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

 

 

 

 

 2سطح  یبرا یکاربرد یشنهاداتپ�🔷🔹�

—---------------------- 

اینجا درصد بازده از  در FPY یرمس ینبازده اول»یک اصطالح وجود دارد به نام  یمدیریت فرایند سازمان در

 دارند.را الزم ن یاضافه کار یچو ه یباشندم یحچرخه فرایند به صورت صح ینکه در اول یآیدبدست م ینتایج

 یقاًکه دق دیگردفرایند به این مسئله مربوط م یساز ینهاز به یبخش اعظم ید،تصور کن یتوانیدکه م همانطــور

وجود دارند که توسط مشاوران  یمختلف یزآنال یاین منظور روشها ی. برایدنمای یساز یشینهرا بFPYاین  

ا وجود دارد این است که این روشه اینجاکه  ی. مشکلیشونداجرا م یزیآم یتوفقفرایند ارگا سالهاست به طور م

ر د یبایست. این کدها میباشددر ارتباط هستند م یمثال با نرخ خطا یا زمان کار یکه برا یبر پایه کدهای

وارد شوند که هر دو آنها هم با خطا همراه هستند  یشوند یا به صورت دست یمدیریت فرایند سازمان یا ارزیاب

و به همراه  BPM مدرن یایدر دنFPY بهتر است که رویکرد یار. بنابراین بسندطلب یرا م یو هم وقت زیاد

در  و یقتوسط موتور فرایند به صورت ساده، دق یتوانندیکپارچه گردد که در آنها این کدها مBPMN  آن در

نشانه  یستمدر جریان س FPY که چطور رویکرد یماینجا ابتدا باید دریاب در شوند. رییزمان درست اندازه گ

 یه براک یکنیمیک مدل فرایند را مشاهده م یر. از اینرو در شکل زیگیردمورد استفاده قرار م «سنتی» یگذار

 مناسب است .FPY   یزآنال

« 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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 با اصالح یبیفرايند ترت

 

. شودیم یجهمنجر به فرستادن نت یند دارد که از چپ باال به پایوجو «یاصل یرمس»یک  یشرودر فرایند پ

را  یراه یاصل یرمس یکه. ازآنجایییابدجریان م «یاصالح یرمس»اصالح شود، یک  یبایستم یجهنت یکهزمان

. احتمال ینامیمم« شاد سیرم»ما به عنوان مدیر پروژه مطلوب است، آن را به عنوان  یکه برا یدهدنشان م

است. و به طور بالعکس در 3۳%به اصالح داشته باشد، بنا به مدل   یازدرست نباشد و ن یجهاینکه این نت

 یتهاعالف یمختلف کدها یزآنال یبه اصالح با استفاده از روشها یازبدون ن یتوانندفرایند م یمواقع الیه ها%0۳

مورد استفاده  KPI یدیشاخص عملکرد کل یبرا یارک معتا به عنوان ی ندشو یارزیاب یتوانندم یکلمانند زمان س

 فرایند سه حالت را در نظر گرفت: یکلدر مورد زمان س یتوان. در این مثال ساده میرندقرار گ
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 یقهدق0۳:  یرمس یناول بازده ■

 یقهدق۱۱۳:  حالت بدترین ■

 یقهدق0۹:  متوسط ■

 یآیدزمان در این مثال از روش زیر بدست م متوسط

  ۳.0*FYP  * که  ینامیمم «ترکیبی محاسبه». این نوع محاسبه را یقهدق0۹=33+65= ۳.3+بدترین حالت

صالح که ا یکنیم. در اینجا فرض میگیردکار محاسبات به صورت مرحله به مرحله انجام نم یسادگ یدر آن برا

 شتریمورد این روش ب در ید. اگر مایل هستیگیردهر سطح اگر الزم باشد تنها یکبار صورت م یبه ازا یجهنت

ا که آی یشوداین سوال مطرح م حال. یدهیمشنهاد میرا پ یشرمانسروش استاندارد ف یداطالعات کسب کن

 به کار برد؟ BPMN را درFPY  رویکرد یتوانم

ها قرارداد BPDرا در  یکلس یکدها و زمانها یتواناصل این کار امکانپذیر است و ما نشان دادیم که چطور م در

