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 در سطح اول از چهارچوب کاموندا میپردازیم. BPMNاین جلسه به ادامه مبحث کاربرد زبان  در

 

 

 

 در مجموع نمادها یتمحدود ❇

 یرفرآیندهاها و ز یتفعال  ❇❇

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

 . یکنندفرایند کمک م یزیر فرایندها به ساده شدن فرایند و یا مدلها✔

 یبررس« »دریافت درخواستها،» «ی،شغل یتاعالن موقع» یدر مدل فرایند استخدام قدمها یتوانیمم✔

نها زیرا در آ یم،را به عنوان زیر فرایند تعریف کن«( )استخدام کردن یشغل یتپر شدن موقع»و « درخواستها

 .یستندواضح و مشخص ن یتقرار دارند و تنها یک فعال یا یچیدهپ یاربس یجریانها

حدود به پر کردن و فرستادن یک فایل برخالف دیگر قدمها م «یخال یخبر دادن یک جا»قدم اول به نام  

 .یگیریمدر نظر م یتو از این رو آن را به عنوان فعال یستدر آن نهفته ن یاکسل است، لذا جریان خاص

 

 شکل به نظر برسد. ینمدل مانند ا یتوانداگر این تفاوتها را قائل شویم، م

« 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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 یمدلساز یخواهیمرا م۱در سطح  بسته شده  یفرایندها زیر این ما آیا که است این سوال اکنون❓

 یر؟یا خ یمکن

را با  یاتیعمل یجریانها یستهدف این ن 1زیرا در سطح  یکنیم،م یپوش چشم مورد این از عادت طبق بر ✅

داده شده، استفاده از زیر فرایندها بدون تعریف  یحتوض یمعنای یو به علت ناپایدار یمکن یمترس یاتجزئ

 .یستمشخص امکان پذیر ن

 

 در مجموع نمادها یتمحدود❇

 دروازه ها ❇❇

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

 

 . یمرا پرکن یشغل یتاین موقع یتوانیمکه ما م یکندفرض م�👆�در شکل باال  یاستخدام فرایند

 .ودیشنم یداپ یتاین موقع یبرا یمناسب یاوقات کاندیدا یو گاه یافتداتفاق نم یشهاما این حالت هم ✔

ف صر یهرچند که از آنها در مدلساز یم،کن یبا دروازه ها مدلساز یتوانیمخاص را م یتهایاین و دیگر موقع ✔

 کرد. یمنظر خواه

اجرا فرایند مطلوب ماست و فرایند  یکه برا یریمس یکنیم،م یرا بررس« ساده یرمس»ما فقط 1زیرا در سطح   

 است. یکامال کاف 1ساده در سطح  یر. در اکثر موارد استفاده از این مسیکندم یمترس یرا به صورت کل

 

 نکته : �🔴�

ال مث یاما فقط اگر برا یم،کن یرا مدلساز یمتفاوت یرهایکه ما در این سطح مس یآیدم یشاوقات پ یگاه

ورت ص یتلفدر انواع مخ یبه صورت اساس ینانجام شود و همچن یرمحور در این مس یفرایند محصول یا مشتر

 یکه از دروازه ها یکنیمم یهبتواند ایجاد گردد، در این مواقع توص یمتفاوت یپذیرد یا اگر توسط رخدادها

 .یداستفاده نمای�👇👇�موجود در شکل زیر 
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 ۱جهت استفاده از دروازه ها در سطح  یهتوص

 

 دروازه ها: یندر خصوص استفاده از ا ینکات✅

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

. یشوندخارج م یتهااز فعال یماًکه مستق یشرط یچند شاخه کردن بدون جریان ها یبراXOR   یها دروازه ��

و چند شاخه شدن در نگاه  یشوندبهتر درک م یشرط ینسبت به جریانهاXOR   یبردیم که دروازهها یما پ

 اول قابل فهم تر است.

 . یربه مس یورود یممانند یک جریان مستق XOR، یورود یبدون دروازهها یتهااجرا در فعال ��
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گمراه کننده  یشترناظران کم تجربه ب یزیرا هنگام اجرا برا یکنیم،م یدر اینجا از دروازه ها چشم پوش ✔

 هستند، به خصوص در مورد حلقه ها. 

وازه ها را باید در یعتاً. طبیکنددیاگرام را فشرده تر م یمثبت آن این است که این چشم پوش یجانب یرتاث ✔

 اجرا استفاده کرد.  یمشخص برا موارد در

این موارد بهتر است که در یک دیاگرام که در  AND ییا دروازه ها یانیم یمثال قبل از رخدادها یبرا�📌�

 نشان داده شده است به علت ساده تر کردن مدل نشان داده نشوند. 1سطح 

 

 . یتهااز فعال یممستق ی، بدون جریان خروج AND یبا دروازه ها یو هماهنگ ساز یساز یمواز ��

 شود.  یدر ادامه دوباره هماهنگ ساز یساز ییک مواز یبایستم یشهتقریبا هم ✔

تا نحوه نمایش یکپارچه شود و  یرددر هر دو حالت مورد استفاده قرار گAND دروازه   یبایستبنابراین م ✔

 اجتناب گردد. یمتوال یاز تکرارها

 

 . ORیها عدم استفاده از دروازه ��

شود که معنا و مفهوم خاص  یسریعاً منجر به ایجاد ساختار یتوانددر عمل م یزیرا به علت عدم تجربه کاف ✔

 ندارد.

 ینشان داد، حت ANDو   XOR  یاز دروازه ها یبرا از طریق یک ترکORهر دروازه   یتواندر اصل م ✔ 

 تر شود.اگر در این حالت دیاگرام بزرگ

 تعلق ندارد. 1به سطح  یمنطق یبترک ینمعتقدیم که چن یزدر اینجا ن ✔

 

 مرکب.  یعدم استفاده از دروازهها ��

به دنبال 1که در سطح   یم،مرکب و باهم را نشان ده یاست تا شاخه ها و منطقها یاین دروازه راه حل ✔

 .یستیمنمایش آنها ن
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از اینکه تا به اینجای کار با ما همراه بودید، . یدبه پایان رس "دلسازی فرآیندهانحوه م"جلسه از دوره  چهارمین �🔵�

 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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