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

 

 

 

 

 فرايند از وکارکسب قواعد آوردن دست به �🔷🔹�

—---------------------- 

 ينح در خطاها کدام که کرديم صحبت و کرديم مشاهده را «سفارش تاييد» فرايندهای قبل  بخش در

 . دهند رخ توانندمي کار اجرا

 وردبررسيم اصالً مشتری راعتبا بايد شرايط کدام تحت که کنيم، مطرح را ديگر سوال يک خواهيممي حال

. دارد بستگي سفارش ارزش و مشتری از مشخصي هایويژگي به سوال اين که کنيممي فرض گيرد؟ قرار

 تصميم و کنيممي تعريف «سفارش اطالعات بررسي» عنوانبه کلي طوربه را فرايند در قدم اولين سپس

 ير(ز شکل) خير يا است الزم اينجا در اعتبار بررسي آيا که گيريممي

 

 

 صتايید سفارش با بررسی اعتبار مشتری تحت شرايط مشخ

 

 

. شویم مواجه شود، بررسی بایستمی مشتري اعتبار آن تحت که مشخصی شرایط با باید حال

 :کنیممی شروع زیر شرایط با

« BPMSو  BPMآکادمی تخصصی »نکرديد ميتوانيد در کانال تلگرامي )اگر مطالب جلسات قبلي را دريافت 

 جلسات قبلي را دانلود و مطالعه نماييد( pdfعضو شويد و فايل 
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 .گرددمی بررسی مشتري اعتبار شود، یورو 333333 از بیش سفارش میزان اگر  ■

 یورو 03333 مبلغ از اعتبار کند،می مراجعه ما به که است اول بار براي ريمشت اگر  ■

 .گیردمی قرار موردبررسی

 .نیست اعتبارش بررسی به نیاز است، یک درجه مشتریان جزء مشتري اگر  ■

 که طورهمان نماییم، سازيمدل کامل صورتبه فرایند دیاگرام در را شرایط این توانیممی حال

 .است مشاهده قابل زیر شکل در

 

 

 دشرايطی که منجر به بررسی اعتبار مشتری میشون

 

 

 مثال براي شوند،می اضافه دیگري شرایط که کنید فرض چیست؟ دیاگرام این مورد در شما نظر

آن اب که مشکالتی به دارید احتماالً. دارند وجود مشتریان از خاصی تعداد براي تنها که شرایطی

 :کنیدمی فکر هستند، همراه ها

 .کندمی بزرگتر بیشتر هايدروازه با را دیاگرام دیگري شرط هر  ■

 مشتري نوع ما مثال در) شودمی شدیدتر مشکل این شوند،می ترپیچیده شرایط که زمانی  ■

 (.سفارش میزان و

 . شودمی نامفهموم سرعتبه فرایند دیاگرام  ■
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می حذف یا و شوندمی اضافه جدیدي شرایط مثال براي ،کنندمی تغییر شرایط که زمانی  ■

 داریم ار نشانه تعدادي تنها صورت این غیر در دهند، وفق دیاگرام با را خود شرایط این باید شوند،

 .دارند قرار هم کنار در فقط نامفهوم و نامرتب صورتبه که

 

 چهارچوب در مثال براي ،شود بررسی بایستمی نیز فرایندها دیگر در مشتري اعتبار اگر  ■

 .بگیرید نظر در را آن و نمایید سازيمدل اضافی صورتبه را شرایط این باید دیگر، درخواست یک

 براي. آیندمی وجود به فرایند سازيمدل در پیچیده گیريتصمیم شرایط این اینکه خالصه

 شویم متوجه خوب را «وکارکسب قواعد» و درک را شرایط این بایستمی هاآن از کردن اجتناب

 . نماییم جدا بودیم، نموده تعریف هادروازه که «مسیریابی قواعد» از را هاآن و

 انضباط و نظم شوند،می نامیده نیز «وکارکسب قواعد مدیریت» عنوانبه که وکارکسب قواعد

 خودمان روکاکسب براي است، پیدا آن نام از که طورهمان. باشندمی دارا خودشان براي خاصی

