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

 

 

 

 در مجموع نمادها یتمحدود❇

 رخداد محور یرخدادها و دروازه ها ❇❇

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

 یابتدای یرخدادها یجهت نشانه گذار یآغازین و پایان یکه از رخدادها یکنیمم یشنهادبه شما پ۱در سطح  ✔

 .یدنمای یچشم پوش یزاز این نمادها ن یتوانید. ضمن اینکه میداستفاده کن یو انتهای

 خواهد بود.  �👇👇�یردر این حالت مدل فرایند استخدام مانند شکل ز 

و  شودیکه از چه طریق مدل تحریک م ینیمبب یتوانیماز این طریق نمودار فشرده تر خواهد بود. اما دیگر نم✔

 اتفاق خواهد افتاد. یپایان تیدر انتها به عنوان موقع یزیچه چ

 

 

 یو انتهای یابتدای یفرایند استخدام بدون استفاده از رخدادها

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

 جلسات قبلی را دانلود و مطالعه نمایید( pdfعضو شوید و فایل 
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 طلبند.  یرا م یکامل یحو آغازین اغلب یک توض یابتدای یبرخالف رخدادها یانیم یرخدادها�� 

 یماند،وارد شونده بدان معنا است که فرایند در این جایگاه منتظر یک رخداد م یانیمثال رخداد م یبرا�� 

 که درک آن سخت و دشوار است. 

هرچند از این کار یک تجربه  یم،ده یحروشن شدن موضوع آن را مبسوطتر توض یبنابراین مجبوریم برا ✔

 مثبت کسب کردیم. 

 هستند )به جز رخداد ساده(. یارپیچیدهبس۱سطح   یتحریک شده برا یانیم یبرخالف این مورد رخدادها ✔

 

 

 :یدانیمتنها یک جزء از رخدادها را مجاز م۱سطح   یما برا �🔴🔴�

 مجاز هستند.  یو انتهای یانیم ی،ابتدای یساده به عنوان رخدادها یرخدادها ✔

 .یرسداجرا به آن م ینمناسب است که فرایند در ح یحالت ینشانه گذار یبرا یانیرخداد م ✔

تا مراحل مهم را تعریف کنند و انتظارشان از  یشودداده م یحفرایند توض ینتوسط مسئول یحالت یناینچن ✔

 کنند. یینفرایند را تع یشرفترصد پ

 

 

 استخدام دو مرحله مهم به عنوان نمونه تعریف شده است. یندفرآ یبرا�👇👇� یردر شکل ز

که در پس هر قدم یک مرحله مهم را  یمهست یتیبه خاطر واضح بودن فرایند در موقع۱در سطح   یعتاًطب ✔ 

 .مدل نشویم یچیدگیکرد تا باعث پ ی. اما بهتر است در نمایش، از این مورد چشم پوشیمتعریف کن یزن

زیرا به  شوند،یاجازه داده م ۱در سطح  یانیآغازین و م یبه عنوان رخدادها۱خبرها و زمانها در سطح   ✔

 که دارند تقریباً واضح هستند. یخاطر نمادهای
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 فرایند استخدام یتعریف مراحل مهم برا

 

 دشوار است.  یدر نگاه اول گاه یصتشخ یبرا یرخداد شرط�🔴🔴�

 مایل هستند تا در نگاه اول یلیفرایند خ ینکمک کننده است، زیرا مسئول یاربس۱استفاده از آن در سطح   ✔

 یفرایند الزم و ضرور ییک فرایند را ایجاد کنند یا چه موقع اجرا یتوانندیابند که کدام یک از شرایط مدر

 .است

 

است که در آن به محض اینکه حجم  یشغل یتدر این مورد فرایند اعالن موقع یکیک مثال کالس�📌� 

 .یشودفوراً این فرایند شروع م یشود،م یشترکارها از یک مقدار مشخص ب

 .یکنیماستفاده م یزقراردادیم و به نسبت از آن ن ۱سطح   یرا درمجموع نمادها برا یاین رخداد شرط لذا

 

 :  نکته ✅ ✅

یا  یزمان ی،به عنوان رخداد خبر ینیا همچن یم،کن یکه هر شروع فرایند را متنوع ساز یکنیمدر اصل تالش م

 . یمکن یمدلساز یشرط
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 نیمیکم یکدام از رخدادها مطابقت نکند، بررس یچه یکهلذا وقت یدهیم،انجام م یشهاین کار را تقریبا هم ✔

