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

 

 

 

 

 یندهافرا یراستفاده درست از ز�🔷🔹�

—------------- 

 

ا ر یاتو با جزئ متفاوت یشده است که فرایندها یلما از چندین سطح تشکBPMN که چهارچوب   میدانید

 تا دیاگرام هرکدام از نقش یکنیمفرایند کار م مدل از یعالوه بر این با سطوح مختلف 2. در سطح یگیرنددر برم

 داد. نشان را یآیدبه کار م یشتررا که ب یهای

این چهارچوب ایفا  در را« زیر فرایندBPMN » که کدام نقشها نماد  یدباش یدهتا حاال از خودتان پرس شاید

 مناسب هستند: یزسه چ یبه ویژه براBPMN قبل نشان دادیم که زیر فرایند در   ی. در بخش هایکنندم

 نسبت به دیاگرام افزایش یابد. یرا فشرده تر سازند تا دید کل یجزئ یجریانها ■

 استفاده مجدد از جریان ها امکان پذیر سازد. یتو قابل یساز منعطف تا ■

را  یورود یواکنش الزم به رخدادها یاین دید کل یرا تعریف کند و برا ییک فرایند یک دید کل یط در تا ■

 خص سازد.از طریق اتصال آنها مش

 یتاعالن موقع». در مدل فرایند جهت یددر تمام سه سطح چهارچوب ما استفاده نمای یتوانیداین مزیت م از

را تعریف کردیم تا دیاگرام را با  «یاعالن آگه اجرای» مثال درمجموع موتور فرایند، زیر فرایند ی، برا «یشغل

« 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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زیر  کل ی( عالوه بر این، این امکان را داریم که برایر)شکل زیممختلف شلوغ نکن یها یپاسخ رابط کاربر

 که از این زیر فرایند در ی. ازآنجاییمیک رفع خطا و اشتباه را تعریف کن یفرایند از طریق رخداد خطا اتصال

قرار »خودمان به عنوان  BPMN آن را در ابزار یبایستکرد، م یمفرایندها استفاده نخواه دیگریک از  یچه

که زیر  یرا نداریم. ازآنجای یاین منظور نماد خاص ی. براBPMN 1اگر در   یحت یم،ریف نمایتع« داده شده

بلکه تنها یک بخش در  یشوداست، به عنوان یک ماژول مستقل در نظر گرفته نم« قرار داده شده»فرایند 

ر  ز زیر فرایندها دواضح تر شدن دیاگرام بست. ا یآن را برا یتوانکه م یباشدم یباالدست یامتداد فرایندها

BPMNه . بلکه در عمل به نسبت کم بیمرا ساده تر نمایش ده یتا فرایند سازمان یکنیمبه ناچار استفاده نم

 یبکو زیر فرایندها را باهم تر یتکه در یک دیاگرام فعال یمو مجاز هست یآیدم یش. بنابراین اغلب پیروندکار م

شما احتماالً قابل درک نخواهد بود. اما  یاین جمله برا یشناسید،را نم یدیگر نشانه گذار ی. اگر روشهانیمک

 یتوایمح یسادگ یآشنا شدند که در آنها زیر فرایندها تنها برا یاحتماالً با روش های یمدلسازان فرایند حرف ها

ک که در آن هر سطح ی ید،مفهوم سطوح را به کار برده باش شاید .یشدندفرایند استفاده م یمدلها یو ساختار

 یحدود تا یبایستاست و هر زیر فرایند در این سطح م یدادهرا نشان م« فرایند پیچیدگی» از یدرجه خاص

 د،یاید، آن را فراموش کن داشته باشد. اگر به این الگو اعتقاد یچیدههمان سطح پ یمانند دیگر زیر فرایندها

از دید  ینفرایند و هم چن یرایندها تنها در سطح دید کل. این درک از زیر فBPMNحداقل در ارتباط با   

 یمرسفرایند را ت یمجموعه یا خوشه ها یتوانیداست. در نمایش فرایندتان م یباال به تک تک فرایندها با معن

ر با یک اگ ید،. اما این کار را انجام دهیدنمای یبه صورت واحد طبقه بند ایا کمتر آن ر یشترب ینو همچن یدکن

 .یدهست یردرگ ییند پایان به پایان تکفرا
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 یبرا ییک ساختار کامال فن« زیر فرایندها»که  یممهم است که متوجه باش یلیخBPMNکار با   برای

یک  وانیدیتداد. شما م یصرا تخص یزیاد از لحاظ محتوای یچیدگیپ یتوانفرایند هستند و به آنها نم یمدلساز

ازید و مشخص س یکند،م عریفرا ت« بستن بند کفش»که یک زیر فرایند را همانطور  «یبازاریاب»زیر فرایند 

خودش خواهد بود.  یسر جا یزهمه چ ید،اگر اکنون هر دو زیر فرایند را ببندید و در همان دیاگرام قرار ده

 یشترب یاربس2تا سطح   یمتعریف کن یشتریب یزیر فرایندها 1احتمال اینکه در چهارچوبمان در سطح   یعتاًطب

 یرمس یبایستکه مهم است این است که چهارچوب ما م یزی. چددر این کار وجود ندار یاست. اما اجبار
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 یکیو تکن یاز لحاظ ساختار یاتی( تا نمایش عمل1و رخداد محور فرایند )سطح   یاز نمایش پایه ا یانتقال

ر د یتوانندم یززیرا فرایندها ن کمک کند و این فرایند را ساده سازد. یکیتکن ی( و از آنجا به اجرا2)سطح  

 سطوح سودمند باشند. یدر تمام یتهامانند فعال دقیقاًاینجا 

 

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

 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

 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 -ستراتژیکمدل های فرایند ا

 http://goo.gl/kMnCKA:  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
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 /:goo.gl/giHNxdhttp/ :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  -مدل های فرآیند عملیاتی

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

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

 http://goo.gl/nO4NTC :81جلسه  -مدل های فرآیند عملیاتی
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