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 BPMNالیل اهمیت د

  1و کار و نمادسبببازی مدل فرآیند کسبببب 

(BPMN 2)   بهترین مواردی  از یبکی

در طوالنی  فرآیندو اسببت که در یک زمان  

 د.افتمدیریت فرآیند کسب و کار اتفاق می

 

کسب و کار و  یدو زمینههر 

 یک سازمان دانش فنی

ان مشترک ، یک زبتوانندمی

هر و  را به اشتراک بگذارند

با دقت و  نیازهای مربوطه را قادر هستنددو 

پذیری الزم به سرانجام برسانند. این زبان انعطاف

های جدید کاری را با توانایی ساختن راه ،مشترک

های هم دارد و نتایج آن را در بکارگیری برنامه

 دهد. ارائه میتر کاربردی جدید و منعطف

های پیشرو در ارائه راه حلفراگستر  شرکت

د و از باشمی BPMی موضوع مناسب درباره

های مشترک این قدرت و پتانسیل استاندارد

یک روش  BPMN 2 .موضوع آگاه هست

ساده و مناسب با آنچه که ما در اینجا انجام 

  باشد.دهیم، میمی

 

 

ند اهایی که توانستهبسیاری از افراد و سازمانما 

از این  مند شوند و هنوزبهره BPMNاز مزایای 

 شناسیم. را می ،کنندروش استفاده می

با فرض را  BPMNشما  که ممکن است

باشید که در این صورت  ترسیم کردههی اشتبا

 BPMNمستلزم تخصص برای استفاده از 

ممکن است به دلیل استانداردهای باشید و یا می

مربوطه و بسیاری از چیزهایی که در مورد 

BPMN  تشریح کردن آن  است،نوشته شده

   برای شما سخت باشد.

تر از آنچه هست بسیار ساده BPMNقع، در وا

کنید، تخصص همراه با زمان که شما فکر می

 تر هست.اما شروع آن بسیار آسانشود حاصل می

ه توانند بمی هاو مزیت ما معتقدیم که منافع

از   BPMNسرعت ظاهر شوند. در واقع، مزیت

ین گونه هست که وقتی بد لحاظ نشان ساختاری

سطح پایه داشته باشید،   BPMNشما تسلط بر

به سرعت پیشرفت خواهد  و توانایی شمادانش 

 یتوسعهبرای را که  مواردی چنینهم کرد. شما

را  سطح متوسط نیاز دارید  BPMNمدل

و برای تکمیل توانایی  خواهید آموخت

سطح پیشرفته، تیم فنی   BPMNاجرای

 انتخاب خواهید کرد.

ما و آشنا را برای کمک به ش "راهنما این "ما 

ای و تجربه کردن مدل کردن شما با مسائل پایه

BPMN دهیم.پیشنهاد می 

قدرتمند،  ما اطمینان داریم، شما این مدل را

در کار  ای آسانطور قابل مالحظهسازگار و به

شما یک فرد  آیا این که .خود پیدا خواهید کرد

 ه دهندهتوسع یک ای در کسب و کار و یاحرفه

به شما  BPMN2ستید، مدل ه (IT)مهندس

ود بهبکند تا مسیر فرآیندها را بهتر و ک میکم

 برایتان حاصل شود. ،وری بیشترمدیریت و بهره
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 BPMNمقدمه 
اید، اما آنچه را که در شنیده BPMNاگر شما فقط از 

دهد را مطمئن نیستید میآن است و آنچه را که انجام 

 نفر نیستید.دانید، تنها و اولین و یا نمی
 

ــ بت دربار   ــلاک که امـا ببل از ص  "ی این س

BPMN   ــت؟ ــت در مدرد این  "چیس بهتر اس

ــ بـت کنی  کـه      ــدص ص چـه   BPMN "مدض

 ...... "چیزهایی نیست؟

 نیست. "سیستم"این یک 

این یک   -. "بخرید " BPMNتوانیبد یک  شبببمبا نمی 

 ی فرآیند کسب و کار واستاندارد جهت همبستگی دو زمینه

 )فناوری اطالعات( است. ITوسعه ت

استفاد   ITاین مدل فقط برای کسب و کار یا فقط برای 

 این یک زبان مشترک هست. –. شددنمی

 .دباشنمیاین مدل تنها برای کارشناسان و متخصصان 
 

 (flowchart) اگر شما کامالً با رسم نمودار جریان

 گیرید.بسرعت این مدل را یاد توانید بهآشنا هستید، می

 

