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آشنایی اولیه با سیستم BPMS

با اهمیت مدیریت فرآیندهای سازمانی در چند دهه اخیر و رشد روز افزون علم  1 BPMواحدهای توسعه و
تعالی سازمان در سازمانها ساختاریافتهتر شدند و بهبود زنجیره ارزش سازمان و در نتیجه فرآیندهای سازمانی
را سرلوحه خود قرار دادند .مستندات فرآیندی شکل گرفتند و معیارهای ارزیابی برای سنجش فرآیندها تعریف
شدند .با افزایش روند تحلیل فرآیندهای مختلف ارتباطات مابین فرآیندها ،ارتباطات فرآیندها با سیستمهای
تخصصی مختلف و درگیر بودن افراد مختلف با فرآیندها بر پیچیدگی تحلیل فرآیندها و ارزیابی آنها اضافه
کرد .همین امر موجب گردید تا سیستمهای مدیریت فرآیندهای کسبوکار ( )4 BPMSشکل بگیرند .این
سیستمها باعث شدند تا جریانهای فرآیندی تحلیلشده در سازمانها همانطورکه تحلیل شدهاند اجرا شوند،
ارتباط بین سیستمهای مختلف و فرآیندها شکل بگیرند ،پایش فرآیندها با استفاده از عملکرد واقعی فرآیندها
انجام شوند و در نتیجه بهبود مستمری بر فرآیندها پیادهسازی گردد.
یکی از سیستمهای برتر  BPMSسیستم فراگستر میباشد که آنرا میتوان نقطه اوج همه تجربیات مشترک،
تفکرات و پپیشرفتهای حرفهای در مدیریت کسبوکار دانست .سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار
فراگستر 3یک ابزار واقعی برای طراحی ،اجرا ،پایش و بهبود فرآیندهای کسبوکار است .این سیستم قابلیت
یکپارچگی و پیوند زدن اشخاص ،سیستمهای اطالعاتی ،وظایف ،کسبوکارها ،مشتریان و شرکا با یکدیگر را
دارا میباشد.
با استفاده از سیستم  BPMSکل سازمان چابک ،پویا ،پاسخگو ،مبتنی بر قوانین و انعطافپذیر میشود.
همچنین مدیران سازمان میتوانند به آسانی نظارت دقیقی بر روند اجرای روالهای جاری در سازمان خود
داشته و گزارشهای آماری این سیستم را جهت بهینهسازی مستمر فرآیندهای سازمان بکار گیرند .از طرف
دیگر مسئولین اجرای فرآیندها در مورد نحوه اجرای فرآیندهای تحت مسئولیت خود اطالعات کامل و بروز را
دریافت نموده و در هر لحظه میتوانند بر روند اجرای هریک از فرآیندها تاثیرگذار باشند .تحلیلگران حوزه
توسعه و تعالی سازمان هم میتوانند فرایندهای اجرایی سازمان را بدون نیاز به دانش پیشرفته برنامهنویسی
تعریف نموده و در هر لحظه هر تغییری را در کوتاهترین زمان ممکن اعمال نمایند.

Business Process Management
Business Process Management Systems
FaraGostar BPMS
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با توجه به توضیحات فوق میتوان دریافت که  BPMSفراگستر کامال منطبق با چرخه بهبود کیفیت دمینگ
میباشد و بهبود مستمر را در دل خود جای داده است .همچنین ارتباط با سیستمهای دیگر این سیستم را به
عنوان پرچمدار سیستمهای برتر  BPMSدر ایران معرفی میکند.

شکل  -1-1چرخه بهبود مستمر BPMS

 3-4آشنایی با مفهوم فرآیند
اولین فاز در استفاده از سیستم  BPMSفاز طراحی و مدلسازی میباشد .در این فاز ابتدا میبایست مدل
فرآیندی 2فرایندها بدست آید .آقای هنری جانسون تعریف جامعی بر مفهوم فرآیند ارایه کردهاند که بیان
میکند «یک فرآیند مجموعه به هم پیوستهای از فعالیتها میباشد که ورودی خاصی را به خروجی مد نظر
تبدیل میکند و مکانیزم این تبدیل ارزش افزوده برای سازمان را ایجاد میکند ».این تعریف بیان میکند که
یک فرآیند شامل فعالیتهای مختلفی میباشد که باعث اجرای فرآیند در سازمان میشود .این فعالیتها یک
ورودی خاصی را به خروجی مد نظر تبدیل میکند و این تبدیل حتما باید برای سازمان ارزش افزوده داشته
باشد وگرنه انجام این فرآیند برای یک سازمان بی معنی میشود .همچنین به هم پیوسته بودن فعالیتها در
فرآیند تقدم و تاخری و رعایت پیشنیاز کارها را مشخص میکند.

 2روند اجرایی فرآیند
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با توجه به استاندارد  APQC2که یک استاندارد جهانی شناسایی و تحلیل فرآیندها میباشد ،فرآیندها در 2
سطح مختلف تعریف میشوند .چارچوب ارایهشده یک مدل قطعی نیست و نیازمند بومیسازی و ایجاد تغییراتی
است که بیشترین تناسب را با ساختار عملکردی سازمانهای ایرانی داشته باشد .این الزام در سازمانهایی که
ساختار وظیفهای قویتری دارند ،بیشتر الزامی است .همچنین در دستهبندی ارایهشده از بسیاری از استانداردها
و چارچوبهای پذیرفتهشده بینالمللی استفاده شده است که قابلیت تطابق و هماهنگی فرآیندها و کارکردهای
درون سازمانی را تسهیل میکند که از جمله میتوان به تطابق نسبتا کامل گروه فرآیند مدیریت فناوری
اطالعات با چارچوب  ITILو پوشش برخی زیرفرآیندهای استاندارد  Cobitاشاره نمود.
چارچوبهای دستهبندی فرآیندی که از بررسی و الگوبرداری از صدها سازمان برتر جهانی حاصل شده است
دارای سطوح مختلفی برای معرفی مدلهای فرآیندی سازمانی است .این سطوح عبارتند از:
 سطح طبقه :نشاندهنده باالترین سطح از سطح فرآیندها از قبیل زنجیره تامین ،مدیریت مشتری،
منابع انسانی ،فناوری اطالعات و  ...است.
 سطح گروه فرآیند :سطح بعدی در دستهبندی گروهی از زیرفرآیندهاست که سنخیت ،تناسب و
ارتباطات بیشتری با یکدیگر دارند و به عنوان یک گروه فرآیند شناسایی میشوند.
 سطح فرآیند :شامل یکسری از فعالیتهای بهم وابسته که ورودی را به خروجی تبدیل میکند.
فرآیندها نیاز به منابع و استانداردهایی برای تکرار عملکرد دارند و به سیستمهای کنترلی که کیفیت
سرعت و هزینه عملکرد را ارزیابی میکنند ،پاسخ میدهد.
 سطح فعالیت :رخدادهای کلیدی که هنگام اجرای فرآیند روی میدهند را نشان میدهند.
 سطح وظیفه :وظیفه نشاندهنده سطح بعدی از تجزیه سلسله مراتبی پس از فعالیتهاست که به
جزییات بیشتری میپردازد .به عنوان مثال میتوان تدوین دستورالعملهای مربوط به فرآیندها را در
این سطح قرار داد .سطح اصلی تفاوت در فرآیندهای کسبوکار در شرکتها و صنایع مختلف در این
سطح اتفاق میافتد.

American Productivity and Quality Center
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به هر حال این چارچوب را میتوان کاملترین مدل مرجع فرآیندی موجود در دنیای مدیریت دانست که در
آن تالش شده تمامی فرآیندهای موجود سازمانهاتی پیشرو ،تا حد امکان تا سطح فعالیت و وظیفه شناسایی
شوند .به این ترتیب یک تجربه موفق و کامل در مورد فرآیندها ایجاد شده است که با استفاده از آن میتوان
حداقل فرایندهای سازمان را شناسایی کرد و دانست که این فرآیندها به چه شکلی انجام میشوند.
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 2-4آشنایی با روشهای تحلیل فرآیند
با استفاده از استاندارد  APQCو با تعریف سطوح فرایند میتوان اولین قدم تحلیل فرآیند که شناسایی
فرایندها میباشد را انجام داد .بنابراین یک سازمان میتواند با توجه به اهداف ان سازمان سیاستهای اجرایی
خود را تدوین کرده و با توجه به آن زنجیره ارزش سازمان خود و شناسایی فرآیندهای طبقاتی را انجام دهد.
سپس به تحلیل هرکدام از حلقههای زنجیره و نقاط ارتباطی با یکدیگر بپردازد و گروههای فرآیندی 9را
شناسایی کند .با توجه به گروههای فرایندی دستههای فرآیندی مختلف سازمانی (فرآیندهای اداری ،بازرگانی
و  )...را شناسایی کرده و نقاط تاثیر آنها بر زنجیره ارزش را بدست آورد .با توجه به این تحلیل در گام بعدی
میتوان روشهای اجرایی 3را فرایندهای مختلف تدوین نماید .در انتها در آخرین سطح فرآیندی که شامل
سطح وظیفه ست ،جزء ترین فعالیتها و ایستگاههای کاری را به همراه تمامی دستورالعملهای اجرایی در
مدل فرآیندی تاثیر دهد و فرایندها را تحلیل نماید .به این شناخت ،شناخت باال به پایین میگویند و با استفاده
از این شناخت میتوان نقاط ارتباط فرآیندها را به خوبی مشخص نمود.
روش دیگر تحلیل فرآیندها که به روش پایین به باال مشهور است ،وضعیت موجود را برای فرآیندهای سازمانی
تحلیل میکنیم .این روش برای سازمانهایی مفید میباشد که وضعیت ساختار یافتهای از لحاظ معماری
ساازمانی ندارند و میخواهند تحلیلی از وضعیت موجود را انجام دهند و سپس به سمت بهبود آن حرکت
کنند .در این نوع تحلیل ابتدا چند فرآیند جزء شناسایی میشود و تحلیل مدل فرآیندی انجام میپذیرد .به
همین شکل مجموعهای از مستندات فرآیندی شکل میگیرند و سپس ارتباطات بین فرایندها و شناسایی
فرآیندهای باالدستی انجام میپذیرد.
آن چیزی که ما در سیستم  BPMSبا آن سر و کار داریم ،تحلیل فرایندها در سطح پنجم با تمامی قوانین
تجاری میباشد .بنابراین با انجام معاماری فرآیندهای سازمانی مطابق با چارچوب  APQCنام فرآیندهای
سازمانی استخراج میشوند که به عنوان اولین قدم در تحلیل فرآیندها میباشد .به عنوان مثال برای دسته
فرآیندهای اداری فرآیندهای مرخصی ،ماموریت ،اضافهکاری و  ...شناسایی میشوند .حال ما با تعدادی اسم
سرو کار داریم و در گام بعد به تحلیل این موضوع میپردازیم که به عنوان مثال فرآیند مرخصی چگونه انجام
میشود ،آیا انجام میشود و یا قرار است چگونه انجام شود ،میپردازیم.

