetConversionRateIn" xmlns:tns="http://tempuri.org/" 

messageType="tns:GetConversionRateSOAPIn"/> 

        <variable name="Validate_CreditCardOut" 

xmlns:tns="http://www.Softwaremaker.Net/WebServices/" 

messageType="tns:Validate_CreditCardSOAPOut"/> 

        <variable name="Validate_CreditCardIn" 

xmlns:tns="http://www.Softwaremaker.Net/WebServices/" 

messageType="tns:Validate_CreditCardSOAPIn"/> 

        <variable name="OrderPartnerOperationOut" 

xmlns:tns="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

messageType="tns:OrderPartnerOperationResponse"/> 

        <variable name="OrderPartnerOperationIn" 

xmlns:tns="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

messageType="tns:OrderPartnerOperationRequest"/> 

    </variables> 

    <sequence> 

        <receive name="OrderDetailsReceive" createInstance="yes" 

partnerLink="OrderPartner" operation="OrderPartnerOperation" 

xmlns:tns="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

portType="tns:OrderPartnerPortType" variable="OrderPartnerOperationIn"/> 

        <assign name="CardAssign"> 

            <copy> 

                

<from>$OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:creditCardNumber</from> 

                <to>$Validate_CreditCardIn.parameters/ns1:ps_InputNo</to> 

            </copy> 

            <copy> 

                <from variable="OrderPartnerOperationIn" part="Order_Input"/> 

                <to variable="OrderPartnerOperationOut" part="Order_Output"/> 

            </copy> 

            <copy> 
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                <from>'EUR'</from> 

                <to>$OrderPartnerOperationOut.Order_Output/ns0:currencyCode</to> 

            </copy> 

        </assign> 

        <invoke name="CardValidatorInvoke" partnerLink="CardValidatorPartner" 

operation="Validate_CreditCard" 

xmlns:tns="http://www.Softwaremaker.Net/WebServices/" portType="tns:ValidatorSOAP" 

inputVariable="Validate_CreditCardIn" outputVariable="Validate_CreditCardOut"/> 

        <if name="IfValidCard"> 

            

<condition>$Validate_CreditCardOut.parameters/ns1:Validate_CreditCardResult = 

1</condition> 

            <sequence name="Sequence2"> 

                <assign name="EmailAssign"> 

                    <copy> 

                        <from>$OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:email</from> 

                        <to>$ValidateEMailIn.parameters/ns6:emailAddress</to> 

                    </copy> 

                </assign> 

                <invoke name="EmailInvoke" partnerLink="EmailValidatorPartner" 

operation="ValidateEMail" xmlns:tns="http://www.mathertel.de/ValidatorDemo/" 

portType="tns:ValidatorDemoSOAP" inputVariable="ValidateEMailIn" 

outputVariable="ValidateEMailOut"/> 

                <if name="IfValidEmail"> 

                    <condition>true() = 

$ValidateEMailOut.parameters/ns6:ValidateEMailResult</condition> 

                    <sequence name="Sequence3"> 

                        <if name="IfOnlyPostCode"> 

                            

<condition>not(count($OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:state) = 0 or 

count($OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:city) = 0)</condition> 

                            <assign name="CityCopy"> 

                                <copy> 

                                        

<from>$OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:state</from> 

                                            

<to>$OrderPartnerOperationOut.Order_Output/ns0:state</to> 

                                    </copy> 

                                    <copy> 

                                        

<from>$OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:city</from> 

                                            

<to>$OrderPartnerOperationOut.Order_Output/ns0:city</to> 

                                    </copy> 

                            </assign> 

                            <else> 

                                    <sequence name="Sequence4"> 

                                        <assign name="PostCodeAssign"> 

                                                <copy> 

                                                        

<from>$OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:postalCode</from> 

                                                            

<to>$ReturnCityStateIn.parameters/ns8:zipcode</to> 

                                                    </copy> 

                                                    <copy> 

                                                        <from>'0'</from> 
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<to>$ReturnCityStateIn.parameters/ns8:LicenseKey</to> 