وجود دارد که  یدو حلقه اصالح «یشغل یتاعالن موقع» یمحاسبات منظور کرد. در مثال مورد یو آن را برا

 اجرا خواهند شد: یتحت شرایط

و تماس با فالک یناناطم ینشده و او باید برا یانبه صورت کامل ب ینکرست یهنوز برا یشغل یت. خبر موقع۱ 

 است. ییکبار الزم و ضرور یکه در مدل این کار تنها برا یکنیمرض م. در اینجا فیردبگ

. که آن را اصالح نماید یکنددرخواست م ینو لذا از کرست یکندنم ی. شرح شغل نوشته شده فالکو را راض2 

ر دکه  یخواهیمتا ابد ادامه داشته باشد. اما ما م یتواندم یاین حلقه با توجه به مدل فرایند و از لحاظ تئور

 .یماستفاده نکن یکدها از رویکرد مرحله ا یارزیاب

کردیم و لذا روش   یاز سه منظر مدلساز 2 این است که ما فرایند را در سطحBPMN  خاص در مورد

FPYبه  که فرایند پایان یفالکو و  موتور فرایند.( زمان ین،باید در سه مجموعه مختلف استفاده شود )کرست

 FPYرد رویک یریبه کارگ ینظر گرفتن مجموعه آن برا در یعتاطب یکنیم،د تصویر مپایان را در موتور فراین

 .یکندکفایت م

فرایند توسط موتور فرایند در مقدار خودشان  یکامال مشخص است که کدام اجزا یرشکل ز یدیاگرام همکار در

رمجموع که د یشودمنتج م یاطالعات از فرایند این .یتوانندبدست آیند و کدام نم یتوانندم یمبه طور مستق

 شده است: یخودشان مدلساز
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شرح  اصالح« »شرح شغل، یبررس» «ی،شغل یتشرح موقع» یتهایفعال یکلزمان س یتواند. موتور فرایند م۱ 

 نماید. یریرا اندازه گ «یشغل موقعیت اعالن» یو زیر فرایندها «یشرح شغل یدتای« » شغل،

استفاده  با یتوانیدباید اصالح شود. کدها را م یید که چند بار شرح شغلنما یریاندازه گ یتواندم ین. هم چن2 

وسط مقدار مت ید،کن یفرایند ارزیاب یمایکروسافت اکسل با توجه به الیه ها ینو هم چن یاز موتور گزارش ده

 .یدرا ایجاد و به مدیریت ارشد ارائه نمای مربوطه آنها را بدست آورید و دیاگرام

 کندیمثال موتور فرایند درک نم یمحاسبه کند. برا یتواندکه کدام مراحل را موتور فرایند نمدید  یمخواه اما

را جمع  یآیدم یشکه پ یاین چرخه اصالح یتوانداوقات از فالکو سوال کند و نم یگاه یبایستم ینکه کرست

 ی. از دید او تمامیبردکه چقدر این کار وقت م یداندنم ینچن هم نماید. یرهذخ یآت یها یارزیاب یو برا یبند

جر به من یتوانندمحول شده است. این موارد م ینتعلق دارد که به کرست «یشغل شرح» یتاین کارها به فعال

اشتباه در محاسبات شوند که باید آن را در نظر داشت. اما سه امکان وجود دارد که با این اشتباهات برخورد 

 کرد:

 یکلس زمان یتواندکه این اشتباه م یدانیدزیرا م یکنید،م ی. از این اشتباهات به صورت دانسته چشم پوش۱ 

 را محدود کند. «یشغل یتشرح موقع»

و آنها را در داده ها به صورت  یکنیدزمان را محاسبه م یانگینو م یمقدار این موارد ضرور ی. به صورت دست2 

 جود دارد. و یزهستند ن یسازمان به صورت سنت فرایند که در مدیریت ینجا معایب. اما در اییکنیدوارد م یدست

در  یانانس یروین کار که ناواضح است مانند جریان یشغل یتخبر موقع یکه تقاضا یکنیدم یین. شما تع3

. یدنمای یو بررس یریصورت مختلف اندازه گ به زمان ها و مقادیر را یتوانیدموتور فرایند تصویر گردد. سپس م

در  حیاز این ایده کمتر استقبال خواهند کرد و احتمال اینکه توض کرستین خطر این کار این است که فالکو و

وثرتر م یمواقع یندر این چن یآینده از طریق موتور فرایند انجام نشود زیاد است، زیرا تماس تلفن در مورد کار

 یوق یاربس کنترل فرایند یک ابزار یبرا یزفرایند ن یخودکارساز یکنید،که مشاهده م همانطور خواهد بود.