 روزمره صورتبه هاآن تحت که دهندمی ارائه را شرایطی ویژه به هاآن. کنیممی تعیین را قواعدي

 مرکزي، صورتبه وکارکسب قواعد کارگیريبه. کنیممی خارج کار دستور از یا انجام را هاییفعالیت

 باید فرایند سازيمدل رايب بنابراین. باشندمی فرایند مدیریت براي مهم عامل یک منعطف و ساده

 این با ارتباط در. نماییم جدا هم از را وکارکسب و مسیریابی قواعد که کنیم پیدا را راهییک

 آن در که «وکارکسب قواعد گروه» نام به دارند وجود قانون سري یک حتی: نیستیم تنها مفهوم

 .ودشمی اعالم فرایند از وکارکسب قواعد بین جداسازي و تفاوت یک

 ساده نسبتاً قواعد براي. گردد انتخاب مناسب ابزار یک باید قواعد سازيمدل براي ادامه در

 توانندمی و هستند فهمقابل سرعتبه زیرا کنیم،می استفاده گیريتصمیم هايجدول از همیشه

 صورتبه را عدقوا توانیدمی صورت این غیر در. شوند استفاده خاصی افزارنرم از استفاده بدون

  . کنید بیان شفاهی

 انندم خیر یا شوند بررسی باید مشتري اعتبار آیا که سوال این براي گیريتصمیم هايجدول

 .رسندمی نظر به ریز شکل
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 رگیری برای اين سوال که آيا اعتبار مشتری بررسی شود يا خی جدولهای تصمیم

 

 

 :کنید عمل رسمی صورتبه دارد امکان که آنجایی تا اصل در باید شرایط سازيمدل هنگام

 «...باشد داشته نشانه 03 از بیش شده وارد سفارش هايشماره تعداد که زمانی»: بد ■

  «(سفارش هايشماره) هانشانه تعداد که زمانی»: بهتر ■

 درست را مبنایی براین عالوه. یابدمی کاهش آید وجود به سوءتفاهم اینکه احتمال طریق این از

 . باشند تفسیر قابل نیز افزارهانرم توسط بلکه اشخاص براي تنها نه قواعد این که کنیدمی

می منظور این براي کنیم؟می استفاده باهم چطور را فرایند دلم و گیريتصمیم هايجدول

 (:یرز شکل مثال) نمایید استفاده ساده الگو یک از توانید

 تعریف قواعد کارگیريبه براي تنها که شودمی قرارداده فعالیت یک XOR دروازه از قبل  ■

 . است شده بینیپیش شده

 .افتد اتفاق بایستمی ادامه در چیزي چه که ستا این براي گیريتصمیم فعالیت نتیجه  ■

 .کندمی هدایت را فرایند جریان و است گیريتصمیم این با ارتباط در تنها XOR دروازه  ■

 شی یک یا گیریممی نظر در فعالیت در مستقیم طوربه یا را گیريتصمیم هايجدول با ارتباط  ■

 .کندمی ارجاع لجدو به که کنیممی تعریف را ورودي اطالعاتی
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 یگیر تايید سفارش با ارجاع دادن به جدول تصمیم
 

  BPMN ابزار

 توسط بايد بلکه نيست هانشانه جزو گيریتصميم جدول با اطالعاتي شي شدهداده نشان ارتباط

 اشياء کردن ترغني اجازه BPMN هایويژگي. گيرد قرار پشتيباني مورد شما BPMN ابزار

 سازندگان از خيلي امکان اين از. سازدمي فراهم فرد به منحصر مشخصات از استفاده با را اطالعاتي

 خارجي هایداده يا هاسايتوب با را ارتباطي اطالعاتي اشياء با بتوانند تا کنند،مي استفاده ابزارها

 ندکن ککلي اطالعاتي شي روی بر عالقه برحسب توانندمي فرايند هایمدل ناظران. سازند برقرار

وب يک قالب در فرايند مدل که زماني. نمايند مشاهده را شدهداده قرار گيریتصميم هایجدول تا

  .  ودب خواهد بهتر شود داده نشان باشد، دسترسي قابل سازمان در که اينترانت صورتبه و سايت

 

