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 و یممراجعه کن یندبه مهندس فرا یدمرحله با ین. در ایماکنون ما در سطح سوم از چهارچوب کاموندا قرار دار

 به کار گرفته شود.... ینددر موتور فرا یدبا یندکه چطور فرا یمده یحبه او توض

 

 

 

 فرایندهای ضروری موتور فرایند �🔷🔹�

—------------------------- 

کنندگان فرایند صحبت قرار داریم. به عنوان آنالیزور فرایند از اینجا دیگر با مشارکت 3الن در مرز سطح اما 

کنیم. برای او توضیح خواهیم داد که چطور فرایند بلکه به جای آن به مهندس فرایند مراجعه می ،کنیمنمی

 به کار گرفته شود تا پشتیبانی مشخص شده را تضمین نماید.در موتور فرایند باید 

گذاریم و مجموعه کنندگان انسانی را قابل روئیت میمجموعه مشارکت ،برای این منظور در دیاگرام همکاری

 یم:نمایکنیم. این کار را در سه مسیر تقسیم میکنندگان باز میموتور فرایند را به عنوان دیگر شرکت

 هایی که در این ی مدیریت بخش فنی و کارشناس واحد منابع انسانی. تمامی فعالیتهر مسیر برا

 افراد.های کاربران هستند و لذا نشان دهنده وظایف کاری شوند، فعالیتمیمسیرها قرار داده 

 هایی مانند کارهای خدمتهای کامل خودکار شده. اینجا در مورد فعالیتیک مسیر دیگر برای قدم-

 قرار داده شوند.توانند میهای داخلی است و  تمامی زیر فرایندها کارهای مربوط به برنامهرسانی یا 

ین به وجود کریست و از رفتار کاربران یعنی فالکوبایست به کار گرفته شوند مراحل فرایندهایی که در موتور می

 آید:می

« BPMSو  BPMآکادمی تخصصی »)اگر مطالب جلسات قبلی را دریافت نکردید میتوانید در کانال تلگرامی 

 جلسات قبلی را دانلود و مطالعه نمایید( pdfعضو شوید و فایل 
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لی در پرتال تکمیل کرده و فرستاده است. شود، زیرا فالکو فرم مربوطه را جهت یک موقعیت شغفرایند آغاز می

 "شرح موقعیت شغلی"الیت عشود. موتور فرایند فنشان داده می "خبر"این مورد توسط رخداد آغازین از نوع 

فالکو  را به "بررسی شرح شغلی"تواند فعالیت سپارد. بعد از اتمام این فعالیت موتور میرا به کرستین می

وتور فرایند مشود. این است که شرح شغلی یا تایید یا برای اصالحات فرستاده می بسپارد. نتیجه این فعالیت

در هد. دتخصیص می "اصالح"فرستد یا آن را برای را برای اعالن می "شرح شغلی"نیز بسته به نتیجه کار یا 

ود تا شتکرار می قدرنشود. این حلقه آشرح مربوطه دوباره به فالکو برای بررسی فرستاده می ،صورت اصالح

لی را در آورد، یک کاناشرح مربوطه تایید گردد. فعالیت اعالن اگهی که کرستین بعد از تایید آگهی بدست می

ن موقعیت اعال"سپس زیر فرایند  بایست اعالم گردد.خود دارد که از طریق این کانال موقعیت شغلی می

دهیم تا دیاگرام خیلی بزرگ نشود. در آخرین یند انجام میگیرد. این کار را به عنوان زیر فراانجام می "شغلی

ها را در جریان اجرای موفقیت کند تا آنکننده ارسال میتنامه تاییدیه برای هر دو شرک مرحله هم موتور یک

 آمیز اعالن آگهی قرار دهد.

 ور فرایند به کار گرفت. اینتوان آن را در موته یک فرایند است که مینددر بردار یرزدیاگرام همکاری در شکل 

ر و به طو است های شخصی نمایش داده شدهزیرا از یک طرف کاربر به عنوان مجموعه ،اضافی است هکار البت

ها در این مورد به یک اختالف مهم در مسئولیت در مجموعه موتور فرایند. یهمزمان به عنوان مسیرهای

ل یک مجموعه و یا به عبارتی سوال در مورد اینکه کدام رسیم: تمامی تصمیمات در مورد مسیر در طومی

شود. برای مثال کرستین ها برآورده میکنندهکدام از شرکت شود، توسط هراب میانتخ XORمسیر در دروازه 

از فالکو  نامفهوم نکاتتواند موقعیت شغلی را مستقیماً شرح دهد یا باید به علت او میگیرد که آیا تصمیم می

 .کردنخواهد را درک ن آ زیراتواند بگیرد ر فرایند نمیند. این تصمیم را موتوسوال ک
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 شرح شغل در موتور فرایند یمترس
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گیرد که آیا کرستین باید در ادامه فعالیت اصالح شرح شغل یا اعالن از طرف دیگر موتور فرایند تصمیم می

عه خودش قرار دارد. طبیعتاً موتور فرایند این تصمیم را مرتبط با آن در مجمو XORآن را انجام دهد. دروازه 

د را افتگیرد. اما تصمیم آخر را که چه چیز در ادامه اتفاق میبه علت نظری که پیشتر فالکو اعالم کرده می

 گیرد.موتور می

ردید. گداد بر طرف در اینجا یکی از مشکالت رایجی که هنگام حرکت از مدل فرایند فنی به تکنیکی رخ می

جزئیات توسط یک موتور فرایند هدایت  باو گردد میفرایند در موارد کمی به صورت پایان به پایان کامل 

ه ک گیردها یک فرد کنترل را در دست و تصمیم میشود که در آنهایی میاین کار منجر به بخششود. می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              چه چیز در ادامه اتفاق افتد. 

کنندگان انسانی فرایند از طرف ها را )موتور فرایند از یک طرف و مشارکتاین کنترل بخواهیم وقتی ما

دیگر( در یک مجموعه با یکدیگر ترکیب نماییم، سادگی در مدل فرایند تکنیکی و قابل اجرا غیر ممکن 

 است.

 هدف را داریم: هایمثل قبل محدوده گروه عالوه بر این

 کند.آنالیزور فرایند کل دیاگرام همکاری را مشاهده می 

 کند. مهندس فرایند تنها مجموعه موتور فرایند را مشاهده می 

 ها نه تنها نسبت به کل دیاگرام بینند. اینکنندگان فرایند تنها مجموعه خودشان را میمشارکت

گیرند که در مجموعه فرایند را در بر می فیاضا، بلکه اطالعات پیچیدگی کمتری دارند همکاری

 د(.شوموتور فرایند قرار ندارند )مانند اینکه موقعی که چیزی نامشخص است در موردش سوال می

یک  BPMNخالصه اینکه این رویکرد از نظر ما نه تنها کاربردی است بلکه تنها راهی است که تا بر پایه 

 فرایند بدست آورد.توسط مدل  ITارتباط بین کسب و کار و 

 

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

 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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