این مرزها را به موقع  یقاًکه دق یکندبه ما کمک مBPMN  ست که. عالوه بر این مشخص ایشودمحسوب م

 .یمو خود را با آن وفق ده یمکن یشناسای

یه فرایند بر پا زیآنال برای یکاف یبانیدر اصل پشتBPMNطرف دیگر باید این مسئله را مشخص سازیم که   از

که کدها را در  یباشدامکان پذیر م قدرتمند BPMN. این کار ابتدا از طریق یک ابزار یدهدکدها را ارائه نم

 یفن یزهایآنال یفرایند پایدار برا یبا استفاده از مدل ها بتواند حالت ایده آل از موتور فرایند دریافت کند و

 نماید. یبترک
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 هاکامل خطا یمدلساز�🔷🔹�

—------------------------ 

هست تا خطاها را با استفاده از  یاراین امکان در اخت ینشانه گذار یدر مقایسه با دیگر روش هاBPMN  در

 واهیمیخاین است که چه موقع م یآیدم یشکه پ ی. اما سوال یمنمای یمرتبط به صورت کامل مدلساز یرخدادها

حبت ص یشغل یتمورد اعالن موقع در یاصالح ی. در بخش قبل در مورد حلقه هایماستفاده نمای یکاز این تکن

ر که د یمکن یشنهادپ یخواهیماین نم یرغم. علییابدکردیم که تنها در صورت به وجود آمدن خطا جریان م

 .یمخطا کار کن یبا رخدادها یسناریوهای یناینچن

 واندیتدرواقع با اشتباه همراه شده و بنابراین نم یتکه یک فعال یمنشان ده یخواهیمخطا م یمورد رخدادها در

آن  یجهنت یانجام شود ول یتبا موفق یتوانستهم یتیکه فعال ی. اما این فرق دارد با حالتیردانجام گ یتبا موفق

دن روشن ش یآن دو وجود دارد. برا ینب یو مرز خاکستر یستساده ن یشه. این فاصله همیسترضایت بخش ن

 .یگیریمند ساده را در نظر مموضوع یک فرای

شده است: هنگام یک سفارش جدید اطالعات موجود در سفارش  یلاز چهار مرحله تشک« سفارش تایید»

. یرارد یا خد یاررا در اخت یسفارش اعتبار کاف یبرا یکه آیا مشتر یشودم ی. سپس بررسیشوندم یکامال بررس

. شودیدرخواست فکس م اییدتحویل داده شود و در انتها ت یتوانددر کدام محل این کاال م یشودم یینسپس تع

 .یکنیماین فرایند مشاهده م یرا برا« شاد یرمس» یردر شکل ز

 

 «شاد یرمس»سفارش در  یدتاي
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ه آن نسبت ب یبایستباعث خطا شود، چطور م یتواندم یزاین است که چه چ یشودکه در اینجا مطرح م یسوال

. یگردیماین منظور به عقب بر م ی. برایمآن را در مدل فرایند نمایش ده واهیمیخواکنش نشان داد و چطور م

باعث این شود که  یتواندم یزشده است. اما چه چ یداین است که درخواست تای« شاد یرمس»در  یجهنت

 تظره.نم یرممکن از زلزله گرفته تا اتفاقات غ یزهایهمه چ یاز لحاظ تئوریک یرد؟قرار نگ یددرخواست مورد تای

رد. در بتوان آن را اتخاذ ک یجامع باشد یا در زمان کوتاه یعتاًکه طب یمرا برگزین یباید قبلش یک انتخاب لذا

 که: یمگرفت یماینجا تصم

 . اطالعات سفارش ناقص هستند.۱ 

 . اطالعات سفارش ناخوانا هستند.2

 در سفارش اشتباه است. ی. شماره مشتر3 

 را ندارد. یاعتبار کاف ی. مشتر4 

 .یستسفارش داده شده قابل تحویل ن ی. کاال6. 