 :بگيريد نظر در را قواعد از نوع دو اين ديگر باريک لطفاً

 هاآن. شوندمي ارزيابي شرطي هایجريان توالي و XOR، OR هایدروازه توسط بيمسيريا قواعد  ■

 مدل در مستقيماً مسيريابي قواعد. اندشده تشکيل احتمالي شرايط از زيادی تعداد از و هستند ساده بسيار

 . شوندمي قرارداده فرايند

 قانون يک. شوندمي قرارداده فرايند مدل از خارج و باشند پيچيده بسيار توانندمي وکارکسب قواعد  ■

 مثال، برای. کند پشتيباني شوندمي تعيين مسيريابي قواعد برای که مرتبطي شرايط از تواندمي وکارکسب

 جپن درمجموع باید و است سفارش میزان و مشتري نوع اساس بر «اعتبار بررسي» وکارکسب قاعده
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 دقیقاً هااین. دهدمی بدست را «خیر» یا «بله» تیجهن دو فقط اما. کرد بررسی را احتمالی ترکیب

 ارتباط در هاآن با فرایند مدل XOR دروازه مسیریابی قاعده که هستند احتمالی شرط دو همان

 . است

 را آن اگر است، وکارکسب قاعده یک «قواعد کارگیريبه» فعالیت شده، زده مثال فرایند در

 سازيمتنوع این. نماییم ایجاد را خاص نوع یک و کنیم سازيمدل BPMN 0.2 اساس بر بخواهیم

 تایید را قواعد هايمدل و فرایند هايمدل جداسازي الگو OMG که است موضوع این بر اثباتی

 اختصاصی زبان یک( SBVR ، OMG) آن قواعد و وکارکسب لغات معانی با ارتباط در. کندمی

 به .داد نخواهیم توضیح این از بیشتر کتاب این در را آن که کندمی تعریف قواعد سازيمدل براي

 در SBVR در خاصی توسعه چهی اینکه ضمن. است BPMN از کمتر SBVR عملی کاربرد ما نظر

0.2 BPMN نمایش گیريتصمیم هايجدول از استفاده افراد اکثر براي رو این از. است نشده دیده 

 . است تريساده

 هم و BPMN 2.0 در هاویژگی هم. شود ترکیب وکارکسب قواعد با تواندمی شرطی رخداد طبیعتاً

 تفسیر طور این توانمی فنی دید از. نیستند کامل متاسفانه مورد این در BPMN 0.2 طرح چنین

 افتدمی اتفاق رخداد در شدهداده قرار شرط آیا که کندمی چک مرتب طوربه قاعده موتور یک که کرد

 باید فرایند و شده وارد رخداد این که شودمی داده خبر فرایند موتور به دهد، رخ اتفاق این اگر. نه یا

 (.یرز شکل) کند اپید ادامه باید یا شود شروع
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 درخداد شرطی و موتور قواع

 

 این پشت اصلی اصول که است مهم همیشه مثل وکارکسب و IT بین ارتباط و هماهنگی براي

 به که زمانی. شودنمی محدود تکنیکی استفاده به تنها وجه هیچ به زیرا شوید، متوجه را ساختار

 براي ما سازمان در. کردیم خواهیم پیدا را اصول این کنیم،یم فکر فرایند از سازمانی تمام استفاده

 همیشه باید کسی یک اینجا در. امنیتی هايتاییدیه مانند شوند رعایت باید خاصی قواعد مثال

 که زمانی. خیر یا هستند ارتباط در قواعد این با شوندمی وارد که شرایطی این آیا که کند رصد

 ایطشر در. گردد آغاز فرایند یک باید لذا شوند، انجام باید نیز هاییکار شوندمی وارد شرایط این

 .گردد ایجاد شده تعریف شرط یک اگر کند، پیدا ادامه یا شروع یا بایستمی فرایند یک دیگر

 اغلب BRM و BPM بین ترکیب کنیم، صحبت فرایند چابکی افزایش مورد در بخواهیم اگر

 که دارد وجود امکان این وکارکسب قواعد مدیریت از استفاده با. ددار را بالقوه توانایی این اوقات