Business Groups
Procedures
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روشهای مختلفی برای تحلیل مدلهای فرآیندی وجود دارد که از جممله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره
نمود:
 مصاحبه با یکی از افراد کلیدی سازمان
 مصاحبه با افراد درگیر در اجرای فرآیند و یا مصاحبه با ذینفعان فرآیند
 مشاهده میدانی
 تحلیل فرمها و تهیه ماتریس گردش فرمها 2و ماتریس مسوولیتها

6

 برگزاری جلسات مابین مدیران فرآیند و طوفان مغزی
 استفاده از استانداردهای فرآیندی

13

هرکدام از روشهای فوق میتوانند به عنوان روشهای کلیدی در تحلیل فرآیند به حساب بیایند ،اما به
کاربستن روشهای فوق با ترتیبی که ارایه میشود میتواند به تحلیل بهتر فرآیند کمک کند .دقت شود که
در این گام سعی بر این داریم که با تحلیل فرآیند به مجموعهای از جمالت و عبارات دست پیدا کنیم که نحوه
اجرای فرآیند را به طور کامل تشریح نماید .برای شروع تحلیل فرآیند میتوان کار را با مصاحبه با یکی از افراد
کلیدی سازمان که به فرآیند احاطه کامل دارد آغاز نمود .با مصاحبه با این فرد میتوان نحوه کلی اجرای
فرآیند ،افراد درگیر در اجرای فرآیند و نام فرمهای مربوطه را اخذ نمود .در هنگام مصاحبه سواالتی طرح شود
که شامل شناسایی نقاط آغازین و پایانی فرآیند و  5Wباشد .به عبارت دیگر سواالتی طرح شوند که مشخص
نمایند فرآیند در چه نقطهای آغاز میشود و در چه نقطهای خاتمه پیدا میکند .همچنین مشخص شود که
چه کسی چه کاری را در چه زمانی و به چه نحوی و با استفاده از چه ابزارهایی انجام میدهد .این مصاحبه
میتواند ما را در شکلگیری زنجیره کلی فرآیند و شناسایی حلقههای گمشده آن راهنمایی کند .در فاز بعد،
مصاحبه با هرکدام از افراد درگیر در اجرای فرآیند و یا به عبارت دیگر ذینفعان فرآیند انجام میشود .نحوه
اولویتبندی مصاحبهها هم الزامی نمیباشد ،اما بهتر آن است که مصاحبه را با فردی آغاز کنیم که اولین کار
را در طول اجرای فرآیند انجام میدهد .خروجی این فاز از مصاحبه میتواند حلقههای زنجیره فرآیند را تکمیل
نماید و به شناسایی قوانین اجرایی در فرآیند کمک نماید .مشاهده میدانی از محیط انجام کار هم میتواند به
2
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درک بهتر چگونگی انجام کار مخصوصا در محیطهای تولیدی کمک کند .مشاهده گردش فرمها در یک فرآیند
میتواند کمک اساسی را در درک بهتر نحوه گردش فرآیند ،نوع اطالعات و گردش آنها را در اختیار تحلیلگر
فرآیند بگذارد .تهیه ماتریس  CRUDو  RASCIهم به درک پیشنیازها و تقدم و تاخرها و مسئولین انجام
کار کمک میکند .در گامهای انتهایی تحلیل فرآیند هم الگوبرداری آن از استانداردها و سازمانهای مختلف
میتواند در تحلیل فرآیند ،یک تحلیلگر را راهنمایی کند.
معموال در تحلیل فرآیندها پس از تهیه پیشنویس سناریوی فرآیند ،تحلیلگران جلساتی را مابین مدیران
ذینفع فرآیند برگزار میکنند و نکات اختالفی و جدیدی را که میبایست در تحلیل فرآیند مد نظر قرار گیرند،
گوشزد مینمایند .در این جلسات با توجه به فنی بودن مدیران اجرایی فرآیند ،نکات به تحلیلگران انتقال داده
میشوند تا درفت نهایی تحلیل بدست آید.
 1-4نحوه نگارش سناریوی فرآیند
پس از اینکه اطالعات مربوط به فرآیندها از طرق باال بدست آمد ،کار تدوین سناریوی فرآیند (مستند فرآیند)
آغاز میشود .در این فاز هدف تدوین مستندی است که ابتدا و انتهای فرآیند را نشان دهد و نحوه انجام کارها
به همراه قوانین کسبوکار تدوین گردد .اولین قدم تشریح فرایند در قالب جمالت میباشد .پس ما در چندین
صفحه ،نحوه انجام فرآیند را تشریح میکنیم .در قدم بعدی تشکیل جدول ایستگاههای کاری فرآیند میتواند
در مدلسازی فرآیند نقش اساسی را ایفا کند .این جدول شامل  4ستون میباشد که ستون اول شماره ایستگاه
کاری و ستون دوم شرح ایستگاه کاری را نشان میدهد .یک ایستگاه کاری جزءترین کاری است که یک نفر
خاص در یک زمان منحصر بفرد انجام میدهد .به عنوان مثال برای یک فرآیند مرخصی جدول ایستگاههای
کاری در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  .1جدول ایستگاههای کاری فرآیند مرخصی
شماره ایستگاه کاری

شرح ایستگاه کاری

1

ثبت درخواست مرخصی توسط درخواستکننده

4

بررسی و تایید درخواست توسط مدیر درخواستکننده

3

دریافت گزارش رد درخواست مرخصی توسط درخواستکننده

2

بررسی و تایید درخواست توسط مسئول اداری

2

ثبت درخواست توسط سیستم کارکرد

9

دریافت گزارش ثبت درخواست مرخصی توسط درخواستکننده
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جدول ایستگاههای کاری میتواند کمک شایانی در فاز مدلسازی فرآیند نماید .همانطورکه در جدول  1نشان
داده شده است ،تدوین این جدول بدین گونه است که از شروع فرآیند ایستگاههای کاری را شناسایی میکنیم
و به ازای هر ایستگاه کاری شرح انجام کار را به همراه انجامدهنده کار یادداشت میکنیم .انجام دهنده کار
میتواند شخص ،واحد ،اداره ،نقش ،مهارت ،زیرفرآیند 11و یا سیستم خاصی باشد.
پس از تدوین جدول ایستگاههای کاری برای تکمیل مستند فرآیند میتوان ماتریس  RASCIرا برای فرآیند
شکل داد .این ماتریس گسترشیافته جدول ایستگاههای کاری میباشد .در سطرهای ماتریس ایستگاههای
کاری را مشخص میکنیم و ستونهای ماتریس شامل افراد درگیر در فرآیند میباشد .مقادیر سلولهای ماتریس
هم شامل ( Rمسوول انجام کار( A ،)14باالدستی و رییس انجامدهنده کار( S ،)13دریافتکننده کار ازC ،)12

(مشاور انجامدهنده کار )12و ( Iارسال کار به )19میشود .ماتریس  RASCIمثال فرآیند مرخصی به شرح
 Error! Reference source not found.میباشد.
جدول  .4ماتریس  RASCIفرآیند مرخصی

ثبت درخواست
مرخصی
بررسی و تایید
درخواست

درخواستکننده

مدیر واحد

مدیرکل

مسوول
اداری

مدیر اداری

سیستم
کارکرد

مدیر IT

R

A,I

-

-

-

-

-

S,I

R

A

I

-

-

-

دریافت گزارش رد
درخواست

R

A,S

-

-

-

-

-

مرخصی
بررسی و تایید
درخواست

I

S

-

R

A

I

-

11

Subprocess
Responsible
13
Accountable
12
Supportive
12
Consultant
19
Informed
14
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جدول  .4ماتریس  RASCIفرآیند مرخصی

ثبت درخواست در
سیستم
دریافت گزارش
ثبت درخواست

درخواستکننده

مدیر واحد

مدیرکل

مسوول
اداری

مدیر اداری

سیستم
کارکرد

مدیر IT

I

-

-

S

-

R

A

R

A

-

-

-

S

-

با استفاده از این ماتریس عالوه بر شرح و انجامدهنده کار ،مسئول ایستگاه کاری به همراه نقاط ورود و خروج
ایستگاه کاری هم مشخص میشود و میتواند به کاملبودن طرح سناریوی فرآیند کمک کند.
ماتریس دیگری که میتواند به تکمیل سناریوی فرآیند کمک کند ،تهیه ماتریس گردش فرمها و یا ماتریس
 CRUDمیباشد .این ماتریس در طراحی فرمها در  BPMSمیتواند به تسهیل انجام کار کمک کند و از
طرفی هم مستند فرآیند را به عنوان یک سند فرآیندی کامل کند .سطرهای این جدول شامل ایستگاههای
کاری میباشد و ستونهای ماتریس نام فرمهای فرآیند میباشد .در مقادیر سلولهای این ماتریس هم مقادیر
 U16 ،R12 ،C13و  D43جای میگیرند .وقتی یک فرمی ایجاد میشود در آن ایستگاه از گزینه  ،Cوقتی خوانده
میشود از گزینه  ،Rوقتی فرم بروز میشود و اطالعات جدیدی در ان ثبت میشود از گزینه  Uو وقتی فرم
باطل و یا بایگانی میشود از گزینه  Dاستفاده میکنیم .به عنوان مثال فرض کنید در مثال فرآیند مرخصی
یک فرم دستی با عنوان فرم درخواست مرخصی وجود داشته باشد .ماتریس  CRUDاین فرآیند به شرح
جدول  3میباشد.
جدول  .3ماتریس  CRUDفرآیند مرخصی
فرم درخواست
مرخصی
ثبت درخواست مرخصی

C,U

بررسی و تایید درخواست

R,U

دریافت گزارش رد درخواست مرخصی

R,D

بررسی و تایید درخواست

R,U
13

Create
Read
16
Update
43
Delete
12
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جدول  .3ماتریس  CRUDفرآیند مرخصی
فرم درخواست
مرخصی
ثبت درخواست در سیستم

R

دریافت گزارش ثبت درخواست

R,D

در گام آخر از طراحی سناریوی فرآیند تشکیل جدول قوانین کسبوکار برای فرآیند از اهمیت ویژهای برخوردار
است تا قوانین به شکل ساختاریافتهای وارد  BPMSشوند و در رهگیری این قوانین در آینده تسهیل ایجاد
شود .جدول قوانین کسبوکار شامل ستونهای شماره ایستگاه کاری ،نام فرم ،شماره قانون و شرح قانون
میباشد .برای مثال چند نمونه قانون برای فرآیند مرخصی در جدول  2ایجاد شده است.
جدول  .2جدول قوانین کسبوکار فرآیند مرخصی
شماره
ایستگاه
کاری
1

1

1

1

4

ایستگاه
کاری

نام فرم

ثبت

فرم

درخواست

درخواست

مرخصی

مرخصی

ثبت

فرم

درخواست

درخواست

مرخصی

مرخصی

ثبت

فرم

درخواست

درخواست

مرخصی

مرخصی

ثبت

فرم

درخواست

درخواست

مرخصی

مرخصی

بررسی و

فرم

تایید

درخواست

درخواست

مرخصی

شماره

شرح قانون

قانون

1

4

3

2

امکان ثبت ساعت مرخصی برای مرخصی ساعتی و تاریخ پایان مرخصی
برای مرخصی روزانه باشد.