                                                    </copy> 

                                            </assign> 

                                            <invoke name="PostCodeInvoke" 

partnerLink="PostCodePartner" operation="ReturnCityState" 

portType="ns8:AddressLookupSOAP" inputVariable="ReturnCityStateIn" 

outputVariable="ReturnCityStateOut"/> 

                                            <assign name="CityAssign"> 

                                                <copy> 

                                                        

<from>$ReturnCityStateOut.parameters/ns8:ReturnCityStateResult/ns8:City</from> 

                                                            

<to>$OrderPartnerOperationOut.Order_Output/ns0:city</to> 

                                                    </copy> 

                                                    <copy> 

                                                        

<from>$ReturnCityStateOut.parameters/ns8:ReturnCityStateResult/ns8:StateAbbrev</fro

m> 

                                                            

<to>$OrderPartnerOperationOut.Order_Output/ns0:state</to> 

                                                    </copy> 

                                            </assign> 

                                    </sequence> 

                            </else> 

                        </if> 

                        <assign name="CurrencyToAssign"> 

                            <copy> 

                                

<from>$OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:currencyCode</from> 

                                

<to>$GetConversionRateIn.parameters/ns5:CurrencyTo</to> 

                            </copy> 

                            <copy> 

                                <from>'EUR'</from> 

                                

<to>$GetConversionRateIn.parameters/ns5:CurrencyFrom</to> 

                            </copy> 

                            <copy> 

                                <from>concat(substring-before(sxxf:current-date(), 

'+'), 'T00:00:00')</from> 

                                

<to>$GetConversionRateIn.parameters/ns5:RateDate</to> 

                            </copy> 

                        </assign> 

                        <invoke name="CurrencyInvoke" 

partnerLink="CurrConvertorPartner" operation="GetConversionRate" 

xmlns:tns="http://tempuri.org/" portType="tns:ConverterSOAP" 

inputVariable="GetConversionRateIn" outputVariable="GetConversionRateOut"/> 

                        <assign name="ConvertCurrencyAssign"> 

                            <copy> 

                                

<from>$GetConversionRateOut.parameters/ns5:GetConversionRateResult * 

$OrderPartnerOperationIn.Order_Input/ns0:total</from> 

                                

<to>$OrderPartnerOperationOut.Order_Output/ns0:total</to> 

                            </copy> 
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                        </assign> 

                    </sequence> 

                    <else> 

                        <throw name="ThrowInvalidMailError" 

faultName="ns2:invalidEmail" faultVariable="ValidateEMailOut"/> 

                    </else> 

                </if> 

            </sequence> 

            <else> 

                <sequence name="Sequence1"> 

                    <assign name="InvalidCardMessage"> 

                        <copy> 

                            <from>'Invalid Credit Card Number'</from> 

                            

<to>$OrderPartnerOperationOut.Order_Output/ns0:errorCode</to> 

                        </copy> 

                    </assign> 

                    <reply name="ReplyInvalidCard" partnerLink="OrderPartner" 

operation="OrderPartnerOperation" 

xmlns:tns="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

portType="tns:OrderPartnerPortType" variable="OrderPartnerOperationOut"/> 

                </sequence> 

            </else> 

        </if> 

        <reply name="OrderDetailsReply" partnerLink="OrderPartner" 

operation="OrderPartnerOperation" 

xmlns:tns="http://j2ee.netbeans.org/wsdl/ShoppingCart/OrderPartner" 

portType="tns:OrderPartnerPortType" variable="OrderPartnerOperationOut"/> 

    </sequence> 

</process> 
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 WineProducer - графично представяне в Eclipse средата и BPEL текстово 

представяне. 

 

 

ФИГ. 50 ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕС "WINE PRODUCER" 
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<!-- Order_Grapes BPEL Process [Generated by the Eclipse BPEL Designer] --> 

<!-- Date: Wed Jun 18 16:56:08 EEST 2014 --> 

<bpel:process name="Order_Grapes" 

targetNamespace="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

suppressJoinFailure="yes" xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:bpel="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable" 

xmlns:ns="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducerNorth/" 

xmlns:ns0="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducerSouth/" 

xmlns:xsd="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer" 

xmlns:ns1="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:ns3="http://www.winepro.imse.uoc/Warehouse/" 

xmlns:xsd3="http://www.winepro.imse.uoc/Warehouse" 

xmlns:ns4="http://www.winepro.imse.uoc/Transportation/" 

xmlns:xsd4="http://www.winepro.imse.uoc/Transportation_Schema" 

xmlns:ns5="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 

<!-- Import the client WSDL --> 

<bpel:import namespace="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducerNorth/" 

location="GrapesProducerNorth.wsdl" importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

