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 در ادامه جلسه قبل به بررسی سطح سوم از چهارچوب کاموندا میپردازیم. با ما همراه باشید.....

 

 

 

 

 یندخارج از موتور فرا یکیتکن یریبه کارگ�🔷🔹�

—--------------------- 

را خارج از موتور فرایند  یمشخص یخود اجزاء نرم افزارBPMدر پروژه   یبایستکه شما م یآیدم یشپ اغلب

 به کار ببندید. در پروژه ما آنها اغلب عبارتند از:

 کسب وکار یمنطقها و قواعد ■

 ۱الگوها یها جریان و الگوها ■

 ها داده انتقال ■

 

 کسب وکار یقواعد و منطق ها�🔷🔹�

—--------------------- 

است  محاسبات بهتر این شوند. یبرنامه نویس یبایستهستند که م یمثال محاسبات یکسب وکار برا منطق

وند. در ش یفراخوان یخدمات یها یتتوسط موتور فرایند مانند فعال شوند تا بتوانند یمانند خدمات فشرده ساز

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

 جلسات قبلی را دانلود و مطالعه نمایید( pdfعضو شوید و فایل 
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( وجود دارد. قواعد کسب و کار در بهترین حالت  SOAخدمت محور)  یبا الگو معمار یممستق یاینجا ارتباط

 یها یتبه بعد از موتور فرایند درباره فعالBPMN 2.0از نسخه   یتوانندو م یشونددر موتور قواعد تصویر م

انتظارات را در  یمنخواهد بود، اگر بخواه یوط به قواعد کسب و کار فراخوانده شوند. در هر دو حالت با معنمرب

BPMNو بهتر است که در   یمنمای یمدلسازBPD و قواعد کسب و کار تنها رفرنس  یخدمات یتهایبه فعال

 .یمده

 

 الگوها یانجر�🔷🔹�

—------------------- 

 

فرایند تنها به اتمام یک  یهستند، زیرا یک جریان الگو از دید خودکارساز یمرز یتالگوها یک موقع جریان

 توانندینشان داده شده م یالگوها یبو آن این است که ترت یشوداین کار سخت م ی. زمانیکندکمک م یتفعال

صل بحث درباره یک فرایند است کنند. در ا ییرکاربران یا اصال وابسته به اطالعات موجود تغ یبر اساس ورود

ته به کار گرف یبه طور سنت یجریان الگوهای یناینچن یمدلساز یبراUML  یتهایو در حال حاضر دیاگرام فعال

 یکیجریان الگوها و مدل فرایند تکن ی،است. در معمار یمنطق یاربس یزنBPMN. نمایش توسط  یشوندم

شده به  تعریف یور فرایند با یک جریان الگو توسط رابط کاربرموت ککامال از هم جدا هستند. بدین معنا که ی

الگو یک  جریان یریبه کارگ یبرا یبایسترا به کار بریم، م یاین جدای یم. اگر بخواهیشودم یبصورت جدا ترک

 رمتصل است. از دید کاربر ه یخبر یکه به موتور فرایند و کاربر درباره جریان ها یممجموعه مجزا تعریف کن

جریان  یدر فرایندتان چندین جریان الگو را دارید، باید برا یزان الگو یک فرایند جداگانه است. اگر شما نجری

توسط همان جریان الگو اتفاق افتد. اگر این کار  یشهاگر هدایت هم یحت ید،الگوها یک مجموعه مجزا قرار ده
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 یتوانیدم د،یکنم یبترک یکیبا مدل فرایند تکن اشما سخت است یا موتور فرایندتان هدایت جریان الگو ر یبرا

. ما یدکن یکاربر و موتور فرایند مدلساز ینو این جریان را مانند یک ارتباط ب یدکن یاز این مورد چشم پوش

مرتکب  که مستعد یشوندمنجر م یبه مدل فرایندهای یبزیرا این ترک یم،کن یشنهادپ یتوانیماین رویه را نم

قرار  یاین باشد که جریان الگوها را در زیر فرایندها یتواندم یندر این ب یراه حل توافقاشتباه هستند. یک 

 .یدنمای یشده فشرده ساز داده

 

 انتقال داده ها�🔷🔹�

—--------------- 

شفاف و  BPM  ییک معمار یزفرایند مهم هستند. در اینجا ن یانتقال داده ها به خصوص در یکپارچه ساز

که بهتر است به عنوان  یشودوارد عمل م ESB)( یسازمان یاینجا اتوبوس خدمت رسان واضح الزم است. در

وها مانند جریان الگ یتوانیدمانند یک جریان الگو عمل کند. م یزن ییک مجموعه نمایش داده شود و در مدلساز

. یدکار کن SCRIPT تیبه طوریکه در آنجا با فعال ید،کن یبدر مدل موتور فرایند ترک یماًمستق یزاین قدم را ن

ه ها انتقال داد یتوانیدم یعتاًموتور فرایند هستند مانند انتقال داده ها. طب یداخل یاینها نشان دهنده قدم ها

. اما در اینجا تفاوت در این خواهد یدفرا بخوان۱خدمت  یها یتو از طریق فعال یرا در یک سرویس فشرده ساز

یک SCRIPT  یتهنگام فعال XML  یجهت انتقال دادهها XSLTمثال پردازشگر   یبود که موتور فرایند برا

 موتور فرایند خواهد بود. یجزء داخل

 

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

 سپاسگزاریم.
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 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

 همچنین میتوانید هر کدام از این جلسات را از طریق لینک های زیر در وبسایت نیز پیگیری نمایید.

 http://goo.gl/RbgCPM:  1جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/iNlOE4:  2جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/epj4Np:  3جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/vcz51I : 4جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/TtM9wj:  5جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/364xc6:  6جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/9GMExP:  7جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 http://goo.gl/kMnCKA:  8جلسه -مدل های فرایند استراتژیک

 goo.gl/sSxc3chttp//:: 9جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/lRJqnQ :11جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/Z63fhc :11جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/giHNxd :12جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/UPn23L :13جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/4jqopp :14جلسه -مدل های فرآیند عملیاتی

 http://goo.gl/WgcS1b :15جلسه  -های فرآیند عملیاتیمدل 
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