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پاسخ  یبرا .کسب و کار است یندهایفرآ یسازمدل یبرا دیمف یابزار BPMNاستاندارد 
 .دیدارد با وبالگ فراگستر همراه باش یو چه کاربرد ستیچ PMNBسوال که  نیبه ا

آنها  یسازنهیکسب و کار خود و به یندهایفرآ تیر یکه به دنبال مد ییهاسازمان
مراحل  میو ترس ندهایفرآ نیا یسازمدل ازمندیالزم، ن نشیبه ب یابیدست یهستند، برا

 Business Process Model Andکه مخفف عبارت  BPMNاستاندارد  .مختلف آنها هستند

Notation میاز عال یامجموعه باشد،یوکار( مکسب ندیفرآ یذارگمدل و نشانه ی)به معن 
در  یتجار یندهایفرآ یکیگراف شینما یها برااست که توسط سازمان ییو استاندارها

با  شتریمقاله ب نیدر ادامه ا .ردیگیکار مورد استفاده قرار م کسب و ندیمدل فرآ کی
BPMN شد دیکسب و کار آشنا خواه ندیفرآ یسازاستفاده از آن در مدل یایو مزا. 

 

 ؟دارد یو چه کاربرد ستیچ BPMN استاندارد -1
 یروش نمودارساز کیدر کسب و کار،  BPMNگفت که  توانیسوال م نیدر پاسخ به ا

شده را در کسب و کار مورد نظر، از ابتدا  یزیر برنامه ندیفرآ کیموفق است که مراحل 
 کیآن را به عنوان  توانیروش م نیاز ا گرید فیتعر  کیدر  .کندیم یسازتا انتها مدل

 ریمس ،یکرد که به صورت بصر یکسب و کار معرف ندیآفر  تیر یمد یبرا ییطال دیکل
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به  ندیفرآ کی لیتکم یرا برا ازیمورد ن یاطالعات یهاانیو جر  یتجار یهاتیفعال قیدق
 .دهدیشما نشان م

 ،ییبهبود کارا یبرا ییبه راهکارها بردنیکمک به پ زین یسازاستاندارد مدل نیهدف ا
الزم به ذکر است که  .است یرقابت یهاتیو کسب مز  دیجد طیشرا ریو تفس حیتوض

در کسب و کارها وجود  یاستانداردساز یکه برا یرقابتبا وجود  یسازاستاندارد مدل نیا
وکار شناخته شده کسب یندهایفرآ یگذارو نشانه یسازمدل یروش برا نیدارد، بهتر 

 .است

 ؟چیست  BPMNمزایای استفاده از -2
 یبزرگ، نشان داده است که استانداردها یدر کسب و کارها یسازاستفاده از مدل

BPMN کسب و کار منجر شود ندیبه بهبود فرآ تواندیم. BPMN یندهایاز فرآ یاریدر بس 
 یشینما قیبتوانند از طر  نفعانیذ یکه تمام شودیاستفاده م یاکسب و کار به گونه

 ریاز جمله سا .ابندیاز مراحل مختلف دست  یرستو قابل فهم، به درک د یکیگراف
 .اشاره کرد ریبه موارد ز  توانیاستاندارد م نیا یایمزا

 فنی، : نفعان اعم ازعدم محدودیت جغرافیایی و دسترسی تمامی افراد و ذی
کنندگان در فرآیندها، مدیران، گران تجاری، شرکتغیرفنی، تحلیل

ها و مشاوران خارجی و غیره، به فرآیندهای ترسیم دهندگان فنی، تیمتوسعه
به  BPMN العاده دری فوقشده و دریافت پاسخ برای کلیه سواالت، از جمله مزایا

آل با ارائه جزئیات در حالت ایده BPMN توان گفت کهبه طور کلی می .رودشمار می
های تجاری، شکاف بین اهداف و اجرای فرآیندها و ایجاد وضوح کافی در فعالیت