BPMN = BPM + N 

یبک مدل فرآیند کسبببب و کار، یک نماینده از فرآیندهای  

توان آن را تجزیه و تحلیل و بهبود باشد که میسازمان می

 داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متشبکل از نمادهای گرافیکی است که برای  نمادسـازی  

نشبببان دادن فعالیت، جریان و یا برای عملکرد یک فرآیند 

 رود.کار میبه

نشبببان  BPMNنمادسببازی توسببط   BPMS در یک 

هایی هست که قابل اجرا در ی کدگذاری دستورالعملدهنده

 باشند.فرآیند می

 BPMN  تواند نمادسببازی را  به آسببانی و قابل فهم می

 برای همه کاربران فراهم سازد:

مببدل مفهومی فرآینببدهببا، برای کسبببانی کببه   -

 تحلیلگران کسب و کار هستند.

(  ITی فنی) مهندس توسعه دهندهبرای مسئول  -

 به منظور اجراء تکنولوژی برروی فرآیندها

خواهند بر روی فرآیندها مدیریت افرادی که می -

 و نظارت کنند.

 

 

 ها:تعریف

 :(BPM)مدیریت فرآیند کسب و کار 

ا نتایج عملکرد باشبببد تنظمی از مبدیریبت فرآینبدها می   

 0کسب و کار را بهبود بخشد. 

 

 :(BPMN) مدک فرآیند کسب و کار و نمادسازی

یک نمایش گرافیکی اسبببت که برای تعیین فرآیندهای 

 1شود. کسب و کار در یک مدل انجام می

 : (BPMS)سلسله مدیریت فرآیند کسب و کار 

 ها وهای کاربردی برای پشبببتیبانی از پروژهزیر سببباخت

ی دانستن فرآیند مورد نظر، به واسطه BPMهای مهبرنا

تعریف و طراحی اجرا، نظببارت و تجزیببه و تحلیببل و 

  0سازی مداومبهینه

 

 تحقیقات گارتنر 0
 گروه مدیریت هدفمند 1
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 (IT) فناوری اطالعاتابزاری مناسب برای کسب و کار و 

 

BPMN   کسب و  اجرایبه سرعت راهی را برای

 کند.کار مهیا می

 د گرافیکی کاربرد رس  یک فرآین

راحتی به داخل نرم افزاری های تصویری به سرعت و بهمدل

 شوند.منتقل می ، کندفرآیندها را اجرا  قرار است که

-آنچه که می توانندمی صاحبان کسب و کار، BPMNبا 

  خواهند را به سادگی اما با دقت باالیی تعریف کنند.

 احبانصتوانند با یکدیگر و با ای میحرفه ITمهندسین 

در یک چارچوب مشترک، مشخص و واضح کسب و کار 

 .ارتباط برقرار کنند

BPMN مدیریتی، عملیاتی و فرآیند  یدر هر نوع زمینه

، شما BPMN. با توسعه یک مدل با کاربرد داردپشتیبانی 

و  یتاهم، یرندگانگ یمبا تصم به صورت مشترکتوانید می

 توانید بهمین همچنیشما  ؛دهیدرا بهبود  فرآیندسالمت 

 قادر خواهید بودو  -صورت مشترک بهسازی را آغاز کنید 

 این بهبودها را به سمت جلو به طور به صورت مشترک

  حرکت بدهید. خودکار

 

 

 

 

 