 .یکنددستگاه فکس کار نم یگویدو م یداردتلفن را بر م ی. هنگام فکس درخواست در انتها یک کس5 

اریم )در د یشرودر اصل دو انتخاب پ یم؟چکار باید کن یم،نمای یاین اتفاقات را در فرایند مدلساز یمبخواه اگر

 (یرشکل ز یفرم انتزاع

 

 مشکالت در فرايند ینمايش احتمال
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و آن را از طریق یک دروازه   یستکه از نظر ما قابل قبول ن یدهدرا بدست م یاطالعات یتیا یک فعال

XORشود و لذا  انجام یتبا موفق یتوانستهاصال نم یت. یا اینکه فعالیکنیمم یمدلساز یتپس از فعال یخروج

را  که کدام ساختار یریمگیم یمشده تصم یمترس یها یتموقع ی. حال برایمسته یازمندبه یک رخداد خطا ن

ه و بعد از آن مطالع یدانجام ده یخواهیدرا م یکه چه کار یدبه کار ببندیم. اآلن در مورد این فکر کن یخواهیمم

 .کردیم یاین موارد را یک بار مدلساز یتمام یرشکل ز در .یریدرا از سر بگ

 

 «شاد یرمس» یبرا یاحتمال ینمايش گزينه ها

 

 .هستند ناقص سفارش اطالعات  ■

از  . لذایستمطلوب ن یجهشده است اما نت یبررس یتاست. کامل بودن اطالعات با موفق یاین حالت ساده ا

 .یکنیماستفاده م یتدر پشت فعال یخروجXORیک دروازه 

 .هستند ناخوانا سفارش اطالعات ■

ناخوانا هستند؟ مانند سناریو اول کامال  یکهگردد درحال یبررس یتواندش مکامل بودن اطالعات سفار چطور

که  یباشدمن یزمشخص ن یم،اطالعات را بخوان یتوانیم. اگر نمیکنیمرا انتخاب م« بله»اما ما گزینه  یستواضح ن
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 یدهیممخبر  یمختلف یدر حالت ها تریکه به مش یمچرا اطالعات ناقص هستند. ضمن اینکه نباید فراموش کن

 .یماگر سفارش را رد کن

 در سفارش اشتباه است. یمشتر شماره ■

بار را اعت یمکه بخواه یاحتماالً، به خصوص زمان یشود؟سفارش یک مشکل محسوب م یدتای یاین مورد برا آیا

 یستم. در این حالت اطالعات اشتباه وارد سیمفرا بخوانCRM  یستمرا از س یو اطالعات مشتر یمنمای یبررس

 یر. شاید هم اطالعات مشتدیافت نش یستمدر س یاین است که مشتر یکنیمکه دریافت م یو خبر یکنیمم

اه است اشتب یکه شماره مشتر یبریمم یدریافت شود اما این اطالعات با فرم سفارش مطابقت نکند. سپس پ

 شده. یک رخداد خطا متصل یواضح برا یتانجام شود. یک موقع یتبا موفق یتواندنم« اعتبار یبررس» یتو فعال

 ندارد. یاعتبار کاف یمشتر ■

در پشت XORدرخواست است. لذا از دروازه   یدآن در پس تای یجهبوده است اما نت یزاعتبار موفق آم بررسی

 .یکنیماستفاده م یتفعال

 .یستسفارش دادهشده قابل تحویل ن یکاال ■

 یتالآن وقت این فع یم،زمان تحویل را اعالم کن یخواهیممکه  ی. زمانیمباش یقزیرا باید دق یست،ساده ن کامال

انجام شده است که وقت تحویل مشخص کرده ایم. اگر کاال قابل تحویل نباشد  «یتبا موفق»تحت یک شرط 