 .بردرا از بین می

 ترین مزایای اینآل یکی دیگر از مهمقابلیت درک بسیار ساده و ایده BPMN است. 
این مزیت، برقراری  .تر از متون نوشتاری استدرک نمودارها غالبا بسیار ساده

تر کرده، فرآیندها را ارتباط و همکاری را برای رسیدن به هدف اصلی ساده
به عبارتی  .کند و باعث دستیابی به نتایجی با کیفیت باال خواهد شدکارآمدتر می
ایجاد بستر مناسب برای  .ازمانی است، تقویت زبان مشترک سBPMN مزیت دیگر

توان از ها را میگران فرآیندها در بیرون و درون سازمانگفتگوی تمام تحلیل
 .دانست BPMN مزایای اصلی استفاده از
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سازی ترین زبان برای مدلترین، بهترین و استانداردتوان ادعا کرد که فراگیرمی
خورداری از توانایی باال در بیان کلیه فرآیندها این زبان با بر  .است BPMN فرآیندها، زبان

تواند فهم بسیار باالیی را برای و رویدادهای سازمانی و قوانین مربوط به آنها، می
نویسی توان گفت که این زبان بر خالف زبان برنامهاز این رو می .مخاطبان ممکن سازد

 .انی استنویسان است، مربوط به عموم مخاطبان سازمکه مختص برنامه

 

 ؟چیست  BPMNهای استفاده ازروش -3
 یاز نمودارها تواندیوکار مکسب ندیفرآ یسازمدل یبرا BPMNاستفاده از  یهاروش

 اتیهمراه با جزئ اریبس یرهایبا عناصر و متغ یاحرفه یساده شروع شود و تا نمودارها
 گرانلیتوسط تحل BPMNحالت آن،  نیدتر یو شد نیتر دهیچیدر پ .باشد ریمتغ اد،یز 

مهم در  اریاز نکات بس یکی .ردیگیو معتبر، مورد استفاده قرار م یاحرفه اریبس
امروزه  .است یکاف یبه زمان و انرژ ندیفرآ نیا یازمندیکسب و کار، ن ندیفرآ یسازمدل

از  یکه برخ میهست BPMNاز  یادیز  اریبس یهاشاهد نسخه ن،یمخاطب ازیبا توجه به ن
 اتیجزئ شیها و نمادها، امکان نمااز مدل تریغن یمجموعه استانداردها یآنها با ارائه

 ،یسازدر مراحل مدل BPMN یدر هر حالت، نمودارها .کنندیرا فراهم م یشتریب
 فایا یدیو نقش کل رندیگیمورد استفاده قرار م یسازنهیاجرا، نظارت و به ،یسازادهیپ
 .کنندیم

 ؟کدام است  BPMNنمادهای اصلی -4
 :عبارتند از BPMN چهار دسته نمادهای اصلی

 ها(اشیاء جریان )رویدادها، وظایف، دروازه 

 )اشیاء اتصال دهنده )جریان توالی، جریان پیغام، پیوند 
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 )خطوط شناور )محدوده، مسیر 

 ء اطالعاتی، گروه، توضیح تکمیلی(مصنوعات )اشیا 

را فراهم  (BPD) این چهار دسته از نمادها، امکان ایجاد نمودارهای فرآیند کسب و کار
صرفا به نمادهای مربوط به انواع وظایف  در ادامه برای خالصه ماندن کالم، .کنندمی

توان به انواع مختلف می BPMN برای شناخت انواع نمادهای وظایف در .شودپرداخته می
ناپذیر پذیر و تجزیهتواند در انواع تجزیهکارها در یک شرکت یا سازمان اشاره نمود که می

 .صورت پذیرد

شود که نوع با یک مستطیل گوشه گرد نشان داده می BPMS در استاندارد” وظیفه“یک 
فه یک اصطالح عمومی برای کاری است وظی .کندکاری که باید انجام شود را توصیف می

 .تواند مفرد یا مرکب باشددهد و میکه یک سازمان انجام می

 ؟کدام است BPMN انواع وظایف در -5
یک فعالیت منفرد و بخشی از جریان فرآیند است که قابلیت تجزیه  BPMN وظیفه در