 BPMNآشنایی با 

BPMN  دهه هست که شناخته شدهنزدیک به حدود یک 

 0نسخه  نیز از ، BPMN2یاشکال و نمادها باشد.می

تغییر کرده است،  است. یکی از مواردی که برجای مانده

  BPMN2پشتیبانی  باشد، به همراهمی XMLفرمت 

 .یک مدل و نماد به فرآیند اجرایی برای تبدیل

در حال حاضر ظرفیتی را   BPMفروشندگان انحصاری

در نظر گرفتند و آن را به  BPMN2های برای ورودی

 کنند.اتوماسیون تبدیل میفرآیند 

  BPMN یک زبان اجرایی نیست. در وابع، طراحی-

ی مدتدرهای فرآیند بازخدانی شد  و ها به وسیله

 شدند. ی میتبدیل به فرآیند اجرای
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 BPMNاز  بندیچهار دسته
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BPMN   بندیه دست 4در 
 

 دهیچیپ متراکم و نسبتاً ی،طوالن BPMN2 یماتتنظ

 .است

 :BPMN2تنظیمات در 

 تا عناصر تصویری 98 -

 تا صفحه 518  -

 تا شکل 311 -

 تا جدول 303 -

 تا ضمایم 3 -

 های همبسته و ارتباط دهندهتا گروه 03 -

یک  توانیدبندی اول میتنها با چند عنصر از سه دسته

دار فرآیند کسب و کار را ترسیم و شروع به ساخت نمو

 و ساز فرآیند کنید.

تر به آنچه که بیان شد، داشته بیایید نگاهی دقیق

 باشیم.

 

به  BPMNتوانیم این روش را با سازماندهی عناصر ما می

 چند دسته کلی تقسیم کنیم.

 

 

 

 

 عملکرد خاص بازخدانی سازماندهی جریان کاری

 هافعالیت
 دهارخدا
 هادروازه

 توالی جریان

 هامحدوده
 هاخطوط محدوده

 حاشیه نویسی
 هالینک

 هاامپی
 هاسیگنال
 تایمرها
 خطاها
 تکرار
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رخدادها و  ،هادروازه ها،فعالیت شامل یجریان کار

 .شوداتصال دارد میها توالی جریانی که به آن

ها هر یبک از این عنباصبببر چنبدین نوع دارنبد و همه آن    

 .داشته باشند توانند در یک جریان با هم ارتباطمی

 

ها یا ها، اتوماسبببیونوظایفی اسبببت که توسبببط انسبببان 

 د.نشوتر انجام میهای فرعی و جزئیفعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جریان کاری

 رخدادها

و برای مدیریت عملکردهای خاص  برای شببروع یا پایان یک فرآیند

چنین رخدادها نتیجه شود؛ همدر طول یک جریان کاری اسبتفاده می 

یبا عوامبل چیزهبایی هسبببتنبد کبه در خارا از جریان فرآیند اتفاق      

 افتند.می

 

 

 ها دروازه

 شوند.برای انفصال یا اتصال در جریان فرآیند استفاده می

 

 

 توالی جریان

 شود.های جریان کاری استفاده میبرای نشان دادن حرکت

 

 

 هافعالیت

رعی و های فها یا فعالیتها، اتوماسیونوظایفی است که توسط انسان

 شوند.تر انجام میجزئی
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های کاری را ها و خطوط محدودهمحدوده ،سازماندهی

 به عنوان یک بخش کامل برای این دو شود.شامل می

 .گردندریف جریان فرآیند استفاده میتع

 م دود 

تواند از یک فرآیند کامل اسببت. جریان کاری نمی ه،محدود

را از یک  هباید یک عمل یا دادمحبدوده خبارا شبببود. مبا    

ی هاها با اسببتفاده از روشقسببمت محدوده/فرآیند به دیگر

 انتقال دهیم.  مشخص

 خطدط م دود 

 ند براساس فعالیتی که انجامبرای کمک به سازماندهی فرآی

گردد. در یبک بخش از محدوده،   شبببود، اسبببتفباده می می

تا  برخی از فرآیندها از شبببوند خطوط محبدوده بباعم می  

 یکدیگر جدا شوند.