ساعت رفت نباید بیشتر از ساعت برگشت باشد.

تاریخ رفت نباید کمتر از تاریخ امروز باشد.

تاریخ برگشت نباید کمتر از تاریخ رفت باشد.

 1روز مهلت انجام کار باشد.

2
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جدول  .2جدول قوانین کسبوکار فرآیند مرخصی
شماره
ایستگاه
کاری
4

ایستگاه
کاری
بررسی و

فرم

تایید

درخواست

درخواست

مرخصی

دریافت
3

گزارش رد
درخواست
مرخصی

2

2

درخواست

تایید

درخواست

درخواست

مرخصی

ثبت

فرم

درخواست

درخواست

در سیستم

مرخصی

ثبت
درخواست

قانون

9

در صورت عدم تایید درخواست و یا اصالح آن ،فیلد توضیحات تایید
اجباری شود.

تمامی فیلدها  Read onlyباشد.

3

مرخصی

بررسی و

گزارش

شرح قانون

فرم

فرم

دریافت
9

نام فرم

شماره

-

-

-

-

فرم
درخواست

تمامی فیلدها  Read onlyباشد.

2

مرخصی

نگارش سناریوی فرایند میتواند یک مستند کامل و جامع به عنوان اسناد سازمانی باشد .این مستند به عنوان
خوراک سیستم  BPMSمیباشد و در پیادهسازی سیستمی فرآیند استفاده میگردد .تهیه این مستند برای
فرآیندهای پیچیده میتواند در فازهای پایش و بهبود فرآیند کمک اساسی را بکند و وابستگی فرآیند به
تحلیلگر آن را از بین ببرد .همانطورکه اشاره شد پس از تهیه مستند فرآیند (به عنوان یک گام پیشنهادی)
وارد محیط  BPMSفراگستر میشویم تا شروع به پیادهسازی سیستمی فرآیند نماییم.
 3-4ورود به محیط سیستم طراحی BPMS
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با کلیک بر روی نرمافزار  BPMSفراگستر ،صفحهای باز خواهد شد که در آن پروژه جدیدی را میسازیم ویا
پروژه ساختهشده قبلی را باز میکنیم .این صفحه در شکل  - 4-1صفحه تعریف و با باز کردن پروژههای
موجود نشان داده شده است.

شکل  - 4-1صفحه تعریف و با باز کردن پروژههای موجود

اگر برروی پروژه باز موجود کلیک کنیم صفحهای را مشاهده خواهیم کرد که در آن با انتخاب نام سرور،
پروژههای ساختهشده برروی ان سرور را مشاهده کرده و میتوانیم باز کنیم.
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شکل  - 3-1باز کردن پروژههای موجود در سیستم BPMS
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 6-4آموزش ایجاد یک پروژه جدید
با ایجاد یک پروژه در  ،BPMSعالوه بر ایجاد شدن پروژه در موتور  BPMSبه صورت خودکار پایگاه داده
پروژه در  SQL Serverو وب سایت پروژه در  IIS41ایجاد میشود .یک پروژه  BPMSمحیطی است که در
آن میتواند فرآیندهای مختلفی پیادهسازی شود .بر روی گزینه ایجاد پروژه کلیک میکنیم و در صفحه بعد
یک نام برای پروژه انتخاب میکنیم .نام پروژه مطابق با شکل  -2-1تعریف نام پروژه در  BPMSبا نام
 FaraGostarBPMانتخاب شده است.

شکل  -2-1تعریف نام پروژه در BPMS

Internet Information services
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بر روی گزینه بعدی کلیک می کنیم تا مشخصات سرور و پایگاه دادهای را که میخواهیم پروژه در آن ساخته
شود را مشخص مینماییم .این صفحه در شکل  - 2-1صفحه تعریف پایگاه داده برای پروژه  BPMSنشان
داده شده است.

شکل  - 2-1صفحه تعریف پایگاه داده برای پروژه BPMS

بر روی گزینه بعدی کلیک مینامییم تا پروژه ساخته شود .پس از اینکه پروژه ساخته شد ،آدرس لیسانس
نرمافزاری را در اولین ورود از توسعهدهنده فرآیند اخذ میشود که میبایست  IPسروری را که لیسانس در ان
نصب میباشد ،به آن بدهیم .این مورد در شکل  - 9-1ورود  IPسروری که لیسانس نرمافزاری در آن نصب
شده است ،در اولین ورود نشان داده شده است.
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شکل  - 9-1ورود  IPسروری که لیسانس نرمافزاری در آن نصب شده است ،در اولین ورود

پس از انتخاب پزینه  saveپروژه  FaraGostarBPMساخته میشود و ما میتوانیم کار طراحی فرآیندها را
شروع کنیم.
 4-4آشنایی با محیط Wizard

اولین موردی که در نرمافزار طراحی فرآیندها مشاهده میکنیم wizard ،و یا چرخه توسعه فرآیندها میباشد
که در نشان داده شده است .این چرخه طراحی دشده است تا عملیات ساخت فرایندها را تسهیل بخشد و ما
بتوانیم بین فرآیندهای مختلف و یا مراحل مختلف با سرعت هرچه بیشتر حرکت کنیم و توسعه فرآیند را
انجام دهیم.
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شکل  - 3-1چرخه توسعه فرآیندها در BPMS

 9-4توضیح اجمالی درخصوص هفت مرحله ساخت فرآیند
برای ساخت فرآیند در  BPMSباید عملیات ساخت را در  3مرحله انجام دهیم که چرخه  wizardاین 3
مرحله را در خود جای داده است .اولین مرحله از ساخت فرآیند ،تهیه مدل فرآیند میباشد که راههای اجرایی
فرآیند میباشد .در مرحله دوم مدل داده فرآیند را شکل میدهیم و فیلدهایی را که باید در فرمها استفاده
شوند را طراحی میکنیم تا مدل داده فرآیند در پایگاه داده پروژه شکل بگیرد .در مرحله سوم فرمهای مربوط
به ایستگاههای کاری را تعریف میکنیم .در مرحله چهارم قوانین تجاری و کسبوکار فرآیند را طراحی میکنیم.
در فاز  2ایفاکنندگان فرآیند را مشخص مینماییم و در فاز  9درصورت یکپارچگی فرآیند با فرآیند و یا
سیستمهای مختلف دیگر این یکپارچگی را تعریف میکنیم .در مرحله آخر و هم فرآیند را منتشر میکنیم تا
توسط کاربران نهایی اجرا شود.
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 3فصل دوم :آشنایی با BPMN
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مقدمه
همانطورکه در بخش قبل بدان اشاره شد ،سناریوی فرآیند و مستند آن در ابتدای کار تحلیل میشود و به
عنوان خوراک نرمافزار  BPMSاستفاده میشود .در بخش قبل نحوه ورود به سیستم  BPMSفراگستر و
تعریف پروژه آموزش داده شد .همچنین چرخه  wizardمعرفی شد و در رابطه با  3مرحله پیادهسازی فرآیندها
توضیحات اجمالی ارایه گردید .در ادامه این کتاب هرکدام از مراحل و چگونگی کار با هریک ز مراحل شرح
داده خواهد شد.
اولین مرحله جهت پیادهسازی فرآیند تعریف مدل فرآیند میباشد .در این مرحله ما میبایست راههای اجرایی
فرآیند و نحوه اجرای آنها را به سیستم بفهمانیم تا اجرای سیستم  BPMSاز فرآیند همانگونه باشد که ما
در سناریوی فرآیند تحلیل کردهایم .جهت انجام این کار نیازمند زبان مشترک با سیستم  BPMSمیباشیم تا
مدل فرآیندی را رسم کرده و سیستم نیز همانگونه آن را بفهمد که ما مدل کردهایم؛ بدین منظور این بخش
را به معرفی زبان استاندارد مدلسازی اختصاص دادهایم.
تاریخچه مدلسازی شامل استانداردهای مختلفی از جمله  Flowchart ،UMLو  ...میباشد تا به استاندارد
 BPMN44میرسیم .نرمافزار  BPMSفراگستر زبان استاندارد  BPMN2را برای مدلسازی میتواند ساپورت
کند و از این زبان استفاده مینماید .زبان  BPMNارایه شد تا بتواند پیچیدگیهای واقعی کسبوکار را
مدلسازی کند و شامل عالیمی 43میباشد که این مهم را برقرار میسازد .از طرف دیگر این زبان استاندارد مورد
قبول سازمانها و شرکتها در ایران و دنیا میباشد و میتواند ارتباط با سیستمها و فرآیندها را مدل کند .در
ادامه این بخش عالیم زبان  BPMNرا معرفی خواهیم کرد و الگوهای استانداردی را که این عالیم در آنها
استفاده شدهاند ،شرح خواهیم داد تا نحوه استفاده از این زبان را در مدلسازی فرابگیریم.
 4-3آشنایی با عالیم استاندارد
در تعریف فرآیند اشاره کردیم که یک فرآیند مجموعهای از فعالیتهای بهم وابسته میباشد که یک ورودی را
به خروجی مدنظر تبدیل میکند .بنابراین برای مدلسازی فرآیند نیازمند عالیمی میباشیم که نقاطی مانند
شروع و پایان را مشخص کنیم و رویدادهایی را که اتفاق میافتند را برای سیستم  BPMSمشخص کنیم.
همچنین نیازمند عالیمی میباشیم که ایستگاههای کاری و انجام کار در زمانهای مختلف را مدلسازی نماییم.
Business Process Model and Notations
Notations
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عالوه بر موارد فوق در هرفرایندی تقدم و تاخر انجام کارها وجود دارد و تصمیمگیریها بر روند اجرایی فرآیند
تاثیر میگذارد ،بنابراین باید عالیمی وجود داشته باشند تا مواردی نظیر اینها را در مدلسازی بگنجانیم .در
نتیجه عالیم استاندارد زبان  BPMNبه چهار دسته تقسیم میشوند:
 فعالیت یا Task
 شاخه یا Flow
 رویداد یا Event
 درگاه تصمیمگیری یا Gateway

4-4-3

فعالیت یا Task

فعالیت یا  Taskها برای مدلسازی ایستگاههای کاری به کار برده میشوند و انجام کار توسط اشخاص مختلف
در بازههای زمانی را مدل میکنند .فعالیتها با مستطیلهای آبی رنگ مشخص میشوند .ساده ترین نوع
فعالیت  User Taskها میباشند که در شکل  -1-4فعالیت کاربر یا  User Taskنشان داده شدهاند .این نوع
فعالیتها در مواردی کاربرد دارند که انجام کار میبایست توسط افراد سازمان و از طریق کارتابل انجام شوند.
یعنی شخصی میبایست در کارتابل خود آن کار را باز کند تا فرم مربوطه آن را دیده و تکمیل نمایدو سپس
بر روی دکمه ارسال کلیک کند تا کار به مرحله بعدی ارسال شود ،پس این نوع فعالیتها نیازمند تعربف فرم
در  BPMSبرای خود میباشند.