 قرار قواعد کارگیريبه. شوند داده مطابقت نیاز صورت در و تعریف فنی واحد توسط قواعد این
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آن که شودمی منجر مورد این به است ارتباط در قواعد موتور با که فرایند موتور توسط شدهداده

  .شوند وارد واقعی فرایند در وقت فوت بدون و یک به یک صورتبه ها

 انواع و دارد مختلفی سطوح «وکارکسب قواعد مدیریت» موضوع کنیدمی مشاهده که طورهمان

به را قواعد این و کنید صرف کافی زمان لطفاً. دارد وجود آن براي وکارکسب قواعد از ختلفیم

 باید هاآن که دهیم نشان و کنیم تشویق را شما توانیممی تنها کتاب این در. فرابگیرید کامل طور

 . شوند ترکیب وکارکسب فرایند مدیریت با

 نشان را قاعده یک کارگیريبه سفارش تاییدیه در «اعتبار بررسی» فعالیت چون: جانبی نکته

 .باشد نمایان اآلن شما براي باید دهد،می

 

 

 از اينکه تا به اينجای کار با ما همراهبه پايان رسيد.  "دلسازی فرآيندهانحوه م"لسه از دوره ج  و يکمين بيست �🔵�

 بوديد، سپاسگزاريم.

 آن انتهای در pdf فايل يک قالب در را جلسه هر ميکنيم سعي کانال، اين آموزشي مطالب به شما دسترسي راحتي برای

 مطالعه ار مطالب يکجا و مجتمع صورت به کنند، دنبال را مطالب نتوانستند آموزش زمان در دوستاني اگر تا کنيم 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 فرايند استراتژيک

 http://goo.gl/iNlOE4:  2جلسه -مدل های فرايند استراتژيک

 http://goo.gl/epj4Np:  3جلسه -مدل های فرايند استراتژيک

 ttp://goo.gl/vcz51Ih : 4جلسه -مدل های فرايند استراتژيک

 http://goo.gl/TtM9wj:  5جلسه -مدل های فرايند استراتژيک

 http://goo.gl/364xc6:  6جلسه -مدل های فرايند استراتژيک
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 http://goo.gl/9GMExP:  7جلسه -مدل های فرايند استراتژيک

 http://goo.gl/kMnCKA:  8جلسه -مدل های فرايند استراتژيک

 http://goo.gl/sSxc3c: 9جلسه -مدل های فرآيند عملياتي

 http://goo.gl/lRJqnQ :11جلسه -اتيمدل های فرآيند عملي

 http://goo.gl/Z63fhc :11جلسه -مدل های فرآيند عملياتي

 http://goo.gl/giHNxd :12جلسه -مدل های فرآيند عملياتي

 http://goo.gl/UPn23L :13جلسه -های فرآيند عملياتيمدل 

 http://goo.gl/4jqopp :14جلسه -مدل های فرآيند عملياتي

 http://goo.gl/WgcS1b :15جلسه  -مدل های فرآيند عملياتي

 http://goo.gl/8PIRwC :61جلسه  -مدل های فرآيند عملياتي

 http://goo.gl/XlxNKy :71جلسه  -مدل های فرآيند عملياتي

 http://goo.gl/nO4NTC :18جلسه  -مدل های فرآيند عملياتي

 http://goo.gl/Hv35xi :19جلسه  -مدل های فرآيند عملياتي

 http://goo.gl/Bq3AQo :12جلسه  -مدل های فرآيند عملياتي

 

Telegram.me/BPMAcademy 
 
 

یست و یکمب پایان جلسه  

https://telegram.me/bpmacademy
http://goo.gl/9GMExP
http://goo.gl/kMnCKA
http://goo.gl/sSxc3c
http://goo.gl/lRJqnQ
http://goo.gl/Z63fhc
http://goo.gl/giHNxd
http://goo.gl/UPn23L
http://goo.gl/4jqopp
http://goo.gl/WgcS1b
http://goo.gl/8PIRwC
http://goo.gl/XlxNKy
http://goo.gl/nO4NTC
http://goo.gl/Hv35xi
http://goo.gl/Bq3AQo
https://telegram.me/bpmacademy