کند، اگر آن فرآیند جریان کاری از خطوط محدوده عبور می

و یا در آن زمان موجود  باشببدبرای سببازمانی کامالً واضببح 

 نباشد.

 

 سازماندهی
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 ود.شها را شامل میها و لینکحاشیه نویسی ،بازخوانی

رسبباتر و کنند تا یک مدل این عناصببر کمک می

. این عناصر هیچ تاثیری بر روی جریان گویاتر شود

 فرآیند ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازخدانی

 ندیسی متن حاشیه

توانید برای توضیحات بیشتر برای یک مدل یادداشتی را شما می

 ارائه دهید. )ابزاری مناسب برای مدلسازان مبتدی(

 

 هالینک

توانید برای ساده کردن ادامه فرآیندهای توسط این قسمت، شما می

خیلی طوالنی و خواندن آسان آن، یک قسمتی از فرآیندی را برش 

 ر ببرید.بزنید و به خط دیگ
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، رخدادهامجموعه خاص از  یکشامل  عملکرد خاص

 باشد.می هاهمبستگیو  هاتکرار

دهند که عنباصبببر اجازه طراحی جریان کاری اجرایی را می این 

 های پیچیده عمل کنند. به روش قادرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد خاص
 

 ها و جریان پیام  پیام

اطالعات را از یک محدوده یا فرآیند به محدوده یا فرآیند دیگر 

 دهند.فرآیندهای مرتبط را به هم ربط می دهد وانتقال می

 

 هاسیگناک

برای منتشببر و پخش کردن اطالعات به فرآیند دیگر کاربرد  

 دارد

 

 

 گیهمبست

بین دو نمونه از فرآیندهای در  برای همباهن  کردن جریان 

 شود.حال اجرا استفاده می

 

 

 تایمرها

ای و یا برای اطمینان حاصبببل کردن از های دورهبرای راه انبدازی فعبالیبت   

 شوند.افتد، تعریف میفعالیتی که در یک مهلت مشخص اتفاق می

 

 تکرار

گیرد، مبانند راه اندازی چند کار  برای عملکرد تکرار مورد اسبببتفباده قرار می 

 مشابه یا تکرار همان کار )حلقه(

 

 خطاها

 شود.ر میکند، این عملکرد ظاهوقتی سیستم به خطا برخورد می
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BPMN  سطح  3در 

 .هستندهدف دوگانه  یکدر خدمت  BPMN ینمادها

 این امکان را BPMNی یک جریان فرآیند هستند. نمادهای تصویری نشان دهنده

ه یاد ب منتقل و آن را اجرا نماید. یک مدل فرآیند تصویریبه  کدهای اجرایی  دهد تامی

 را به چند دسته کلی تقسیم کنیم:  BPMNتوانیم عناصر مدل سازیآورید که ما می

 جریان کاری  

 سازماندهی 

 بازخوانی 

 ببب  عملکرد خاص 

 

 

 

 

 

 

 متدسط و پیشرفته -سطح پایه در سه سطح: BPMNنگاهی بر عناصر 

 پیشرفته متوسط پایه 

 خالصه کار هافعالیت

 فعالیت انسانی

 فعالیت خدماتی

فعالیت زیر 

 دارمجموعه

 

 رخدادها
 شروع

 پایان

 پیام

 تایمر

 خطا و سیگنال

رخداد فرآیندهای 

 فرعی

 

 هادروازه
 (AND) موازی

  منحصر به فرد

(XOR) 

  جامع

 توالی جریان توالی جریان
 شرطی جریان

 جریان پیش فرض
 

عملکرد 

 خاص

  

 حلقه

 ایچند نمونه

 انجام

 جبران

 همبستگی

 هامحدوده

  خطوط

 حاشیه نویسی

 هالینک
 

د باشسطح پایه عمدتاً تصویری می  BPMNتوجه داشته باشید که

 باشند.سطح متوسط و پیشرفته اجرایی می  BPMNو
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BPMN  سطح پایه 

 