شکل  -1-4فعالیت کاربر یا User Task

دسته بعدی از فعالیتها به فعالیتهای دستی یا  Manual Tasksمعروف میباشند .این فعالیتها در زمانی
استفاده میشوند که میخواهیم یک کار دستی و نه در کارتابل جریان کار توسط یک شخص مورد نظر انجام
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شود .به عنوان مثال در انتهای فرآیند یک فعالیت دستی را به مسئول دبیرخانه ارسال میمنیم تا فرم مربوطه
را پرینت گرفته و بایگانی نماید و در عمل یک کار خارج از کارتابل جریان کار را انجام دهد .عالمت Manual

 Taskدر شکل  - 4-4فعالیت دستی یا  Manual Taskنشان داده شده است.

شکل  - 4-4فعالیت دستی یا Manual Task

نوع بعدی عالیم مربوط به فعالیتها فعالیت ماشینی یا  Script Taskمیباشد .این نوع فعالیت را مواقعی به
کار میبریم که میخواهیم در این مرحله ماشین  BPMSکدی را که در آن نوشتهایم اجرا کند .پس
انجامدهنده این کار خود  BPMSمیباشد و کار به کارتابل کسی جهت اجرا فرستاده نمیشود .به عنوان مثال
اگر بخواهیم در یک فرآیند فروش پس از ثبت فاکتور فروش ،مبالغ هرکدام از اقالم به همراه مبلغ کل فاکتور
و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شود ،از این فعالیت پس از فعالیت ثبت فاکتور استفاده میکنیم .فعالیت
ماشینی در شکل - 3-4فعالیت ماشینی یا  Script Taskنشان داده شده است.

شکل - 3-4فعالیت ماشینی یا Script Task

نوع بعدی فعالیتها فعالیت ارسال پیام یا  Send Taskمیباشد که برای ارتباط بین دو فرآیند طراحی شدهاند.
این فعالیت زمانی کاربرد دارد که وقتی که میخواهیم پس از انجام یک کار مشخص به یک فرآیند پیام ارسال
کنیم تا موجب محقق شدن رویدادی در آن فرآیند شویم .این فعالیت در شکل -2-4فعالیت ارسال پیام یا
 Send Taskنمایان است.
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شکل -2-4فعالیت ارسال پیام یا Send Task

نوع بعدی فعالیت ،فعالیت دریافت پیام و یا  Receive Taskمیباشد .این فعالیت در هنگام ارتباط بین دو
فرآیند کاربرد دارد و وقتی کار به این فعالیت برسد ،صبر میکند تا پیامی را از فرایند دیگری دریافت نماید تا
بتواند کار خود را ارسال کند .نشاندهنده فعالیت دریافت پیام میباشد.

شکل -2-4فعالیت دریافت پیام یا Receive Task

همانطور که قبال اشاره شد BPMS ،فراگستر توانایی ارتباط با سیستمهای مختلف را دارد و این ارتباط را از
طریق یک واسط 42با عنوان وب سرویس انجام میدهد .نقش وبسرویس دریافت ورودی از  BPMSو وارد
کردن اطالعات در سیستم مورد نظر و ارسال خروجی به عنوان نتیجه سیستم به  BPMSمیباشد .برای نشان
دادن فعالیت ارتباط با سیستمهای دیگر در  BPMNاز فعالیت سرویسگرا یا  Service Taskاستفاده میشود.
به عنوان مثال در فرآیند مرخصی پس از تایید درخواست مرخصی اطالعات درخواست در سیستم کارکرد ثبت
میشود تا کسر کار برای شخص ثبت نشود .ارتباط با سیستم کارکرد از طریق  Service Taskمیباشد.
فعالیت سرویسگرا در شکل -9-4فعالیت سرویسگرا یا  Service Taskنشان داده شده است.

Interface
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شکل -9-4فعالیت سرویسگرا یا Service Task

در زبان استاندارد  BPMNارتباط با فرآیندهای مختلف از طریق زیرفرآیندها میسر میباشد .زیرفرآیندها
معموال جزیی از فرآیندهای پدر هستند و خود میتوانند به صورت مستقل اجرا شوند .زیرفرآیندها تعریف
میشوند که پیچیدگی فرآیند اصلی را کم کنند و یا با تعریف یکبار فرآیند و یا در مراحل بهبود آن در
فرآیندهای مختلف این عملیات صورت پذیرند .برای استفاده از زیرفرآیند در فرآیند پدر یک فعالیت از نوع
زیرفرآیند یا  Subprocess Taskاستفاده میکنیم که در شکل  -3-4فعالیت زیرفرآیند یا Subprocess

 Taskنشان داده شده است.

شکل  -3-4فعالیت زیرفرآیند یا Subprocess Task

3-4-3

شاخه یا Flow

شاخهها در  BPMNتعریف میشوند تا تقدم و تاخر را در فرآیند و بین ایستگاههای کاری و در شرایط مختلف
نشان دهند .اصلیترین شاخه در  BPMNشاخه فرآیندی یا  Sequence Flowمیباشد که در شکل -2-4
جریان فرآیند در  Sequence Flowنشان داده شده است و حاکی از این است که ابتدا میبایست Task1

انجام شود و سپس کار خودکار به  Task2ارسال میشود تا انجام شود.

شکل -2-4جریان فرآیند در Sequence Flow
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الزم به ذکر است که جریان فرآیند فقط از طریق  Sequence Flowمنتقل میشود و برای ایجاد جریان بین
ایستگاههای کاری و دیگر عالیم میبایست از این جریان استفاده کرد .جریان دیگری هم وجود دارد که به
جریان ارتباط یا  Associationموسوم است .این ارتباط برای نشاندادن متنهای گرافیکی مدل فرآیندی و
نشان دادن ارتباط با ماژولهایی میباشد که در جریان فرآیند دخالتی ندارند و صرفا اطالعاتی را به مدل
فرآیندی اضافه میکند .بهعنوان مثال در  Task1برای راهنمایی اینکه در شکل -6-4نحوه استفاده از
 Associationاز دستورالعمل  FO-123استفاده شده است ،به کار رفته است.

شکل -6-4نحوه استفاده از Association

2-4-3

رویداد یا Event

در همه فرایندها رویدادهایی وجود دارند که محقق میشوند .رویدادها اتفاقاتی هستند که در یک نقطه زمانی
اتفاق میافتند و اصال در یک بازه زمانی محقق نمیشوند .شرایط فرآیند هم که رویدادی در آن وجود دارد به
دو دسته قبل از محققشدن رویداد و دقیقا بعد از محققشدن رویداد تقسیم میشود .رویدادها به شکل عالیمی
به شکل دایره میباشند و معموال منتظر خبری میباشند تا محقق شوند یا پس از احقاق خبری را بین نودهای
مشخص مخابره میکنند.
رویدادها با توجه به ویژگی فوق به دو نوع رویدادهای دریافتگرا 42و رویدادهای پرتابی 49تقسیم میشوند.
رویدادهای دریافتگرا منتظر میمانند تا اتفاقی رخ دهد و محقق شوند و رویدادهای پرتابی رویدادهایی هستند
که به محض اینکه جریان فرآیند به آنها برسد ،محقق شده و خبری را مخابره میکنند .رویدادهای دریافتگرا

Catching
Throwing
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رویدادهای توخالی و رویدادهای پرتابی رویدادهای توپر میباشند .در دو نمونه رویداد دریافتگرا و پرتابی برای
رویداد  Messageدر شکل -13-4رویدادهای  Catchingو  Throwingرویداد  Messageنشان داده شده
است.

شکل -13-4رویدادهای  Catchingو  Throwingرویداد Message

به عنوان مثال وقتی جریان فرآیند به رویداد دریافتگرا  Messageباال میرسد ،کار در این رویداد منتظر
می ماند تا این رویداد از یک فرآیند دیگر پیام دریافت کند تا محقق شود و کار بر روی جریان فرآیند ادامه
یابد و اگر وقتی جریان فرآیند به یک رویداد پرتابی  Messageبرسد ،این رویداد محقق شده و پیامی را به
فرآیند دیگر ارسال میکند و جریان بر روی این فرآیند ادامه پیدا میکند.
رویدادها همچنین به سه دسته رویدادهای آغازین ،43رویدادهای پایانی 42و رویدادهای میانی 46تقسیم میشوند
که در ادامه بخش به تفصیل در رابطه با ویژگیهای آنها شرح داده خواهد شد.
4-2-4-3

رویدادهای آغازین

رویدادهای آغازین رویدادهایی میباشند که به شکل دایرههای سبزرنگ میباشند و از نوع Catching

میباشند ،یعنی رویدادهای آغازین رویدادهای دریافتگرایی هستند که منتظر خبری میباشند و به محض
تحقق موجب آغاز فرآیند میشوند .رویدادهای آغازین تنها رویدادهایی هستند که به محض تحقق موجب
ایجاد جریان در فرآیند شده و فرآیند را آغاز میکنند .سادهترین رویداد آغازین ،رویداد ساده 33میباشد که
منتظر میماند تا شخصی در کارتابل خود لینک جریان کار جدید را بزند تا این رویداد محقق شده و باعث
آغاز فرآیند شود.
این رویداد در شکل  -11-4رویداد آغازین ساده نمایان است.

43

Start events
End Events
46
Intermediate Events
33
Simple Event
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شکل  -11-4رویداد آغازین ساده

یک نوع رویداد آغازین دیگر رویداد  Messageمیباشد ،این رویداد منتظر میماند تا پیامی را از نود دیگر که
از نوع ارسال پیام به این فرآیند است ،دریافت کند و محقق شود و به محض تحقق باعث آغاز این فرآیند شده
و جریان پایدار برروی آن بگذارد .این رویداد در شکل  -14-4رویداد آغازین Messageنشان داده شده است.

شکل  -14-4رویداد آغازین Message

نوع دیگر رویداد آغازین ،رویداد  Timerمیباشد ،ما برای این رویداد بازههای زمانی (برای مثال هفتگی) در
نظر میگیریم تا در این بازهها محقق شود و موجب ایجاد فرآیند شود .شکل گرافیکی این رویداد در شکل
-13-4رویداد آغازین  Timerنمایان است.

شکل -13-4رویداد آغازین Timer

نوع دیگر رویداد آغازین رویداد سیگنال 31میباشد و منتظر دریافت سیگنالی از جای دیگری میشود تا محقق
شود و فرآیند را آغاز کند .تفاوت این رویداد با رویداد  Messageدر نودی میباشد که مخابره را از آن دریافت
میکند .رویداد  Messageفقط و فقط برای ارتباط بین دو فرآیند میباشد ،اما رویداد سیگنال میتواند بین
چند فرآیند ارتباط برقرار کند .رویداد آغازین سیگنال در شکل -12-4رویداد آغازین سیگنال نمایان است.