/> 

<bpel:import namespace="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer" 

location="GrapesProducer.xsd" importType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" /> 

<bpel:import namespace="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducerSouth/" 

location="GrapesProducerSouth.wsdl" importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

/> 

<!-- Import the client WSDL --> 

<bpel:import namespace="http://www.winepro.imse.uoc/Warehouse/" 

location="Warehouse.wsdl" importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" /> 

<bpel:import namespace="http://www.winepro.imse.uoc/Transportation/" 

location="Transportation.wsdl" importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" /> 

<bpel:import location="Order_GrapesArtifacts.wsdl" 

namespace="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" /> 

 

<!-- ================================================================= --> 

<!-- PARTNERLINKS --> 

<!-- List of services participating in this BPEL process --> 

<!-- ================================================================= --> 

<bpel:partnerLinks> 

<!-- The 'client' role represents the requester of this service. --> 

<bpel:partnerLink name="WineCompany" partnerLinkType="tns:Order_Grapes" 

myRole="Order_GrapesProvider" /> 

<bpel:partnerLink name="GrapeProducerNorth" 

partnerLinkType="tns:GrapeProducerNorthPL" partnerRole="GrapeProducerNorthRole" /> 

<bpel:partnerLink name="GrapesProducerSouth" 

partnerLinkType="tns:GrapesProducerSouthPL" partnerRole="GrapesProducerSouthRole" 

/> 

<bpel:partnerLink name="Warehouse" partnerLinkType="tns:WarehousePL" 

partnerRole="WarehouseRole" /> 

<bpel:partnerLink name="Transportation" 

partnerLinkType="tns:TransportationPL" partnerRole="TransportationRole" /> 

</bpel:partnerLinks> 

 

<!-- ================================================================= --> 

<!-- VARIABLES --> 

<!-- List of messages and XML documents used within this BPEL process --> 

<!-- ================================================================= --> 
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<bpel:variables> 

<!-- Reference to the message passed as input during initiation --> 

<bpel:variable name="input" messageType="tns:Order_GrapesRequestMessage" /> 

 

<!-- Reference to the message that will be returned to the requester --> 

<bpel:variable name="output" messageType="tns:Order_GrapesResponseMessage" /> 

 

<bpel:variable name="GrapeProducerNorthResponse" 

messageType="ns:checkAvailabilityResponse" /> 

<bpel:variable name="GrapeProducerNorthRequest" 

messageType="ns:checkAvailabilityRequest" /> 

<bpel:variable name="GrapesProducerSouthResponse" 

messageType="ns0:checkAvailabilityResponse" /> 

<bpel:variable name="GrapesProducerSouthRequest" 

messageType="ns0:checkAvailabilityRequest" /> 

<bpel:variable name="price_n" type="ns1:double"> 

<bpel:from>0</bpel:from> 

</bpel:variable> 

<bpel:variable name="price_s" type="ns1:double"> 

<bpel:from>0</bpel:from> 

</bpel:variable> 

<bpel:variable name="GrapeProducerNorthResponse1" 

messageType="ns:placeOrderResponse" /> 

<bpel:variable name="GrapeProducerNorthRequest1" 

messageType="ns:placeOrderRequest" /> 

<bpel:variable name="GrapesProducerSouthResponse1" 

messageType="ns0:placeOrderResponse" /> 

<bpel:variable name="GrapesProducerSouthRequest1" 

messageType="ns0:placeOrderRequest" /> 

 

<!-- Reference to the message that will be returned to the requester --> 

<bpel:variable name="WarehouseResponse" messageType="ns3:reserveContentResponse" /> 

<bpel:variable name="WarehouseRequest" messageType="ns3:reserveContentRequest" /> 

 

