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

 

 

 

 

 یندبدون موتور فرا یکیتکن یریبه کارگ�🔷🔹�

—------------------— 

آن از  یبه جا و یدمنطق فرایند از موتور فرایند استفاده نکن یکیتکن یریبه کارگ یبرا یعتاًمیتوانیدطب شما

 �👇👇�(یرو جاوا بهره ببرید.)شکل زC#مانند   یسنت یبرنامه نویس یبرنامه ها

 

 عمل نماید a۳در اصل مانند عبور به سطح  یتواندم۳به سطح  2عبور از سطح  

« 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 

 

https://telegram.me/bpmacademy
https://telegram.me/bpmacademy


 

 BPMS Telegram.me/BPMAcademyو  BPMکانال تلگرامی آکادمی تخصصی 

 

 

3 

 

. در اینجا موتور فرایند شما یا نقش کامپایلر یا یستاین کار در عمل الزم ن 3به سطح  2گذر از سطح  یبرا

که  دیباش. در ارتباط با رویه کار، صرف نظر کردن از موتور فرایند اغلب بدان معنا میکندمفسر شما را ایفا م

آن قبل از اجرا  یبه کار ببندید. بجا یکیمدل از لحاظ تکن2از سطح  یماًمستق یتوانیدشما منطق فرایند را نم

 IT  یهایاست. در ویژگ ی( الزم و ضرورینامندم یفن یهاییا ویژگDV ها آن را مفهوم   ی)بعض ییک ویژگ

 یمترس یریمفهوم به کارگ یمتصل شوند تا یک نقطه شروع برا2ایجاد شده در سطح  یهاBPD یتوانندم

ا به که تصویر پایان به پایان فرایند ر یشوندم یدتول یعملگرهای یشهمه یسنت ینمایند. در توسعه نرم افزارها

اجرا  یخواهدکه کاربر م یکه بسته به پروژه ا یکننداز عملگرها را جمع م یبلکه مجموعه ا یگذارند،نمایش نم

 «فادهتاس یتهایموقع»به عنوان  یدر فاز مفهوم یتواناجرا شود. این عملگرها را م یمشخص یبکند در یک ترت

 .یباشدمUML   یتعریف کرد که در حوزه تخصص یزن۱

اما قبل از آن  یداستفاده نمای یپروژه های ینو چهارچوب تعریف شده ما در اینچن BPMNاز   یتوانیدم شما

د . از اینرو باییشودآن یک فرایند محسوب م یاز دید کاربرد یتباید این مطلب را روشن سازید که هر موقع

ه پایان با پایان ب یها تا یک فرایند کلیت. ارتباط این موقعیدیک مجموعه جداگانه تعریف نمای یتهر موقع یبرا

ه ک یشودشود. این مورد به این منجر م یباید هر مجموعه جداگانه مدلساز یکهکاربر است به طور یتمسئول

که این  یمیکنم یشنهادابراین پ. بنیرندمورد استفاده قرار گ یمختلف یاوقات در سناریوها یها گاه یتاین موقع

مورد استفاده در آن به عنوان  یتهایشوند و موقع یساده مدلساز یهر نقش به عنوان فرایندها یسناریوها برا

 .یکنیداین موضوع دو مثال را مشاهده م یبرا�👇👇� یرگردد. در شکل ز یزیر فرایند فشرده ساز
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 فرایند یمورد استفاده از مدلها یها یتمنتج شدن موقع

تعریف شده  یها موقعیت که یکنیدمشاهده مUMLرا از  « استفاده یتموقع»دو مجموعه یک دیاگرام  ینب

 یتموقع یرکرد. در شکل ز یبباهم ترک یرا به خوبBPMNو  UML  یتوان. در اینجا میدهدرا باهم نمایش م

 .یکنیدرا مشاهده م LOGIN» «شده  یمدلساز
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 شده کاربر و نرم افزار یمدلساز یبه عنوان همکار LOGIN  یتموقع

  ی،نمادگذار یبرخالف دیگر روشها یسنتIT  یپروژه ها ینمشاهده نمود که در اینچن یتواندر اینجا م

BPMNاین  یکه این روش برا یمکن یدرا ارائه دهد. هرچند که باید به این نکته تاک یشتریارزش ب یتواندم

 .یمموتور فرایند اجرا نمای بدونرا  IT ینخواهد بود که پروژه ها یکار توسعه داده نشده است و در کل با معن

 

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

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

 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

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

 http://goo.gl/sSxc3c: 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 -عملیاتیمدل های فرآیند 

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

 http://goo.gl/8PIRwC :61جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی
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