رای اند، بسطح پایه هنگامی که جزئیات وارد نشده 

 سازی کاربردی است.مدل

همه جزء  ها و توالی جریانها، رخدادها، دروازهفعبالیت 

 سطح پایه هستند. BPMNسخه ن

مطلق یا تعریف نشببده هستند.  پایه سبطح  هایفعالیت

شببامل شببروع و پایان فرآیند   پایه سببطح رخدادهای

 یکپایان  با فرآیند آغاز و یک . با شبببروعباشبببندمی

 کند.خاتمه پیدا می فرآیند

 

 

 

 

 های سطح پایهدرواز 

 

شناخته  ANDچنین به عنوان ) هم مدازی

 د(شومی

ها باید دریافت شبببوند )در هر ی ورودیهمه

  ای( قببل از اینکبه فرآینبد ادامه یابد.   زمینبه 

فرآیند در  -شوند.ها  فعال میی خروجیهمه

 .یابدمیراستای موازی ادامه 

 

 

 

ــر بـه فرد  چنین بببه عنوان ) هم من ص

XOR شود.(شناخته می 

ی فرآیند نیاز تنهبا یبک ورودی برای ادامبه   

 شود.می

 شود.تنها یک خروجی تشریح می

 

برای هدایت جریان فرآیند  :تدالی جریان

از فعالیتی به فعالیت دیگر استفاده 

 شود.                می

 

 

 

http://www.faragostar.net/bpms-academy/
Administrator
Highlight



 

 فراگستـــر bpm آکادمی|    06

   academy-www.faragostar.net/bpms 

 سطح پایه   BPMNیک مثاک  از 
 

شروع و رخدادهای ای: فعالیت مطلق، شروع با اصول پایه

 ها و توالی جریان، دروازهپایان

 به فرآیند آموزشیآشناسازی یک کارمند عمومی  برای مثال،

 سطح پایه مدل شدهدر  BPMNعناصر در یک سازمان، 

 :باشدمیاین فرآیند به قرار زیر  مدلو  است

 

 

 

 

 

  

-از روی نمودار حرکت می نهتصور کنید یک نشا

واند تکند، )مانند بازی سنتی تخته( این موضوع می

چگونگی کنترل مدل را از روی حرکت نشانه 

شود، یک روشن کند. وقتی یک رخداد شروع می

گردد و وقتی یک نمونه از یک فرآیند آغاز می

شود، باید در نشانه در یک مسیر دچار لغزش می

 کرد.مورد این اتفاق تأمل 

BPMN2 – تدماس آلدییر 
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 BPMN سطح متدسط 

 شود.سطح متوسط انجام می BPMNساختن یک مدل تصویری قابل اجرا با 

  شود.در یک فرآیند اجرایی، مدل جریان به یک فرآیند کاربردی تبدیل می

تان را شروع اجرایی BPMN، ساخت آشنا شدید  BPMNهمان طور که شما تا به اینجا با

 .نماییدکنید و در نهایت آن را تبدیل به یک فرآیند اتوماتیک 

BPMN2    .فقط یبک نمبادسبببازی نیسبببتBPMN2 زی یکبه اجرای ابزار مدل سبببا 

BPMN ندموتور فرآی یک سپس توسط و کندرا مهیا می نویسبی سباختار برنامه و پردازد می، 

 کند.رایی تبدیل میفرآیند اج یک را به مدل آن

در مثال گذشبته یک مدل تصبویری سباده نشان داده شد که در آن فرآیند چه مراحلی را طی    

 ند.کمی

به کار سببطح متوسببط  BPMN که چطور مدلشببود در این مثال و مثال بعد نشببان داده می

 .گرفته شده است
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 BPMN هاسطح متدسط: فعالیت 

ای هفعالیتو  ی، خدماتیانسانفعالیتهای  :شاملدر سطح متوسط  هافعالیت

 .هستند مرکزی

وسیله  هک یا باتوماتی توسط فرد،این فعالیت  آیا شان تعریف شود کهها باید وظایف اجراییفعالیت

