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اهیم سطح واین جلسه میخآشنا شدید. در  BPMN-جلسات گذشته با سطح اول از چهارچوب کاموندا در

  م.رد بررسی قرار دهیوب را مواین چهارچ دیگری از

 

 

 

 

 یاتیعمل یندهایفرآ یمدل ها�🔷🔹�

---------------------- 

 

 یندهایفرآ یداد، سطح مدل ها یمجلسه مورد آموزش قرار خواه ینسطح از چهارچوب کاموندا که در ا دومین

 است. یاتیعمل

 یفرایندها یاجرای یات. در اینجا جزئیشودحسوب مم BPMNسطح دوم نقطه عطــف چهارچوب  �� 

 . یشودشده نمایان م یمدلساز

د روزمره بتوانن یتا در کارها یشونددر وهله اول توسط مشارکت کنندگان فرایند استفاده م یاتاین جزئ ✔

 داشته باشند.  یشتریتطابق ب

 . یممدل را انجام ده یو بررس یکار ارزیاب یمفرایند هستند، اگر بخواه یزورهایدر وهله دوم آنال ✔

ن موتور فرایند را نشا یآل یعن ایده نرم افزار و در حالت یفن یریبه کارگ یوهله سوم یک نقطه شروع برا ✔

 .یدهدم

 .یشودنشان داده م 1نسبت به سطح  یشتریب یاربس یاتبا جزئ 2این رو فرایند در سطح   از
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 2کاموندا، سطح BPMNچهارچوب  

 

 اما یک مشکل وجود دارد:�🔴� 

را  یجداگانه ا یها یتو افراد هستند که در فرایند فعال IT  یها یستماز س یچیدهتمام فرایند یک ارتباط پ

 . یکننداجرا م

را  یاختارو س یبشناسد تا بتواند یک بهبود فن یقمهم این است که این ارتباط را دق یندفرا یزورآنال یبرا��

 آن را بهتر انجام داد؟ یتوانو چطور م یشود: کار چطور انجام میکندوال مایجاد نماید.او س

داند: ب یخواهدعالقه دارد. او م یشودکه به خودش مربوط م یبرخالف باال به مسائل یندمشارکت کننده فرا��

 چطور باید کار کنم ؟

 یشالبته پ 2.در سطح  یشودفرایند مدنظر است، نقش مهندس فرایند مطرح م یفن یریکه به کارگ یزمان��

 یبایست. اما میشودمطرح م3 شته باشد، بلکه این موضوع در سطحاجرا دا یتنشده است که فرایند باید قابل ینیب

 چطور باید باشد.  یکیاز لحاظ تکن یفن یداده شود که این اجرا یحتوض

 را باید انجام دهد؟ یفرایند این سوال را دارد که: موتور چه کار مهندس
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. این کار سخت یمبا آن مواجه هست2 است که در سطح یآنها چالش یراموناین سه نقش و سواالت پ�🔴� 

 زیاد آن بهره مند شوید: یاز مزایا یتوانیداگر موفق به انجام آن شوید، م یاست ول

به  رانطباق دارد. این مورد منج یفن یریخود به طور کامل با به کارگ یدر سطح منطق یمدل فرایند اجرای ��

 به پایان نرسد. یخاص یجهنت یچشده و بدون ه یباشد که مستندساز یکه فرایند آن طور یشوداین م

 یکنند. هر دو طرف در مورد یک مدل فرایند صحبت مییابدکاهش م ITکسب وکار و   ینعدم درک الزم ب��

 ارد.وجود د یآنها در مدل فن یریو به کارگ یمباحث فن یبرو یکیتکن یراتچه تاث یدهندم یصو فوراً تشخ

از کدها را منجر شود تا کار  یفن یریاندازه گ یتواندم یشود،که فرایند توسط موتور فرایند اجرا م یزمان ��

 گردد. یلفرایند تسه یپایش و گزارش ده

را  ITکسب وکار و   ینیک زبان مشترک ب ید،موفق عمل کن 2گفت اگر در سطح   یتوانطور خالصه م به

 کرده اید. یدافرایند پ یقل در مورد مدلسازحدا

 

 انتظارات از مدل�🔷🔹�

-------------- 

درست باشد. عالوه بر این باید از لحاظ  یاز لحاظ ساختار یزن 2در سطح   BPDباید  1مانند سطح   یقاًدق ✔

 باشد.  یپایدار یدارا یزن یمعنای

ضاد ت ی. از این رو نباید از لحاظ محتواییگیردار صورت مکه چطــور یک ک یشودداده م یحتوض2در سطح   ✔

 رخ دهد، که این کار در سطح مجاز بود. ییا اشتباه

 

 یدهد،اجرا شود رخ م یزن یفرایند در چهارچوب یک پروژه که قرار است به صورت فن یکه مدلساز یزمان

 . یشوندمطرح م یزن یانتظارات دیگر

داده  یحتوض 2در سطح   یند،داشته باشد تا نتایج مطلوب را بب یتواندکه یک مهندس فرایند م یسواالت تمامی

 .یشودم
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دقت  یدارا یبایستم2. مدل فرایند در سطح یباشدم یفرایند از لحاظ فن یتنها در مورد نحوه اجرا3سطح   

 باال باشد تا بتواند به این سواالت پاسخ واضح دهد.

 

 یقدق یفاتبه این توص یازن یزبلکه مشارکت کنندگان فرایند ن یباشدهندس فرایند نمم یاین دقت تنها برا ✔

 آن به وجود آمد، وفق دهند.  یدر مورد اجرا یبتوانند خود را با مدل فرایند اگر سوال یبایستدارند، زیرا م

هست  قیشرح دق و یفبه یک توص یازوجود دارد: اگر چه ن یزیک جنبه دیگر ن یزدر مورد مشارکت کننده ن ✔

 باشند.  یچیدهپ یارنباید بس یفاتاین توص یول

 یستهدف ن BPMرقابت مشارکت کنندگان در موضوع   یتوانای ینو مهندس یزورهاآنال یاز آن سو برا ✔

ست که ا یبه هدف یدنآنها به عنوان یک ابزار جهت رس یمربوط به آنها است. مدل فرایند برا یفن ینهبلکه زم

 .یشدشاید تا اآلن کمتر به آن دقت م

 

 

از اینکه تا به اینجای کار با ما همراه بودید، به پایان رسید.  "دلسازی فرآیندهانحوه م"جلسه از دوره نهمین �🔵�

 سپاسگزاریم.

 آن انتهای در pdf فایل یک قالب در را جلسه هر میکنیم سعی کانال، این آموزشی مطالب به شما دسترسی راحتی برای

 مطالعه ار مطالب یکجا و مجتمع صورت به کنند، دنبال را مطالب نتوانستند آموزش زمان در دوستانی اگر تا کنیم ارائه

 .کنند
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