<bpel:variable name="price" type="ns5:double"> 

<bpel:from>0</bpel:from> 

</bpel:variable> 

<bpel:variable name="TransportationResponse" 

messageType="ns4:getCostResponse1" /> 

<bpel:variable name="TransportationRequest" messageType="ns4:getCostRequest1" /> 

<bpel:variable name="TransportationResponse1" 

messageType="ns4:deliverGrapesResponse1" /> 

<bpel:variable name="TransportationRequest1" 

messageType="ns4:deliverGrapesRequest" /> 

</bpel:variables> 

 

<!-- ================================================================= --> 

<!-- ORCHESTRATION LOGIC --> 

<!-- Set of activities coordinating the flow of messages across the --> 

<!-- services integrated within this business process --> 

<!-- ================================================================= --> 

<bpel:sequence name="main"> 

<!-- Generate reply to synchronous request --> 

<bpel:receive name="ReceiveOrder" partnerLink="WineCompany" 

operation="process" portType="tns:Order_Grapes" variable="input" 

createInstance="yes" /> 

<bpel:flow name="Flow"> 
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<bpel:sequence name="Sequence"> 

<bpel:assign validate="no" name="check_north_input"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal> 

<Q1:checkAvailabilityRequestElement 

xmlns:Q1="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<Q1:Grapes_Variety>Q1:Grapes_Variety</Q1:Grapes_Variety> 

<Q1:Quantity>0.0</Q1:Quantity> 

<Q1:Delivery_Address>Q1:Delivery_Address</Q1:Delivery_Address> 

</Q1:checkAvailabilityRequestElement> 

</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to variable="GrapeProducerNorthRequest" part="parameters" /> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapeProducerNorthRequest"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Quantit

y]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapeProducerNorthRequest"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Quantit

y]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Deliver

y_Address]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapeProducerNorthRequest"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Deliver

y_Address]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:invoke name="checkAvailabilityNorth" partnerLink="GrapeProducerNorth" 

operation="checkAvailability" portType="ns:GrapesProducerNorth" 

inputVariable="GrapeProducerNorthRequest" 

outputVariable="GrapeProducerNorthResponse" /> 
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<bpel:assign validate="no" name="check_north_output"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapeProducerNorthResponse"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

 <![CDATA[xsd:Price]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to variable="price_n" /> 

</bpel:copy> 

 

</bpel:assign> 

</bpel:sequence> 

<bpel:sequence name="Sequence1"> 

<bpel:assign validate="no" name="check_south_input"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal> 

<Q1:checkAvailabilityRequestElement 

xmlns:Q1="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<Q1:Grapes_Variety>Q1:Grapes_Variety</Q1:Grapes_Variety> 

<Q1:Quantity>0.0</Q1:Quantity> 

<Q1:Delivery_Address>Q1:Delivery_Address</Q1:Delivery_Address> 

</Q1:checkAvailabilityRequestElement> 

</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to variable="GrapesProducerSouthRequest" part="parameters" /> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapesProducerSouthRequest"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Quantit

y]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapesProducerSouthRequest"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Quantit

y]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Deliver

y_Address]]></bpel:query> 
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</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapesProducerSouthRequest"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Deliver

y_Address]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:invoke name="checkAvailabilitySouth" partnerLink="GrapesProducerSouth" 

operation="checkAvailability" portType="ns0:GrapesProducerSouth" 

inputVariable="GrapesProducerSouthRequest" 

outputVariable="GrapesProducerSouthResponse" /> 

<bpel:assign validate="no" name="check_south_output"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapesProducerSouthResponse"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Price]]

></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to variable="price_s" /> 

 

</bpel:copy> 

 

</bpel:assign> 

</bpel:sequence> 

</bpel:flow> 

<bpel:if name="If"> 

<bpel:condition 

expressionLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[$price

_n <= $price_s]]></bpel:condition> 

<bpel:sequence> 

<bpel:assign validate="no" name="order_north_input"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal> 

<Q1:Order_GrapesRequest 

xmlns:Q1="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<Q1:Grapes_Variety>Q1:Grapes_Variety</Q1:Grapes_Variety> 