 نرم افزار انجام شده است؟ و آیا اینکه این فعالیت یک فرآیند فرعی هست؟

 

رآیند ف است و این بهمرکزی ر مثال قبل یک فعالیت د "سازی برنامه آموزشیآماده"فعالیت 

ی که کند و زماناز فرآیند فرعی گذر می "نشانه "در این مقطع از فرآیند شود.فرعی لینک می

گردد. این یک جنبه بسیار مفید روط رعایت گردد به فرآیند اصلی بازمیکامل شود و ش

 است.  BPMNاز

اشد را تواند خیلی ساده بتوانید یک فرآیند اصلی را که میبا استفاده از این نمادسازی، شما می

تواند از چندین فعالیت مرکزی با فرآیندهای فرعی که مدل سازی کنید. این فرآیند اصلی می

های کاری مستقلی هستند، تشکیل شود. این بدین معنی است که فرآیندهای فرعی جریان دارای

  د.سازی شوند و اصالح گردنتوانند بدون تغییری در فرآیند اصلی، به صورت مستقل مدلمی
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 BPMN  سطح متوسط: توالی جریان 

 .فرض است و جریان پیش یشرط جریان شامل در سطح متوسط توالی جریان

یا پیش فرض تعریف شود.  یالزم است به عنوان شرط BPPMNتوالی جریان در سطح متوسط 

 شناسد. مسیر دنباله را می "جریان نشانه"بنابراین 

به کار د شود و فرآینتوالی جریان در سطح پایه به صورت اتوماتیک است. ) یک فعالیت بزودی کامل می

 (گرددبعدی جریان منتقل می

 شرطی لی جریانتدا

 

 تدالی جریان از پیش فرض شد 

رایطشان ش خی از دالیلی که در جریان مستقیمدهد تا برای برجریان پیش فرض این امکان را به شما می

 شود.در فرآیند ظاهر می \وجود ندارد، را مشاهده نمایید. عالمت جریان پیش فرض با یک 

 

 

 دهد. با توجه به مثال قبل داریم:آنگاه( را نشان می-)اگر IF-THENی جریان شرطی یک شرط تعریف شده

 ریزی از نظر آموزش مناسب هست، این شرط = صحیح است.اگر برنامه

  ریزی از نظر آموزش مناسب نیست، این شرط= صحیح نیست.اگر برنامه

 میان دو یا چند گزینه شرطی  انتخاب گردد. تواند ازبرخی از شرایط باید تحلیل و بررسی شوند، بنابراین اقدام فرآیند بعدی می

 

 

 

 

تداند از مرز م دود  عبدر کند. ارتباط بین جریان پیش فرض نمی

 شدد.ها تعیین میها و سیگناکها )یا فرآیندها( با پیامم دود 
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BPMN    ها سطح متدسط: درواز 

 د.دهنکنترل بهتری را در جریان فرآیند ارائه می ،در سطح متوسط ی جامعدروازه

 از درواز  جامع ها خروجی

نین همچهای متعدد را به طور همزمان فعال نماید. ی جامع قادر است، خروجیدروازه

 خروجی را پشتیبانی کند.واند شرایط توالی جریان تمی

 مثال:
 
 
 
 
 

انجام پذیر  3و  0دهند، جریان جریان شرطی را نشان می 4و  1در این مثال، جریان 
 کند.نیستند، بنابراین نشانه از آنها عبور نمی

 

 

 ی جامعها به درواز ورودی

ها( است. همه های دریافتی )یا نشانهتظر تمامی ورودیی جامع مندروازه

ی جریان فرآیند دریافت شوند. موتور، های موثق باید قبل از ادامهورودی

د.        کنهایی که برای مرحله بعد باید منتظر باشند را شناسایی میورودی

 (.4و  2) مانند جریان 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزش شرط

 5111 مقدار

 قرمز رنگ
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 دریافتسطح متدسط: ارساک و   BPMNرخدادهای 

 

رخدادهای ارسببال یا  :رخدادها در سببطح متوسببط

 دریافت هستند.