شکل -12-4رویداد آغازین سیگنال

Signal Event
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رویدادهای پایانی

رویدادهای پایانی 34رویدادهایی میباشند که از نوع  Throwingمیباشند و به محض رسیدن جریان فرآیند
به این رویدادها محقق میشوند و خبری را مخابره میکنند .این رویدادها به شکل دایرههای قرمزرنگ میباشند
و موجب از بین بردن جریان ان شاخهای که در آن قرار دارند و یا جریان فرآیند میشوند و فرآیند را خاتمه
میدهند .سادهترین رویداد پایانی رویداد پایانی ساده 33میباشد .این رویداد وقتی جریان فرآیند به آن میرسد،
محقق شده و جریان شاخه مربوط به خود را از بین میبرد و پیغامی را تحت عنوان «کار شما به پایان رسید»
و یا «فرآیند مدنظر پایان یافت» را مخابره میکند .این رویداد در شکل -12-4رویداد Simple End

Eventنشان داده شده است.

شکل -12-4رویداد Simple End Event

نوع دیگری از رویداد پایانی رویداد پایانی خاتمهگرا 32میباشد .این رویداد مانند رویداد پایانی ساده عمل
میکند ،فقط عالوه بر اینکه جریان خود شاخه را به از بین میبرد ،جریانهای دیگر فعال در فرآیند را نیز
خاتمه داده و موجب اتمام فرآیند میشود و پیغام «فرآیند مد نظر خاتمه یافت» را در کارتابل برای شخص
انجامدهنده کار قبلی مخابره میکند .این رویداد در شکل  Terminate End Event -19-4آورده شده
است.

شکل Terminate End Event -19-4

End Events
Simple End Event
Terminate End Event

صفحه23

34
33
32

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

رویداد پایانی  Messageهم رویدادی میباشد که عالوه بر از بین بردن جریان فرآیند ،پیامی را به یک رویداد
 Messageاز نوع  Catchingدر یک فرآیند دیگر ارسال میکند تا آن رویداد محقق شود .این رویداد در شکل
-13-4رویداد پایانی  Messageنمایان است.

شکل -13-4رویداد پایانی Message

رویداد پایانی دیگر رویداد سیگنال میباشد که به محض اینکه جریان فرآیند به این شاخه میرسد ،جریان
فرایند را بسته و سیگنالی را به رویدادهای  Catchingمتناظر با این سیگنال در فرآیندهای دیگر مخابره
میکند که موجب محققشدن همه آنها شود .این رویداد در شکل -12-4رویداد پایانی سیگنال آورده شده
است.

شکل -12-4رویداد پایانی سیگنال

رویدادهای دیگر پایانی ،رویدادهای کنسل 32و رویدادهای خطا 39میباشند .رویداد کنسل برای مخابره پیامی
به نودی از نوع  Catchingو کنسل میباشد که حاکی از کنسل کردن یک فرآیند باشد .رویداد  Errorمعموال
برای مواقعی کاربرد دارد که خطایی در اجرای روند فرآیند به وجود آید و پیامی را به نودی از نوع Catching

مخابره کند که اطالع دهد که در روند اجرایی فرآیند پیغام خطا رخ داده است و رویکرد رخداد خطا اجرا شود.
این رویدادها در شکل -16-4رویدادهای پایانی  Cancelو  Errorنشان داده شدهاند.

شکل -16-4رویدادهای پایانی  Cancelو Error

Cancel End Event
Error end Event
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رویدادهای میانی

رویدادهای میانی 33رویدادهایی هستند که در میانه راه فرآیند محقق میگردند و بر فرآیند تاثیر میگذارند.
این رویدادها هم میتوانند  Catchingو هم  Throwingباشند ،یعنی وقتی جریان فرآیند به این رویدادها
رسید محقق شوند و پیغامی را مخابره کنند و یا وقتی جریان فرآیند به این رویدادها میرسد صبر کند تا این
رویداد پیغامی را دریافت کرده و محقق شود و سپس به جریان فرآیند اجازه عبور دهد .نکتهای که در این
رویدادها بسیار حائز اهمیت میباشد این است که این رویدادها برخالف رویدادهای آغازین و پایانی جریان
فرآیند تولید و یا از بین نمیروند و صرفا محقق میشوند .به عنوان مثال فرض کنید پس از ثبت نام در سایتی
به شما اطالع داده میشود که  3روز مهلت دارید که مدارک ناقص خود را به مدول مورد نظر تحویل دهید تا
درخواست شما روند اداری خود را طی کند ،در غیر اینصورت پس از  3روز درخواست شما کنسل خواهد شد.
همانگونه که در تعریف رویدادها به آن اشاره کردیم ،شرایط فرآیند به دو قسمت قبل از  3روز و به محض بعد
از سه روز تقسیم میشود که در میانه راه رخ میدهد به همین دلیل برای مدلسازی چنین شرایطی ،از رویداد
میانی از نوع  Timerاستفاده میکنیم .انواع رویدادهای میانی در شکل -43-4انواع رویدادهای پایانی نشان
داده شدهاند.

شکل -43-4انواع رویدادهای پایانی

Intermediate Events
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درگاههای تصمیم گیری یا Gatewayها

با تامل در تحلیل فرایندها مشاهده میکنیم که برای مدلسازی فرآیند عالوه بر فعالیتها ،شاخهها و رویدادها
نیازمند عالیمی میباشیم که بتوانند تصمیمگیری را در فرآیند نشان دهند .بدین منظور درگاههای
تصمیمگیری معرفی میشوند .یک درگاه تصمیمگیری با عالمت لوزی مشخص میشود و و راههای پیشروی
فرآیند را انتخاب میکند .درگاههای تصمیمگیری شامل انواع مختلفی میباشد که در ذیل به تفصیل در رابطه
با ویژگیهای هریک شرح داده شده است.
4-1-4-3
درگاه تصمیمگیری  Exclusiveدر شکل  Exclusive Gateway -41-4نشان داده شده است .این درگاه
Exclusive Gateway

برای مواردی کاربرد دارد که میخواهیم از بین راههای پیش رو یک و تنها یک راه را انتخاب کنیم .همانطورکه
قبال نیز اشاره کردهایم به هرکدام از عالیم میتواند چندین شاخه وارد و یا چندین شاخه از آن خارج شود؛
درگاههای تصمیمگیری نیز از این قاعده مستثناء نیستند و از این ویژگی برای آنها عالوه بر انتخاب راههای
خروجی جهت جمع کردن راههای ورودی و همگامسازی 32نیز استفاده میشود.

شکل Exclusive Gateway -41-4

درگاه تصمیمگیری  Exclusiveهیچ شرطی را در ورود شاخهها به آن اعمال نمیکند ،بدین معنا که هرکدام
از شاخههای فعال که زودتر به آن برسد از درگاه ورودی آن عبور میکند .اما درگاه خروجی این Gateway

فقط یک شاخه خروجی را فعال میکند و به عنوان شاخه خروجی جریان فعال از آن عبور میکند .به عنوان
مثال در شکل  -44-4عملکرد درگاه Exclusiveاگر در ابتدا جریان فعال از  Task 4عبور کند و به درگاه
برسد ،از آن عبور میکند و یکی از شاخههای  Task 2 ،Task 1و  Task 3را انتخاب کرده و فعال میکند.
اگر هم بعد از آن جریان فعال  Task 5برسد ،آن نیز از درگاه عبور میکند و یکی از شاخههای ،Task 1
 Task 2و  Task 3را فعال میکند .یک مثال عملی برای این  Gatewayمیتواند مرحله ثبت و تایید
درخواست در فرآیند مرخصی باشد .در فرآیند مرخصی ابتدا درخواستکننده در فعالیت ثبت درخواست،

Synchronization
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درخواست مرخصی خود را ثبت و ارسال میکند .سپس کار به مدیر شخص ارسال میشود .مدیر در فعالیت
بررسی درخواست ،مرخصی را تایید و یا رد میکند .بنابراین بعد از فعالیت بررسی درخواست یک درگاه
 Exclusiveمیگذاریم تا یکی از راههای تایید و یا رد انتخاب شوند.

شکل  -44-4عملکرد درگاه Exclusive
Inclusive Gateway

3-1-4-3
درگاه تصمیمگیری  Inclusiveدر شکل  Inclusive Gateway-43-4نشان داده شده است و برای فعال
کردن یک یا چند شاخه به کار میرود.

شکل Inclusive Gateway-43-4

اگر چند شاخه ورودی به این درگاه وجود داشته باشد ،این درگاه صبر میکند تا همه شاخههای ورودی فعال
به آن برسد تا اجازه عبور از درگاه ورودی را به آنها بدهد .دقت شود که این درگاه فقط منتظر رسیدن کارهای
مربوط به شاخههای فعال میماند و پس از رسیدن جریان شاخههای فعال آنها را یکی کرده و اجازه عبور
میدهد .درگاه خروجی این  Gatewayهم با توجه به شرط شاخههای خروجی یک یا چند یا همه شاخههای
خروجی را فعال میکند و به تعداد آن شاخه فعال ایجاد میکند .به عنوان مثال در شکل -42-4عملکرد
درگاه Inclusiveاگر جریان فعال ابتدا از  Task 5به درگاه  Inclusiveبرسد ،اگر جریان  Task 4هم فعال
باشد ،منتظر میماند تا این جریان نیز به  Gatewayبرسد .پس از اینکه همه شاخههای فعال رسید ،یک یا
دو یا هر سه شاخه خروجی بنا به شرط شاخهها فعال میشوند.
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شکل -42-4عملکرد درگاه Inclusive

مثال واقعی برای کاربرد  Inclusive Gatewayمیتواند اخذ آزمونهای مختلف در استخدام در یک سازمان
با توجه به پستهای مختلف سازمانی باشد.
2-1-4-3
درگاه موازی یا  Parallel Gatewayدر شکل  Parallel Gateway -42-4آورده شده است و کاربرد آن در
Parallel Gateway

ایجاد کارهای موازی است .این درگاه در شرط ورود به آن منتظر همه شاخهها میماند تا آن ها را همگام کند
و در شاخه خروجی هم به تعداد شاخه خروجی جریان فعال در شاخهها ایجاد میکند.