<Q1:Quantity>0.0</Q1:Quantity> 

<Q1:Delivery_Address>Q1:Delivery_Address</Q1:Delivery_Address> 

</Q1:Order_GrapesRequest> 

</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to variable="GrapeProducerNorthRequest1" part="parameters" /> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

  <![CDATA[tns:Quantity]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapeProducerNorthRequest1"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd:Quantity]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 
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</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapeProducerNorthRequest1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Deliver

y_Address]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapeProducerNorthRequest1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Deliver

y_Address]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:invoke name="PlaceOrderNorth" partnerLink="GrapeProducerNorth" 

operation="placeOrder" portType="ns:GrapesProducerNorth" 

inputVariable="GrapeProducerNorthRequest1" 

outputVariable="GrapeProducerNorthResponse1" /> 

<bpel:assign validate="no" name="order_north_output"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve"><tns:Order_GrapesResponse 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <tns:Producer>tns:Producer</tns:Producer> 

  <tns:Order_Id>tns:Order_Id</tns:Order_Id> 

  <tns:Order_Date>2001-01-01</tns:Order_Date> 

  <tns:Order_Status>tns:Order_Status</tns:Order_Status> 

  <tns:Grapes_Variety>tns:Grapes_Variety</tns:Grapes_Variety> 

  <tns:Quantity>0.0</tns:Quantity> 

  <tns:Price>1.0</tns:Price> 

  <tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

  <tns:Expected_Delivery_Date>2001-01-01</tns:Expected_Delivery_Date> 

  

<tns:Transportation_Company>tns:Transportation_Company</tns:Transportation_Company> 

</tns:Order_GrapesResponse></bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output" /> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve">North</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 
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<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Produce

r]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapeProducerNorthResponse1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Order_I

d]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Order_I

d]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapeProducerNorthResponse1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Order_D

ate]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Order_D

ate]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapeProducerNorthResponse1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapeProducerNorthResponse1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Quantit

y]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Quantit

y]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapeProducerNorthResponse1"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd:Expected_Delivery_Date]]> 
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</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Expecte

d_Delivery_Date]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Deliver

y_Address]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Transpo

rtation_Company]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from 

expressionLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[$input

.payload/tns:Quantity * $price_n]]> 

</bpel:from> 

<bpel:to expressionLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

 <![CDATA[$output.payload/tns:Price]]> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

</bpel:sequence> 

<bpel:else> 

<bpel:sequence> 

<bpel:assign validate="no" name="order_south_input"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal> 

<Q1:Order_GrapesRequest 

xmlns:Q1="http://www.winepro.imse.uoc/GrapesProducer" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<Q1:Grapes_Variety>Q1:Grapes_Variety</Q1:Grapes_Variety> 

<Q1:Quantity>0.0</Q1:Quantity> 

<Q1:Delivery_Address>Q1:Delivery_Address</Q1:Delivery_Address> 

</Q1:Order_GrapesRequest> 

</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to variable="GrapesProducerSouthRequest1" part="parameters" /> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapesProducerSouthRequest1"> 
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<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Quantit

y]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapesProducerSouthRequest1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Quantit

y]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Deliver

y_Address]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="GrapesProducerSouthRequest1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Deliver

y_Address]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:invoke name="PlaceOrderSouth" partnerLink="GrapesProducerSouth" 

operation="placeOrder" portType="ns0:GrapesProducerSouth" 

inputVariable="GrapesProducerSouthRequest1" 

outputVariable="GrapesProducerSouthResponse1" /> 

<bpel:assign validate="no" name="order_south_output"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve"><tns:Order_GrapesResponse 

xmlns:tns="http://eclipse.org/bpel/Order_Grapes" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <tns:Producer>tns:Producer</tns:Producer> 

  <tns:Order_Id>tns:Order_Id</tns:Order_Id> 

  <tns:Order_Date>2001-01-01</tns:Order_Date> 

  <tns:Order_Status>tns:Order_Status</tns:Order_Status> 

  <tns:Grapes_Variety>tns:Grapes_Variety</tns:Grapes_Variety> 

  <tns:Quantity>0.0</tns:Quantity> 

  <tns:Price>1.0</tns:Price> 

  <tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

  <tns:Expected_Delivery_Date>2001-01-01</tns:Expected_Delivery_Date> 

  