درونی در سطح  و جریان شروع و پایان رخدادهای تسلط بر

سببطح متوسببط    BPMNیکلیدی بر احاطه ،متوسببط

عمدتاً به عنوان  این سببطح  BPMNرخدادهای.هسببتند

)به صورت  "دریافت")به صورت ارسال کننده( و  "ارسال"

 شوند.نده( تعریف میدریافت کن

 دادهامیکس و تطبیق دادن رخ

 داشته باشند. توانند چندین مشخصهرخدادها می

 

 

 

توانبد در طول جریان فرآیند در هر  می "دریبافبت  "رخبداد  

حدوداً  BPMNجایی اسببتقرار داشببته باشببد. تنظیمات   

 "رخداد سطح متوسط" به کننده اسبت که این موضوع گیج

 "ارسال"رخدادهای  یمتوجه ،شما با وقفهاگر  و گردد.برمی

تواند این درک را می  BPMNشبببوید، می "دریبافت "و 

 تر کند.برایتان آسان

پیام، سبببیگنال و خطا این امکان را  در رخدادهای شبببروع

دهند تا حرکت فرآیند بدون دخالت مستقیم انسان باشد. می

از  را  "دریببافببت" اطالعببات ارسببببالی چنینهببا همآن

elsewhere   )کنندمیتنظیم )جای دیگر. 

“Elsewhere”  )تواند یک رخداد ارسببال می)جای دیگر

ی تواند رخداد پایانمعنا کند و می را از جایی به فرآیند دیگر

 باشد.

تواند، شببروع یک فرآیند  در این مورد، پایان یک فرآیند می

 دیگر باشد.

ات از متوانند به صبببورت اتوماتیک با تنظیتبایمرها نیز می 

 پیش تعیین شده به شروع فرآیند بپردازند.
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 هاها و سیگناکسطح متدسط: پیام  BPMNرخدادهای 

 

ها، اطالعات را از میان مرزهای ها و سبببیگنالپیام

 دهند.انتقال می محدوده

شوند، در حالی که ارسال می های واحدها به گیرندهپیام

ال زیادی ارس هایگیرندهها به طور گسترده به سیگنال

 شوند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها:پیام

توانید یک فرآیند را با یک پیام شروع کنید. در شما می

BPMN ای برایوسیله، پیام به طور خاص به عنوان 

 شود. انتقال اطالعات بین فرآیندها تعریف می

های توانید یک فرآیند را با دادهشما می BPMNبا 

گر شما ا آغاز کنید. بالعکسو یا  دریافتی فرآیند دیگر

ها را به فرآیند دیگر ارسال کنید، از خواهید دادهمی

پیام سطح متوسط ) درهر جایی از جریان فرآیند( ارسال 

 استفاده نمایید.  پایان یا از یک پیام

 

 

 

 

 سیگناک:

توانند از ها میها و خطاها، سیگنالهمانند پیام

elsewhere شته باشند ودا ی)جای دیگر( دریافت 

 یکیک فرآیند را شروع کنند.  توانندچنین میهم

 چندین تواندمیبه طور گسترده  "ارسال"سیگنال 

مفید  زمانی مورد . اینبر بگیرد را در "دریافت"سیگنال 

پیش خواهید چندین اقدام را با هم است که شما می

 .ببرید
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 تایمرها و خطاها سطح متدسط:   BPMNرخدادهای

 

توانند در یک فرآیند تاخیر یا وقفه ایجاد مرها میتای

نمایند، در حالی که خطاها روی یک مسببیر خاص 

 .شوندارسال می

مشابه سایر رخدادهای سطح متوسط، تایمرها و خطاها 

توانند یک فرآیند را آغاز یا یک اقدام را روی جریان می

 فرآیند تحمیل کنند.