شکل Parallel Gateway -42-4

به عنوان مثال در شکل  -49-4عملکرد  Parallel Gatewayدرگاه موازی منتظر میماند تا جریان از
فعالیتهای  2و  2عبور کند ،سپس آنها را جمع میکند و در خروج از آن جریان فعال در فعالیتهای 4 ،1
و  3ایجاد میکند.
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شکل  -49-4عملکرد Parallel Gateway

فرض کنید در فرآیند شرکت در مناقصات پس از شناسایی مناقصات ،ارزیابی فنی و اقتصادی توسط واحدهای
فنی و مالی انجام میشود .برای تحلیل این فرآیند از درگاه موازی استفاده میکنیم و کارها را همزمان به دو
واحد فنی و مالی ارسال میکنیم.
Event-Based Gateway

1-1-4-3
در بعضی از فرآیندها شروط شاخههای تصمیمگیری بر اساس رویدادهای تحققیافته انتخاب میشوند و یا به
عبارت دیگر ما تصمیمگیری را بر اساس رویداد انجام میدهیم .به عنوان مثال در فرآیند درخواست وام پس
از بررسی اولیه به درخواستکننده اعالم میکنیم که  3روز مهلت دارد تا مدارک ناقص را تکمیل نماید ،در
غیر اینصورت پس از  3روز درخواست وی کنسل میشود .همانطور که مشاهده میکنید تصمیمگیری کنسل
کردن یا نکردن درخواست منوط به تکمیل مدارک قبل از سه روز و عدم مراجعه بعد از سه روز میباشد ،پس
شرط تصمیمگیری بر اساس رویداد  Timerمیباشد .جهت مدلسازی موارد مشابه با مثال فوق از درگاه
تصمیمگیری بر اساس رویداد استفاده میکنیم که در شکل  Event-Based Gateway -43-4و مثال
عملکردی آن نشان داده شده است.
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شکل  Event-Based Gateway -43-4و مثال عملکردی آن

این درگاه مانند  Exclusive gatewayشرطی در ورودی شاخهها ندارد و تنها یک شاخه فعال ایجاد میکند،
اما به تعداد شاخههای خروجی جریان در آنها میگذارد و به محض اینکه هرکدام از رویدادهای بعد از آن
فعال شد ،شاخههای دیگر را غیر فعال میکند و تنها یک شاخه با جریان پایدار باقی میماند .به عنوان مثال
در فرایند درخواست وام ،اگر تا قبل از سه روز (میتواند یک ساعت بعد هم مدارک اخذ شود ).مدارک اخذ
شوند ،جریان از رویداد  Timerحذف میشود و کار دریافت و بررسی مدارک انجام میشود ،اما اگر سه روز
محقق شود و مدارکی دریافت نشده باشد ،جریان از دریافت مدارک حذف میشود و رویداد  Timerمحقق
شده و فرایند اتمام مییابد و امکان بررسی مدارک وجود ندارد.
3-4-3

محدوده یا Pool

یک  Poolشامل محدودهای میباشد که یک فرآیند را در برمیگیرد و ما مدلسازی فرایند را در این محدوده
قرار میدهیم .پس در  BPMSفراگستر هر فرآیند فقط و فقط شامل یک  Poolمیشود و هنگام تعریف
فرآیند خود سیستم  Poolمربوط به فرایند را شکل میدهد .در شکل  Pool -42-4و یا محدوده در مبحث
مدلسازی یک فرآیند مرخصی نشان داده شده است که محدوده مدلسازی فرآیند را در بر میگیرد .پس در هر
 Poolنام فرآیند ذخیرهسازی میشود .شاید برای شما سوال پیش آید که ارتباط بین چند فرآیند را چگونه
مدلسازی کنیم در حالیکه قادر به رسم چند  Poolدر  BPMSنیستیم .جواب این سوال این است که ما
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فرآیندها را در قالب یک  Poolتعریف میکنیم ،سپس اگر الزم بود که بین فرایندها ارتباط برقرار کنیم ،در
قسمت همکاری 36نرمافزار  BPMSاین امکان را برقرار میکنیم.

شکل  Pool -42-4و یا محدوده در مبحث مدلسازی

6-4-3

بخش یا Lane

 Laneبخشی از یک فرآیند میباشد که توسط فرد بخصوصی انجام میشود و قرارگرفتن ایستگاههای کاری
مختلف در یک  Laneبیانگر این مطلب میباشد که آن  Laneمورد نظر در فرآیند چه وظایفی را انجام
میدهد .یک  Laneمیتواند یک فرد بخصوص در سازمان ،یک نقش ،یک مهارت ،یک فرآیند ،یک سمت ،یک
سیستم و یا حتی یک اداره باشد .به عنوان مثال در شکل  Pool -42-4و یا محدوده در مبحث مدلسازی
فرآیند مرخصی مدلسازی شده شامل  Laneهای درخواستکننده ،اداری و تاییدکننده میباشد.

Collaboration
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فاز یا Milestone

فاز در فرآیند به نقاطی اطالق میشود که ماهیت کار در آنها عوض میشود .یک فرآیند میتواند فازهای
مختلفی داشته باشد که ما میتوانیم در مدلسازی آنها را لحاظ کنیم و هنگام اجرای فرایند بدانیم که
درخواست ما در چه فازی قرار دارد .به عنوان مثال در یک فرایند درخواست کاال میتوانیم فازهای ثبت
درخواست ،بررسی و تایید درخواست ،خرید و تحویل کاال را در نظر بگیریم .یک فاز در شکل  -46-4فاز یا
 Milestoneنشان داده شده است.

شکل  -46-4فاز یا Milestone

 3-3آشنایی با الگوهای پرکاربرد
در ادامه این بخش میخواهیم به معرفی الگوهایی بپردازیم که عالیم  BPMNدر آنها به کار رفتهاند و تسلط
بر این الگوها میتوانند شما را در اکثر ترسیم مدلهای واقعی تجهیز نمایند.
4-3-3

الگوی موارد اصالحی یا Modification

این الگو در شکل -33-4الگوی  Modificationنشان داده شده است .مورد استفاده این الگو برای حاالتی
میباشد که یک درخواست میبایست توسط مافوق بررسی گردد و مافوق درخواست را تایید ،رد و یا در صورت
نیاز به اصالح به درخواستکننده بر میگرداند.چس ما میبایست یک فعالیت ثبت درخواست در مدلسازی
لحاظ کنیم و در ادامه آن را به فعالیت بررسی و تایید درخواست توسط مافوق وصل کنیم .پس از آن راه
صفحه26
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فرآیند به  3راه تقسیم میشود که در صورت تایید کار ادامه مییابد و در صورت رد به درخواستکننده اطالع
داده میشود .در صورت نیاز به اصالح هم میبایست کار را به مرحله قبل باز گردانیم .در چنین حاالتی ما از
درگاه تصمیمگیری  Exclusiveدر مدلسازی استفاده میکنیم که یک راه خروجی را فعال کنیم.

شکل -33-4الگوی Modification

3-3-3

الگوی توالی یا Sequence

این الگو نشان میدهد که اگر در تحلیل فرآیند انجام بعضی از ایستگاههای کاری پیشنیاز شروع ایستگاههای
کاری دیگری میباشند ،میبایست در مدلسازی ایستگاهکاری مقدم را در ابتدا قرار داده و جریانهای فرآیندی
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را طوری ترسیم نماییم که ایستگاه کاری موخر بعد از ایستگاه کاری مقدم انجام شود .به عنوان مثال در شکل
-31-4الگوی Sequenceابتدا میبایست ثبت شکایت انجام شود تا بررسی شکایت یا اعالم نظر نهایی در
انتهای فرآیند بتوانند شروع شوند.

Flows
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شکل -31-4الگوی Sequence

2-3-3

الگوی ایجاد کار موازی یا Parallel Split

این الگو برای مواقعی کاربرد دارد که ما میخواهیم کار موازی ایجاد کنیم و یا به عبارت دیگر ما دو یا چند
ایستگاه کاری داریم که هیچ تقدم و یا تاخری نسبت به همدیگر ندارند و اگر مثل ارتباط این ایستگاه های
کاری با جریان فرآیند به همدیگر باعث اتالف وقت و متحملشدن هزینه بیشتری به سازمان خواهد شد .برای
مدلسازی این الگو از درگاه تصمیمگیری  Parallelبرای منشعب کردن فرآیند به ایستگاههای کاری موازی
استفاده میکنیم و وقتی کار به درگاه تصمیمگیری  Parallelمیرسد به تعداد شاخه منشعبشده جریان
پایدار در فرآیند ایجاد میشود .به عنوان مثال در شکل -34-4الگوی Parallel Splitکه قسمتی از فرآیند
شرکت در مناقصات که توسط شرکتهای بررسیکننده مناقصات انجام میشود را نشان میدهد ،شرکتها
پس از دریافت و ثبت اسناد مناقصه ،ارزیابیهای فنی و مالی را توسط واحد فنی خودشان انجام میدهند تا
بدانند که توانایی فنی شرکت در مناقصه را دارند و یا خیر .همچنین به موازات ارزیابی فنی و تهیه پیشنهاد
فنی و مالی ،تهیه ضمانتنامه توسط واحد مالی شرکتها انجام میشود تا محدوده مالی مناقصه را با توانایی
مالی شرکت خود سنجیده و ضمانتنامه تهیه کند .همانطورکه میدانید چنین ارزیابیهایی زمانبر میباشند و
به همین علت ارزیابیها به صورت موازی توسط واحدهای فنی و مالی انجام میشوند و هرکدام نتایج حاصل
از ارزیابی خود را به مدیر عامل میفرستند .استفاده از درگاه  Parallelباعث میشود که پس از ثبت اسناد
مناقصه دو جریان فعال ایجاد شود و به فعالیتهای ارزیابی فنی و ارزیابی مالی ارسال شود تا این فعالیتها در
فرآیند شرکت در مناقصات بتوانند به صورت موازی آغاز شوند.
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شکل -34-4الگوی Parallel Split

1-3-3

الگوی جمع کردن کارهای موازی یا Synchronization

فرآیند شرکت در مناقصات را فرض کنید که دو کار موازی ایجاد کردیم که توسط واحدهای فنی و مالی انجام
میشود .همانطورکه میدانید پیشنهاد فنی و ضمانتنامه دو پاکات مختلف در شرکت در مناقصات میباشند
که میبایست هردو با هم در یک پاکت به مناقصهگذار ارسال شوند .ممکن است در حالتی واحد مالی سریعتر
ضمانتنامه را تهیه کند و در حالتی واحد فنی سریعتر پیشنهاد فنی را حاضر کنند ،اما میبایست این دو با هم
جمع شوند و به مناقصهگذار ارسال شوند .پس در اینجا ما بایستی بتوانیم این دو کار موازی ایجاد شده را جمع
کنیم و در قالب یک کار ادامه دهیم .این الگو ما را در اینگونه حالتها یاری میکند .استفاده از درگاه
تصمیمگیری  Parallelدر این الگو برای جمع کردن کارها باعث میشود که این درگاه منتظر بماند تا هر دو
کار به آن برسد و سپس انها را ادغام کرده و در قالب یک کار از خود عبور میدهد.
صفحه94

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

شکل -33-4الگوی Synchronization

3-3-3

الگوی Exclusive Choice

استفاده از این الگو برای حالتهایی موضوعیت دارد که ما میخواهیم از بین راههای موجود یک راه را بر ای
ادامه انتخاب کنیم .برای مدلسازی چنین حالتهایی از درگاه  Exclusiveاستفاده میکنیم تا یک راه را به
عنوان خروجی انتخاب کند.
شکل -32-4الگوی Exclusive Choiceقسمتی از فرآیند فروش کاال در یک کارخانه را نشان میدهد که
پس از ثبت اوزان کاالهای بارگیری شده از کارخانه خارج میشوند .این حالت زمانی اتفاق میافتد که تمام
اقالم فاکتور بارگیری شده باشند ،در غیر اینصورت کار توسط واحد باسکول به انبار ارسال میشود تا قلم
جدیدی بارگیری شده و به واحد باسکول جهت ثبت اوزان ارسال شوند .درگاه تصمیمگیری  Exclusiveبه
خوبی چنین حالتی را مدلسازی مینماید.
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شکل -32-4الگوی Exclusive Choice