<tns:Transportation_Company>tns:Transportation_Company</tns:Transportation_Company> 

</tns:Order_GrapesResponse></bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to variable="output" part="payload" /> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 
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<bpel:literal xml:space="preserve">South</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Produce

r]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapesProducerSouthResponse1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Order_I

d]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Order_I

d]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapesProducerSouthResponse1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Order_D

ate]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Order_D

ate]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapesProducerSouthResponse1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Grapes_

Variety]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="GrapesProducerSouthResponse1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Quantit

y]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Quantit

y]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 
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<bpel:from part="parameters" variable="GrapesProducerSouthResponse1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd:Expecte

d_Delivery_Date]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Expecte

d_Delivery_Date]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Deliver

y_Address]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[tns:Transpo

rtation_Company]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from expressionLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[$input.payload/tns:Quantity *  $price_s]]> 

</bpel:from> 

<bpel:to expressionLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

  <![CDATA[$output.payload/tns:Price]]> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

</bpel:sequence> 

</bpel:else> 

</bpel:if> 

<bpel:if name="If1"> 

<bpel:condition 

expressionLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[$input

.payload/tns:Delivery_Address='FAST']]></bpel:condition> 

<bpel:assign validate="no" name="Fast_delivery"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve"> 

<tns:getCostRequestElement 

xmlns:tns="http://www.winepro.imse.uoc/Transportation_Schema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"><tns:Sender_Address>tns:Sender_Address</tns:Sender_Address> 

<tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

<tns:Quantity>0.0</tns:Quantity> 

<tns:delivery_mode>tns:delivery_mode</tns:delivery_mode> 

</tns:getCostRequestElement> 

</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest" /> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 
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<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve"> 

<tns:deliverGrapesRequestElement 

xmlns:tns="http://www.winepro.imse.uoc/Transportation_Schema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"><tns:Order_Id>tns:Order_Id</tns:Order_Id> 

<tns:Grapes_Variety>tns:Grapes_Variety</tns:Grapes_Variety> 

<tns:Sender_Address>tns:Sender_Address</tns:Sender_Address> 

<tns:Wine_Company>tns:Wine_Company</tns:Wine_Company> 

<tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

<tns:Quantity>0.0</tns:Quantity> 

<tns:Delivery_Mode>tns:Delivery_Mode</tns:Delivery_Mode> 

</tns:deliverGrapesRequestElement> 

</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest1" /> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve">FAST</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd4:delivery_mode]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve">FAST</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest1"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

 <![CDATA[xsd4:Delivery_Mode]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:else> 

<bpel:assign validate="no" name="Normal_delivery"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve"> 

<tns:getCostRequestElement 

xmlns:tns="http://www.winepro.imse.uoc/Transportation_Schema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"><tns:Sender_Address>tns:Sender_Address</tns:Sender_Address> 

<tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

<tns:Quantity>0.0</tns:Quantity> 

<tns:delivery_mode>tns:delivery_mode</tns:delivery_mode> 

</tns:getCostRequestElement> 

</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest" /> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 
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<bpel:literal xml:space="preserve"> 

<tns:deliverGrapesRequestElement 

xmlns:tns="http://www.winepro.imse.uoc/Transportation_Schema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"><tns:Order_Id>tns:Order_Id</tns:Order_Id> 

<tns:Grapes_Variety>tns:Grapes_Variety</tns:Grapes_Variety> 

<tns:Sender_Address>tns:Sender_Address</tns:Sender_Address> 

<tns:Wine_Company>tns:Wine_Company</tns:Wine_Company> 

<tns:Delivery_Address>tns:Delivery_Address</tns:Delivery_Address> 

<tns:Quantity>0.0</tns:Quantity> 

<tns:Delivery_Mode>tns:Delivery_Mode</tns:Delivery_Mode> 

</tns:deliverGrapesRequestElement> 

</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest1" /> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve">NORMAL</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd4:delivery_mode]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve">NORMAL</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest1"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd4:Delivery_Mode]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

</bpel:else> 

</bpel:if> 

<!-- Generate reply to synchronous request --> 

<bpel:assign name="warehouse_input" validate="no"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal> 