 فرآیند باشند.توانند پایان یک چنین میخطاها هم

 

 

 تایمر:

در فواصل زمانی خاص و یا  با تنظیم توانندتایمرها می

در تبباریو و زمببان مرتبط ، ی مورد نظردر تقویم زمببان

. برای مثال، یک تایمر شبببروع اعالم کننبد  فرآینبد را 

فرآیند شبببنبه هر ماه را در تواند روزهای اول سبببهمی

اشببد، آنگاه یک رخداد شببروع ب ،اعالم نماید. اگر تایمر

شببوند. اگر تایمر در فرآیندهای آغازین، تایمر اعالم می

اند مفرآیند منتظر میجریان فرآیند مسبتقر شود، آنگاه  

تبا تبایمر زمان هر قسبببمت را اعالم کند و بعد از آن   

 یابد.مابقی فرآیند ادامه می

 

 

 خطا:

یک فرآیند را شروع و یا آن ها، خطاها قادرند مشابه پیام

توانند یک خطای خاصی را ا مییافت نمایند و یرا در

 یک فرآیند فرعی اجرا کنند. روی مسیر
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 سطح متدسط در یک مدک فرآیند  BPMNرخدادهای  

 
 ی عملکرد جریان کاری هستند.ها، تایمرها و خطاها تعیین کنندهها، سیگنالپیام
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 هخالص
بنببدی از سبببطح پببایببه دسبببتببه 4 تبنبهببا بببا  

توانید به گسترش و شما می ، BPMNومتوسبط 

 اجراپذیری فرآیند کاربردی خود بپردازید.

BPMN  یک استانداردی است که توانایی اجرای

ری اطالعات( و )فناو ITیک زبان مشترک بین 

 تر و مؤثرترکسب و کار را دارد، که این امر با آسان

های کاربردی ی برنامهموجب توسعه ITکردن 

BPMN شود.در کسب و کار می 

BPMN  سازیی مدلزمینه قادر است دو 

 .را انجام دهد و کدگذاری اجرایی تصویری

مشابه  BPMNسازی بسیاری از عناصر مدل

هستند.  (flowchart)عناصر نمودار جریان 

نسبتاً ساده  BPMNها با سازی و تفسیر مدلمدل

 است. 

-توانند به صورت زیر دستهمی BPMNعناصر 

 بندی شوند:

 

هرکدام از این عناصر شامل سه سطح پایه، که 

 متوسط و پیشرفته هستند.

BPMN کند.سازی میسطح پایه مدل 

BPMN سطح متوسط یک مدل را قابل اجرا می-

 سازد.

BPMN  سطح پیشرفته تمام عملکردهای فرآیند

 کند.را تعریف می

 

مجموعه نرم افزار  یک یاگر شبببما در حال طراح

BPM  ،ظیمبباتو تن مشبببخصبببباتهسبببتیببد 

BPMN2 .را مطالعه کنید 

 آیند هستید،فر یبرنامه ها یاگر شما در حال طراح

 یازن اسببت که شببما واقعاً یزیآن چ ،"راهنما این"

 !یددار

 

 

 
استخراا   www.bonitasoft.comاز سایت  این مقاله

در اختیار  ،آن ترجمه شده ییر و تالیف در متنکه با اندکی تغشده 

 شما خواننده گرامی قرار گرفته است. 
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بعبد از کسبب تجربیبات موفبق در زمینبه برگبزاری سبمینارها و  شــرکت مهندسـی پووهشـی فراگسـتر  

بببا هببدف افببزاش و ارتقببای سببطح عملکببرد  BPM اقببدام بببه تاسببیس آکادمببی     BPMS ایوبینارهبب 

  : سببازمان هببا و شببرکت هببا نمبوده اسبت. ایبن آکادمبی شبامل خدماتبی چبون

 ایبرگزاری سلسله سمینارهای دوره 

 ارائه دورههای آموزشبی تخصصی در حوزه مدیریت فرآیند 

 خانه دیجیتالاندازی کتابراه 

 ار افزانتشبار اخبار و مقاالت مرتبط با نرمBPMS 

 وبینارها و سمینارهای آنالین  برگزاری 

 

 

 فراگستبببببر BPM یآکادمبب
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