6-3-3

الگوی Simple Merge

همانطورکه میدانید به هرکدام از عالیم  BPMNمیتواند چندین شاخه وارد و یا چندین شاخه از آنها خارج
شود .فرض کنید در یک فرآیند ما باید فاکتوری را پرداخت کنیم و در فرم مربوطه نحوه پرداخت را مشخص
مینماییم که میتواند توسط کارت اعتباری ،چک و یا نقدی باشد .برای مدلسازی چنین حالتی از Exclusive

 Choiceاستفاده میکنیم .حال در هر حالت بایستی موجودی حساب پس از پرداخت بروز شود .الگوی
 Simple Mergeمیگوید که کافیست هر سه شاخه را به فعالیت بروزرسانی حساب وصل کنیم و راه
انتخابشده به یک فعالیت بروزرسانی حساب برسد و الزم نیست که سه تا فعالیت تکراری بروزرسانی حساب
را در مدلسازی خود بگنجانیم.
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شکل -32-4الگوی Simple Merge

4-3-3

الگوی انتخاب چندگانه یا Multi Choice

گاهی در فرآیندها پیش میاید که ما از بین راههای موجود بایستی بتوانیم چندین راه را بنا به ویژگیهای
درخواست مورد نظر انتخاب کنیم .در چنین حاالتی الگوی انتخاب چندگانه میتواند مفید باشد .در این الگو
از درگاه  Inclusiveاستفاده شده است تا بتواند از بین راههای موجود یک یا چند یا همه راهها را فعال کند.
به عنوان مثال فرآیندی را در نظر بگیرید که در آن گزارش بروز خطا در دستگاهها توسط اپراتور ثبت میشود.
حال بنا به اهمیت دستگاه می تواند به موازات رفع خطا ،اقدام پیشگیرانه و تهیه برنامه تعمیرات و نگهداری
نیز برای دستگاه صورت پذیرد و یا خیر .الگوی انتخاب چندگانه و درگاه  Inclusiveاین حالت را مدلسازی
میکند.

شکل -39-4الگوی Multi Choice

 9-3-3الگوی جمع کردن کارهای چندگانه
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مثال الگوی قبل را در نظر بگیرید .بنا به درخواستهای مختلف یک یا چند شاخه برای هرکدام فعال شده
است و ما میخواهیم پس از آنکه شاخههای موازی کار خود را انجام دادند NC ،ثبت شده را ببندیم .اگر ما
از درگاه  Parallelبرای جمع کردن شاخهها استفاده کنیم ،این درگاه منتظر همه شاخههای متصل به آن
میشود تا اجازه عبور را صادر کند؛ در حالیکه ما با استفاده از درگاه  Inclusiveدر ابتدا ممکن است که
شاخههایی را اصال فعال نکنیم و در نتیجه منتظر ماندن برای شاخههای غیر فعال بی معنی میباشد .استفاده
Structured Synchronizing Merge
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از درگاه  Inclusiveبرای جمع کردن اینگونه شاخهها مفید میباشد که منتظر همه شاخههای فعال میماند
تا اجازه عبور از خود را صادر کند .این الگو در شکل  -33-4الگوی Structured Synchronizing Merge

نشان داده شده است.

شکل  -33-4الگوی Structured Synchronizing Merge

8-3-3

الگوی یکپارچهسازی چندگانه یا Multi Merge

فرآیندی را در نظر بگیرید که در آن اشخاص در آن موضوعی را ثبت میکنند تا سپس به طور موازی توسط
اپراتورهای مشخص مراجع کتابخانهای و مراجع مجله ای مورد جستجو قرار گرفته و نتیجه برای شخص ایمیل
شود .شخص تمایل دارد که هرکدام از اپراتورها نتیجه جستجو را انجام دادند یک ایمیل برای وی ارسال شود
تا از نتیجه آگاه شود .این الگو نشان میدهد که با یک فعالیت ارسال ایمیل میتوان دو بار ایمیل را ارسال
نمود ،جریان فرآیند دوبار از این فعالیت برای هر درخواست عبور میکند .این الگو در شکل -32-4الگوی
 Multi Mergeنشان داده شده است.

شکل -32-4الگوی Multi Merge
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 41-3-3الگوی فاز یا Milestone

این الگو کاربرد درگاه تصمیمگیری  Event-Basedرا نشان میدهد .فرایندی را در نظر بگیرید که هتلها
هنگام ورود مشتری اطالعات وی را ثبت میکنند و میخواهند تا زمانیکه مشتری قصد اتمام اقامت خود را
دارند ،هزینههای ایجادشده توسط وی را ثبت کنند و در انتها صورتحساب کلی هزینههای وی را جهت پرداخت
پرینت کنند .این الگو در شکل -36-4الگوی Milestoneنشان داده شده است .ابتدا اطالعات مشتریان توسط
ایجاد درخواست جدید توسط رزرور هتل ثبت میشود .سپس جریان فرآیند به درگاه تصمیمگیری براساس
رویداد میرسد .همانطورکه در ویژگیهای این درگاه ذکر شد ،این درگاه به تعداد شاخههای خروجی جریان
در آنها میگذاردف پس فعالیتهای "ثبت هزینه جدید برای مشتری" و " پرینت صورتحساب نهایی" در
کارتابل افراد مسوول ظاهر میشوند .در این بین مشتری برای صرف شام به رستوران میرود .حسابدار رستوران
برای ثبت هزینه جدید کار را باز کرده و به محض باز کردن فرم ثبت هزینه جدید کار پرینت صورتحساب
نهایی از کارتابل رزرور هتل حذف میشود .هزینه برای مشتری ثبت میشود و پس از ارسال کار توسط حسابدار
رستوران ،کار به درگاه  Even-Basedباز میگردد و دوباره دو کار ثبت هزینه جدید و پرینت صورتحساب به
کارتابلها ارسال میشود .اگر مشتری هزینه جدید را ایجاد کند این چرخه ادامه مییابد تا برای تسویه حساب
به رزرور هتل مراجعه نماید .با بازکردن فرم پرینت صورتحساب نهایی توسط رزرور ،کار ثبت هزینه جدید برای
مشتری فوق از کارتابلها حذف میشود و صورتحساب نهایی پس از تسویه ،به اتمام فرآیند هتل میانجامد.

شکل -36-4الگوی Milestone
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 44-3-3الگوی تکرار دلخواه
این الگو برای حاالتی کاربرد دارد که میخواهیم به تعداد دلخواهی که میخواهیم چندکار را تکرار کنیم .درگاه
تصمیمگیری  Exclusiveمیتواند برای مدل کردن چنین حاالتی کارساز باشد .این الگو در شکل -23-4
الگوی  Interleaved Routingنشان داده شده است.
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شکل -23-4الگوی Interleaved Routing

 43-3-3الگوی کنسل کردن فعالیت یا Cancel Task

فرض کنید در تحلیل فرآیند به موردی برخورد کردهایم که کار به مرحلهای رسیده است که میخواهیم تا
قبل از بررسی آن فعالیت توسط مسوول مربوط به خود شخصی بتواند این فعالیت را کنسل کند .جهت
مدلسازی چنین حالتی از ویژگیهای درگاه تصمیمگیری  Event Basedاستفاده میشود .این الگو در شکل
-21-4الگوی  Cancel Taskنشان داده شده است .رویداد میانی ابطال را به درخواستکننده میدهیم تا قبل
از بازگشایی بررسی درخواست توسط مافوق بتواند ان را ابطال کند ،اما به محض اینکه مافوق فرم بررسی
درخواست را باز کند ،لینک ابطال از درخواستکننده گرفته میشود.

شکل -21-4الگوی Cancel Task
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 42-3-3الگوی کنسل کردن درخواست یا Cancel Case

گاهی تحلیلگران فرآیند میخواهند لینک ابطال را کل درخواست را از ابتدا تا انتها به مدیریت عامل مجموعه
بدهد تا ایشان در هر مرحلهای که تصمیم بگیرند ،فرآیند را کنسل کنند .این الگو با استفاده از درگاه Parallel

مدل میشود که جریان پایدار تا انتهای فرآیند بر روی اینک ابطال میگذارد و مدیر میتواند فرآیند را کنسل
کند .همچنین رویداد پایانی  Terminateباعث میشود که فرآیند اتمام یابد .این الگو درشکل -24-4الگوی
 Cancel Caseنشان داده شده است.

شکل -24-4الگوی Cancel Case

 41-3-3الگوی کنسل کردن یک محدوده یا Cancel Region

اگر بخواهیم قابلیت کنسل کردن نه کل فرآیند و نه یک فعالیت را به یک نفر بدهیم ،این الگو قابل استفاده
خواهد بود .به عنوان مثال مدیر کل یک اداره تا زمانی که کار در آن اداره میباشد ،قابلیت کنسل داشته باشد.
هر فعالیت در  BPMN2قابلیت ضمیمه شدن رویداد میانی 24به خود را دارد و عملکرد آن رویداد به اینگونه
می باشد که در زمانیکه کار در آن فعالیت حضور دارد و حتی فرم آن باز شده است ولی هنوز آن فعالیت ارسال
نشده است و کار آن تمام نشده است ،رویداد ضمیمه شده به آن تحقق یابد ،کار به طور خودکار از فعالیت
خارج شده و از راهی که تعریف کردهایم ادامه مییابد .نمونهای از  Attaching eventsدر نشان داده شده
است که در آن اگر کار اعالم وضعیت در زمان مشخص تعیینشده ارسال نشود ،کار از کارتابل خارج شده و
اتمام مییابد.

Attaching Events
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شکل Attaching Events-23-4

اگر ما محدودهای که میخواهیم قابلیت کنسل داشته باشد ،داخل یک زیرفرآیند 23بگذاریم و رویداد میانی
ابطال را به آن ضمیمه کنیم ،تا زمانی که کار در داخل زیرفرآیند باشد و رویداد ابطال فعال شود ،درخواست
کنسل میشود.

Subprocess

صفحه31
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شکل  -22-4الگوی Cancel Region

 43-3-3الگوی چرخههای دلخواهی یا Arbitrary Cycles

این الگو برای مواردی کاربرد دارد که ما روال تاییدات الزم را بنا به درخواست و تشخیص تاییدکنندگان در
نظر بگیریم و اگر تاییدکنندهای صالح بداند که تایید مافوق خود را نیز اخذ کند ،کار برای مافوق ارسال شود
و در غیر اینصورتت کار ادامه یابد .درگاه تصمیمگیری  Exclusiveمیتواند در شکلگیری این چرخه ما را
یاری کند .این چرخه در شکل -22-4الگوی  Arbitrary Cyclesنشان داده شده است.

شکل -22-4الگوی Arbitrary Cycles

 46-3-3الگوی اتمام ساده یا Implicit Termination

این الگو برای حاالتی کاربرد دارد که اگر چندین شاخه فعال در فرآیند وجود داشته باشد ،هرکدام پس از تمام
شدن کاری به شاخههای دیگر نداشته باشند و شاخه خود را به اتمام برسانند .استفاده از پایان معمولی در
فرآیند به مدلسازی این حالت کمک میکند.