<tns:reserverContentRequestElement 

xmlns:tns="http://www.winepro.imse.uoc/Warehouse" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<tns:Order_Id>tns:Order_Id</tns:Order_Id> 

<tns:Grapes_Variety>tns:Grapes_Variety</tns:Grapes_Variety> 

<tns:Quantity>0.0</tns:Quantity> 

</tns:reserverContentRequestElement> 

</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="WarehouseRequest"/> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 
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<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[tns:Grapes_Variety]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="WarehouseRequest"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd3:Grapes_Variety]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[tns:Quantity]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="WarehouseRequest"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd3:Quantity]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="output"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[tns:Order_Id]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="WarehouseRequest"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd3:Order_Id]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:invoke name="ReserveWarehouseContent" partnerLink="Warehouse" 

operation="reserveContent" portType="ns3:Warehouse" 

inputVariable="WarehouseRequest" 

outputVariable="WarehouseResponse" /> 

<bpel:if name="ContentAvailable"> 

<bpel:condition 

expressionLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[$Wareh

ouseResponse.parameters/xsd3:Confirmation='true']]></bpel:condition> 

<bpel:sequence name="ProceedToTransportation"> 

<bpel:assign validate="no" name="Input_params"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[tns:Delivery_Address]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd4:Delive

ry_Address]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 
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<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

 <![CDATA[tns:Quantity]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd4:Quanti

ty]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:invoke name="GetTransportationCost" partnerLink="Transportation" 

operation="getCost" portType="ns4:Transportation" 

inputVariable="TransportationRequest" 

outputVariable="TransportationResponse" /> 

<bpel:assign validate="no" name="Store_price"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from expressionLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0">   

 <![CDATA[$TransportationResponse.parameters/xsd4:delivery_price  + 

$output.payload/tns:Price]]> 

</bpel:from> 

<bpel:to variable="price" /> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:assign validate="no" name="transportation_input"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="output"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

  <![CDATA[tns:Order_Id]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd4:Order_

Id]]></bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="output"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

 <![CDATA[tns:Grapes_Variety]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest1"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd4:Grapes_Variety]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

 <![CDATA[tns:Delivery_Address]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 
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<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest1"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd4:Delivery_Address]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="payload" variable="input"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

 <![CDATA[tns:Quantity]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="parameters" variable="TransportationRequest1"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[xsd4:Quantity]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:invoke name="OrderTransportation" partnerLink="Transportation" 

operation="deliverGrapes" portType="ns4:Transportation" 

inputVariable="TransportationRequest1" outputVariable="TransportationResponse1" /> 

<bpel:assign validate="no" name="transportation_output"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="TransportationResponse1"> 

<bpel:query 

queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"><![CDATA[xsd4:Order_

Id]]></bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[tns:Order_Id]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve">Sent</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

 <![CDATA[tns:Order_Status]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

<bpel:copy> 

<bpel:from part="parameters" variable="TransportationResponse1"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

 <![CDATA[xsd4:Delivery_Date]]> 

</bpel:query> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[tns:Expected_Delivery_Date]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 
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<bpel:copy> 

<bpel:from variable="price" /> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

 <![CDATA[tns:Price]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

</bpel:sequence> 

<bpel:else> 

<bpel:sequence name="StopOrder"> 

<bpel:assign validate="no" name="Order_confirmation"> 

<bpel:copy> 

<bpel:from> 

<bpel:literal xml:space="preserve">Ordered quantity is not available</bpel:literal> 

</bpel:from> 

<bpel:to part="payload" variable="output"> 

<bpel:query queryLanguage="urn:oasis:names:tc:wsbpel:2.0:sublang:xpath1.0"> 

<![CDATA[tns:Order_Status]]> 

</bpel:query> 

</bpel:to> 

</bpel:copy> 

</bpel:assign> 

<bpel:exit name="Exit" /> 

</bpel:sequence> 

</bpel:else> 

</bpel:if> 

<bpel:reply name="Reply" partnerLink="WineCompany" 

operation="process" portType="tns:Order_Grapes" variable="output" /> 

</bpel:sequence> 

</bpel:process> 
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