این وظایف معموال توسط افراد یا کامپیوتر اجرا  .نمودن به سطوح دیگر را نداشته باشد
اند تا برای نشان دادن ، انواع مختلفی از این وظایف تعریف شده 0.2BPMN در .شوندمی

 :ترین آنها عبارتند ازاز جمله این مهم .و بازنمایی رفتارهای خاص استفاده شوند

 وظیفه سرویس (Service Task) :ای است که از یک وب وظیفه سرویس، وظیفه
سرویس، یک برنامه خودکار یا انواع دیگر خدمات برای تکمیل کار استفاده 

تعامل با کاربر و به صورت خودکار اجرا  ها، بدوناین نوع وظیفه .کندمی
 .شوندمی

 وظیفه ارسال (Send Task) : از این وظیفه برای ارسال پیام به سایر فرآیندها یا
 .شودایمیل به کاربران استفاده می

 وظیفه دریافت (Receive Task) : یک وظیفه ساده است که منتظر رسیدن یک پیام
رسد، وضعیت فرآیند به به این مرحله میهنگامی که اجرای فرآیند  .خاص است

معنی این رخداد این است که فرآیند  .شودسازی پایدار تبدیل میحالت ذخیره
تا زمان دریافت یک پیام خاص توسط موتور پردازش فرآیند، به حالت انتظار در 

 .آیدمی
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 وظیفه کاربر (User Task) :ست که منظور از این وظیفه، اعمال و اقدامات کاربران ا
کامپیوتری انجام خواهند برای رسیدن به اهداف خود در یک وب سایت یا برنامه

ها برای درک نیازهای کاربران در دنیای واقعی، ها، ادارات و شرکتسازمان .داد
پردازند تا بتوانند با حذف به تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به این وظایف می

محصول خود را  (UX) بران، تجربه کاربریهای کارمراحل یا کاهش حجم فعالیت
 .بهبود ببخشند

 وظیفه دستی (Manual Task) :های دستی است که این وظیفه مربوط به فعالیت
این نوع  .شودافزاری و اتوماسیون انجام میهای نرمبرداری از سیستمبدون بهره

آوردن، فشار  استفاده از بدن برای بلند کردن، پایین: وظیفه شامل مواردی مانند
دادن، کشیدن، حمل کردن، حرکت دادن و نگه داشتن یا مهار هر شخص، کاال 

 .و یا شیی خاص است

 وظیفه قانون کسب و کار (Business Rule Task) :های به یکی از جدیدترین نوآوری
نمونه وظیفه قانون  .، وظیفه قانون کسب و کار استBPMN کار برده شده در

فیف در فروش در صورت رسیدن آن به یک قیمت مشخص کسب و کار اعمال تخ
کند تا ورودی به عبارتی این وظیفه، مکانیزمی برای یک فرآیند فراهم می .است

به موتور قوانین کسب و کار ارائه کند و سپس خروجی ارائه شده توسط موتور 
 .قوانین کسب و کار را بدست آورد

 ( وظیفه اسکریپتScript Task) :،کد و اسکریپتی است که توسط توسط  این وظیفه
کند این وظیفه اسکریپتی را تعریف می .شودیک موتور فرآیند تجاری اجرا می

هنگامی که وظیفه شروع شد، کد مذکور  .که موتور فرآیند بتواند آن را تفسیر کند
وقتی کد به طور کامل اجرا شد، وظیفه مرتبط با آن نیز تکمیل  .اجرا خواهد شد

 .شودمی

 کدام است؟  BPMNنمادهای فرعی -6
کنند که فرآیندهای پیچیده را به چندین سطح فرآیندهای فرعی این امکان را فراهم می

نیز  BPMN از مهمترین مزایای .شوندسازی آنها میتقسیم کنید و از این رو باعث ساده
به همین دلیل از  .برقراری ارتباط با مخاطبان مختلف )اعم از فنی و غیر فنی( است