ود. لذا باید انجام ش یتبا موفق میتواندن یتکرد و این بدان معنا است که فعال یینتع یزرا ن یوقت یتوانپس نم

 .یمطا استفاده کناز رخداد خ

 .یکندکار نم فکس دستگاه یگویدو م یداردتلفن را بر م یکس یک انتها در درخواست فکس هنگام ■

 نیکه چرا باید ب ید. شاید از خودتان سوال کنیدحدس بزن یتوانیدنمایش این مورد را احتماالً خودتان م نوع

 یخطا را مانند دیگر روشها یها یتآن تمام موقع یتفاوت قائل شد. به جاXOR  یخطا و دروازهها یرخدادها
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 یمحدودیتBPMNو   یداین کار را انجام ده یتوانیدنمایش داد. در اصل مXORفرایند با دروازه  ینشانه گذار

 :یکنیمم یشنهاد. اما این تفاوت را بنا به دالیل ذیل پنمیشود را قائل

فکر  یمسائل احتمال از یاکثر افراد تنها به قسمت یشود،نمایش داده مSOLLکه فرایند در حالت   یزمان ■

. یکنندم یمدلسازXOR  یو دروازه ها «یبررس یتفعال»است که آنها در  یهمان قسمت یقاًو این دق یکنند،م

به وجود ITاز   یاجرا شود، سواالت در مورد مشکالت احتمال یکیبه صورت تکن یکه فرایند بایست یسپس زمان

 شهیباز نشده است. این سواالت تقریبا هم یحساب احتمالیاین مشکالت  یقبل از آن بروکه  یدرحال یآیند،م

ورت به ص یتوانستندنم «یبررس فعالیت»ینمشخص و هم چن یتهایکه فعال یشوندرا شامل م یتاین موقع

این سواالت را با  ITکسب و کار و   ینب یاجبار یاجرا شوند. در چهارچوب این پاس کار یزآم یتموفق

به این سواالت به صورت هدفمند پاسخ  یتوانیم. آن وقت میکنیمم تندسازیمتصل شده مس یخطا یرخدادها

 یتقبل فعال یتوانمثال م ی. برایگیردقرار م یزنXORدر پس یک دروازه   یبررس یتکه اغلب یک فعال یمده

 ینیرخداد خطا هنگام تع یشودرا قرارداد که باعث م« د بودن کاالموجو یبررس» یتفعال« زمان تحویل یینتع»

 زمان تحویل کم شود.

 در یزیاگر یک چ یدهدرخ م ی. چه اتفاقیمنمای یمهفرایندها را ب یتوانیمخطا م یرخدادها از استفاده با ■

 یابر ینهم چن یک فرایند کامل یا یهم برا میتوان فرایند با مشکل مواجه شود؟ این شبکه را یاجرا ینح

 یک فرایند تنها با یک رخداد خطا متصل شده تعریف نمود. ییک قسمت در ط

با خطاها در  یتوانندرا نشان دهند. اینها م یمورد یهستند تا تفاوتها ییک حالت کلXOR  یها دروازه ■

ته به نوع که وابس یمثال مراحل مشخص یداشته باشند، برا یزرا ن یمثبت یتفاوت ها یتوانندارتباط باشند اما م

  یبدون دروازه ها یشههم یزن «شاد یرمس»سفارش داده شده هستند. این بدان معنا است که یک  یکاال

XORیدروازه ها ین. اما اینچنیستن  XORیاز دروازه ها یتوانرا نم یمثبت  XOR تا برطرف کردن خطا از

 نیمیتواواضح تر هستند و با ابزار مناسب م یرخطا از لحاظ بص یداد. بنابراین رخدادها یزتم یلحاظ ساختار
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 یهااینکه رخداد خالصه داد. یتوضع ییراز دید یک فرایند کامل تغ وساده شده « شاد یرمس»از دید  یآن را حت

 و باید از آنها استفاده نمود. باشند فرایند یمدلساز یبرا یدیمف یارابزار بس یتوانندخطا م

 

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

 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

 

 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

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

 http://goo.gl/4jqopp :14جلسه -تیمدل های فرآیند عملیا

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

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

 http://goo.gl/XlxNKy :71جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی
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