ب فرایند مناس یانتخاب شده برا یکه آیا ما شروع فرایند را در مدل درست انتخاب کرده ایم و یا اینکه الگو

 شروع شود.  یبایستنم یتر عقبکه آیا این رخداد در زمان جلوتر یا  یکنیمم یاست یا اینکه بررس

 . یمکن یرا مدلساز« ساده»یک رخداد آغازین از نوع ۱که ما در سطح   یآیدم یشپ یاستثنای یزن یموارددر  ✔

است،  یساختار ضرور یحتصح یبرا یعتاًرخداد آغازین ساده طب یکنیم،م یکه یک زیر فرایند را مدلساز زمانی

 .آغاز شود یتواندخود م یتوسط فرایند باالدست یشهزیرا یک زیر فرایند هم

 و زیر فرایندها متصل شوند. یتهابه فعال یتوانندم یزن یانیم یرخدادها ✔

 اهیمیخوما م یکهدرحال یکندم یزیرا یک جریان استثناء را بررس ید،از این مورد اجتناب کن ۱اما در سطح   ✔

 .یمکن یینیک جریان استاندارد را تع

 . یمکنار گذاشت ۱مورد استفاده در سطح  یبنا به دالیل مشابه از مجموعه نمادها یزدروازه رخداد محور ن ✔

ند نمایش یک فرای یکه برا یکندم یمزیاد را ترس یاتمتفاوت یک جریان با جزئ یزیرا واکنش به رخدادها✔

 .یرسدمرتبط به نظر نم یدر سطح پایه ا

 

 در مجموع نمادها یتمحدود ❇

 مصنوعات ❇❇

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

 

 .یکنیماستفاده م یارو از آنها بس یشونداجازه داده م۱در سطح   یزو نکات ن یحاتتوض ✔

 . یشوداستفاده م ۱به علت قابل فهم بودن آن در سطح   یزکردن ن یگروه بند ✔

کامال واضح هست. لذا  یزسطح بدون استفاده از آن ن ینزیرا مدل ما در ا یافتد،اما این مورد کمتر اتفاق م ��

مورد استفاده در این سطح چشم  یبهتر است که از این نماد به علت کم حجم تر کردن نمادها یتحت شرایط
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از شده ب یرا با زیر فرایندها یساز گروهما این تجربه را داشته ایم که مدلسازان کم تجربه  ی. حتیمکن یپوش

 اشتباه گرفته اند.

به کار رفته در مدل شوند و از طرف دیگر  یاز یک طرف باعث زیادتر شدن نمادها یتوانندم یاطالعات یاءاش ✔

 به شدت موردتوجه قرار۱را که در سطح   یزدو چ یتوانندم

 را نشان دهند: میگیرد

 ندیک فرایند و یا زیر فرای یمرکز یو خروج یورود یپارامترها 1⃣

 مشارکت کنندگان در فرایند یننوع ارتباطات ب 2⃣

 

همان طور که قبال نشان  ۱در سطح ، یکه. اما ازآنجاییباشدم یخبر یدر تخصص جریان ها یعتاًدوم طب مورد

 یاءلذا در این حالت از اش یکنیم،م یچشم پوش یخبر یچندین مجموعه و جریانها یریداده شد، از به کارگ

 .یکنیماستفاده م یاطالعات

 یکه آنها را از طریق نشانه ها به توال یم،نمای یمدلساز یخبر یاءبا استفاده از اش یتوانیمها را م ییادآور ✔

 .ینماییممتصل م یتهافعال ینب یجریانها

 �👇👇👇�.ییدرا مشاهده نما یرشکل ز

 

 

 هستند. ینشان دهنده اطالعات اضاف یاطالعات یاءاش

https://telegram.me/bpmacademy


 

 BPMS Telegram.me/BPMAcademyو  BPMکانال تلگرامی آکادمی تخصصی 

 

 

7 

 

 ینرخداد آغازین و اول ینجریان ب یبر طبق عادت به توال یزرا ن یمرکز یو خروج یورود یداده ها �🔴�

 .ینماییممتصل م یو رخداد پایان یتآخرین فعال ینفرایند و یا ب یتفعال

کامال مشخص  ۱اما در سطح   یشودانتقال داده نم یبه رخداد پایان یزیرا خروج یست،ن یحاین کار کامال صح 

 قابل درک است. و

 

 

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

 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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نجمپپایان جلسه   
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