کند و این امکان را برای نمادهایی خاص برای توصیف فرآیندهای فرعی استفاده می
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های مختلف یک آورد که آنها بتوانند به راحتی به تمایز بین بخشمخاطبین به وجود می
در این نمودارها هرگز شاهد پیچیدگی و  .ببرند و به نیاز خود دست یابندنمودار پی

نشانگرهایی را برای فرآیندهای فرعی تعیین  BPMN استاندارد .واهید شدسردرگمی نخ
سازی نمودارهای مربوط توانید به راحتی اقدام به مدلاند که با استفاده از آنها مینموده

 :ترین این نمادها عبارتند ازاصلی .به فرآیندهای فرعی کنید

 Loop )فرآیند فرعی را نشان دادم یک توان تکرار منظبا این نشانگر می: )حلقه. 

 Multi Instance این نشانگر بیانگر قابلیت اجرای همزمان یک فرآیند : (یا)چند نمونه
 .با فرآیندهای مشابه است

 Compensation )ای از وظایف اشاره دارد این نشانگر به مجموعه: )جبران خسارت
 .ددهرار میکه بخشی از روش جبران خسارت را مورد بررسی ق

 

 است؟کدام   BPMNمدل های فرعی -7
متنوع استفاده  یمتنوع به مخاطبان یانتقال اطالعات یوکار براکسب ندیفرآ یسازمدل

متنوع را  یازهاین نیشده است تا ا یطراح یابه گونه زین BPMNاستاندارد  .شودیم
 ایمه یارا از ابتدا تا انتها به گونه یتجار یندهایفرآ یسازپوشش دهد و امکان مدل

 .مختلف آن تفاوت قائل شود یهابخش نیب ینمودار بتواند به راحت نندهیکه ب کندیم
 یندهای(، فرآی)داخل یاختصاص یتجار یندهایفرآ: عبارتند از BPMN یل فرعسه نوع مد

 .(ی)جهان یمشارکت یندهای( و فرآی)عموم یانتزاع

این فرآیندها در درون یک سازمان خاص قرار گرفته : فرآیندهای کسب و کار اختصاصی
 .شوندو از مرزهای سازمان خارج نمی
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ع از فرآیندها، مربوط به تعامل بین یک فرآیند این نو: فرآیندهای انتزاعی )عمومی(
های مورد نیاز برای ای از پیاماختصاصی با یک فرآیند یا کنشگر دیگر هستند و دنباله

 .دهدتعامل با فرآیند خصوصی را در اختیار دیگران قرار می

فرآیندهایی هستند که تعامالت بین دو یا چند نهاد : فرآیندهای مشارکتی )جهانی(
ای از فعالیت ها تعریف این تعامالت به عنوان دنباله .کشندتجاری را به تصویر می

 .دهنده الگوهای تبادل پیام بین نهادهای درگیر هستندشوند که نشانمی

 کالم آخر -8
به  یابیدست یتوانمند و موفق، برا رانیمد .ستیچ BPMNکه  دیمقاله خواند نیدر ا

 ندیفرآ یسازخود، از مدل یسازمان یندهایهوشمندانه فرآ تیر یاهداف بزرگ و مد
 نیا .کنندیمختلف استفاده م طیخود در شرا کردیرو یابیو ارز  میترس یکسب و کار برا

و  شودیانجام م BPMS یافزارهادر بستر نرم و BPMNبر اساس استاندارد  یسازمدل
 یرانیا یهانمونه نیاز بهتر  یکی .ها و کسب و کارها داردسازمان یرا برا یمتعدد یایمزا

 تیر ینرم افزار مد کند،یم یبانیپشت زین BPMSافزارها که از استاندارد نوع نرم نیا
از  دیتوانینرم افزار م نیا با شتریب ییآشنا یبرا .کسب و کار فراگستر است یندهایفرآ

.دییکارشناسان ما استفاده نما گانیمشاوره را
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