شکل -29-4الگوی Implicit termination
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 44-3-3الگوی پایان فرآیند یا Explicit Termination

این الگو برای حالتی کاربرد دارد که در صورت اتمام یافتن یک شاخه فعال در فرآیند تمامی شاخههای فعال
هم اتمام یافته و فرآیند اتمام مییابد .استفاده از رویداد پایانی  Terminateبه مدلسازی چنین حالتی کمک
میکند.

شکل -23-4الگوی Explicit Termination
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 2فصل سوم :آموزش ساخت مدل
فرآیندی در نرم افزار BPMS
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مقدمه
در این بخش نحوه ساخت مدل فرآیندی در نرمافزار  BPMSآموزش داده خواهد شد و اولین مرحله از ساخت
فرآیند را از ایجاد فرآیند تا ساخت مدل فرآیندی آن پیادهسازی خواهد شد .البته توجه داشته باشید که شروع
کار ایجاد فرآیند تحلیل فرآیند و آشنایی با  BPMNمیباشد که در فصول قبل بدان اشاره نمودهایم .فرض
کنید که جدول ایستگاههای کاری فرآیند مد نظر را داریم و حال میخواهیم مدل فرآیندی آن را در نرمافزار
پیادهسازی نماییم .ادامه این فصل نحوه استفاده از محیط مدل فرآیندی را شرح میدهد.
 4-2آموزش ایجاد مدل فرآیند
پروژه  BPMSخود را در نرمافزار باز کنید .وارد محیط پیشرفته شوید و در قسمت  Processesیک
 Applicationجدید برای پروزه تعریف کنید .سپس  Categoryفرآیندهای خود را شکل دهید .این
دستهبندی به عنوان مثال میتواند به دستههای فرآیندهای اداری ،بازرگانی ،فنی و غیره تقسیم شود .در شکل
-1-3نحوه تعریف  Applicationو  Categoryدر نرمافزار نحوه تعریف  Applicationو  Categoryآورده
شده است .این دستهبندی عالوه بر جستجوی راحت فرآیندها در محیط توسعه فرآیندها ،باعث میشود که در
هنگام ایجاد فرآیند جدید ظاهر شود و کاربران جستجوی آسانی برای یافتن فرآیند مدنظر از بین فرآیندهای
موجود داشته باشند.
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شکل -1-3نحوه تعریف  Applicationو  Categoryدر نرمافزار

حال برروی هردسته که فرآیند را میخواهیم داخل آن تعریف کنیم ،کلیک راست کرده و گزینه New

 Processرا انتخاب مینماییم .با انتخاب این گزینه نام فرآیند 22را به شکل انگلیسی و با فرمتی که قوانین
دیتابیس را نقض نکند به همراه نام نمایشی 22فارسی وارد میکنیم تا فرآیند مدنظر ایجاد شود .با تعریف
فرآیند وارد محیطی میشویم که به محیط تعریف مدل فرآیند با رویکرد  BPMNمشهور است .نمای این
محیط در شکل -3-3محیط تعریف مدل فرآیندی آورده شده است.

Name
Display Name
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شکل -4-3نحوه تعریف فرآیند در دسته مربوط به خود

شکل -3-3محیط تعریف مدل فرآیندی
در این محیط  Poolفرآیند به همراه یک  Laneپیشفرض ساخته میشود که می توانیم عالیم  BPMNرا
در آن قرار دهیم .این محیط شامل یک محیط  Toolbarدر باالی صفحه میباشد که تنظیمات فونت ،نمایش،
ذخیرهسازی Redo ،Undo ،و  Importو  Exportمدل فرآیندی را در آن انجام میدهیم .همچنین یک
محیط تحت عنوان  Paletteدر قسمت سمت چپ صفحه تعبیه شده است که میتوانیم عالیم  BPMNرا به
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صفحه مدل فرآیندی اضافه کنیم .این مدل را ذحیره کنید و از این صفحه خارج شوید .مشاهده خواهید نمود
که فرآیند مد نظر به درخت فرآیندی اضافه شده است .بر روی فرآیند راست کلیک کرده و گزینه Add to

 Wizardرا انتخاب کنید تا این فرآیند به چرخه ویزارد اضافه شود.

شکل -2-3اضافه کردن فرآیندها به چرخه توسعه

حال بر روی دکمه چرخه توسعه در قسمت باالی سمت راست نرمافزار کلیک کنید تا وارد محیط چرخه
توسعه شوید .در این محیط میتوانید فرآیندهای مختلفی را انتخاب نمایید و وارد یکی از مراحل هفتگانه
توسعه فرآیندها شوید .در قسمت باالی سمت راست گزینه کشویی وجود دارد که میتواند فرآیندهای مختلفی
را از بین فرآیندهای موجود انتخاب کند .فرآیند مد نظر را انتخاب نمایید تا وارد محیط چرخه توسعه آن
فرآیند شوید .این گزینه در شکل -2-3انتخاب فرآیند برای ورود به چرخه توسعه آن نشان داده شده است.

شکل -2-3انتخاب فرآیند برای ورود به چرخه توسعه آن
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در مرحله اول که مدل فرآیندی میباشد ،بر روی گزینه ویرایش مدل فرآیند کلیک کنید تا وارد محیط تعریف
مدل فرآیندی شوید .دقت کنید که این ویژگی چرخه توسعه در  BPMSباعث میشود که بتوانید در طول
عمر فرآیند بهبودها و ویرایشهای مدنظر را بر روی آن انجام دهید.
 3-2آموزش Start Event

همانطورکه در مباحث تحلیلی بدان اشاره کردیم ،هر فرآیند باید یک نقطه شروع داشته باشد و برای مدلسازی
این نقطه از رویداد آغازین یا  Start Eventاستفاده میکنیم .برای اضافهکردن رویداد آغازین به صفحه مدل
فرآیندی کافیست از محیط  Paletteیک رویداد آغازین که به شکل سبزرنگ است بگیریم و در صفحه در
جای دلخواه بیاندازیم .با کلیک راست بر روی رویداد آغازین گزینه  Edit Textرا مشاهده میکنید که با
انتخاب آن ،قابلیت نوشتن نام بر روی رویداد را خواهیم داشت .توجه داشته باشید که با دوبار کلیک بر روی
هر عالمتی قابلیت اضافه کردن نوشته برروی آن را خواهید داشت .با راست کلیک بر روی رویداد آغازین
قابلیت کات و کپی آن را خواهید داشت .همچنین گزینه  Event Typeوجوود دارد که میتوانیم رویداد
آغازین را به نوع  Timer ،Messageو  Signalتبدیل کنیم که در شکل -9-3نحوه تبدیل نوع Start Event

آورده شده است .اگر رویداد آغازین را ساده انتخاب کنیم ،فرآیند با کلیک بر روی جریان کار جدید توسط
کاربران در کارتابل آغاز میشود .اگر آن را از نوع  Timerانتخاب کنیم ،فرآیند خود بخود در زمانهای
تعریفشده شروع خواهد شد؛ اگر رویداد  Messageرا انتخاب کنیم ،بایستی با فرآیند دیگری آن را ارتباط
دهیم که پیامی را جهت شروع این رویداد به آن میفرستد .همچنین اگر رویداد آغازین را  Signalانتخاب
کنیم ،سیگنالی را از جای دیگری دریافت میکند و فرآیند شروع میشود .گزینهای هم با نام Properties

وجود دارد که که دران نام ،نام نمایشی و توضیحاتی را میتوانیم به رویداد آغازین اضافه کنیم.

شکل -9-3نحوه تبدیل نوع Start Event
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 2-2آموزش Normal Task

معموال بعد از آغاز فرآیند توسط رویداد آغازین یک ایستگاه کاری توسط فرد مشخصی انجام میشود که در
اکثر موارد این ایستگاه کاری ثبت درخواست مشخصی میباشد .پس باید با استفاده از جریان فرآیند 29رویداد
آغازین را به یک فعالیت بعدی ارتباط دهیم .ما میتوانیم از قسمت  Paletteیک  Taskو سپس یک Flow

به صفحه اضافه کنیم و رویداد آغازین را به فعالیت مربوطه با استفاده از  Flowارتباط دهیم .همچنین با
کلیک بر روی هرکدام از عالیم ،عالیمی را کهه بعد از آن عالمت میتوانند قرار بگیرند را سیستم نشان میدهد
و خود به خود جریان فرآیندی بعد از آن را هم قرار میدهد.

شکل -3-3نحوه جاگذاری  Normal Taskبر روی صفحه مدل فرآیندی

Process Flow

صفحه23
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 1-2آموزش Normal Gateway

در مدل فرآیندی برای جاهایی که راه فرآیند چندشاخه میشود و یا نیاز داریم که شاخهها را جمع کنیم،
میبایست از درگاه تصمیمگیری استفاده کنیم .برای اضافهکردن یک درگاه تصمیمگیری بر روی مدل میتوانیم
آن را از قسمت  Paletteاضافه کنیم و یا اینکه با کلیک بر روی رویداد قبلی آن گزینه درگاه را انتخاب کنیم
و آن را به صفحه مدل فرآیند اضافه نماییم .با دو بار کلیک برروی درگاه اضافهشده میتوان متنی را برروی آن
اضافه کرد که کارکرد این درگاه را نمایش میدهد .با کلیک راست بر روی درگاه گزینهای با عنوان Gatewaye

 Typeرا مشاهده خواهید نمود که نوع درگاه را میتوانید عوض نمایید.

شکل -2-3اضافهکردن درگاه به مدل فرآیندی

 3-2آموزش Parallel Gateway

درگاه موازی یا  Parallel Gatewayبرای حاالتی کاربرد دارد که می خواهیم کارهای موازی را ایجاد کنیم
یا کارهای موازی را جمع کنیم .در مثال شکل -2-3اضافهکردن درگاه به مدل فرآیندی فرض کنید که پس
از تایید درخواست ،ادامه کار به فعالیت بعد از آن در  Lane3می رود و ما میخواهیم به موازات تایید به
درخواستکننده هم درخصوص تایید درخواست اعالم کنیم .بدین منظور پس از درگاه تایید ،یک درگاه
میگذاریم و برروی آن راست کلیک کرده و نوع درگاه را  Parallelانتخاب میکنیم و شاخههای موازی را از
آن منشعب میکنیم که در شکل -6-3تبدیل یک درگاه به  Parallelو شکل -13-3نمایش یک الگوی
 Parallelآورده شده است.
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شکل -6-3تبدیل یک درگاه به Parallel

شکل -13-3نمایش یک الگوی Parallel
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 6-2آموزش  Validateکردن فرمها
پس از رسم مدل فرآیندی و یا در حین آن و در هر مرحلهای گزینهای تحت عنوان  Validateدر نوارابزار
 Homeو در قسمت  Modelوجود دارد که به وسیله آن ما میتوانیم از اتصال درست Connectorها به هم
اطمینان حاصل نماییم .چناچه Connectorها به هم وصل شده باشند ،با استفاده از  Validateگزینهای
تحت عنوان اینکه دیاگرام بدون خطاست ،نمایش داده میشود که در شکل -11-3دیاگرام با اتصال درست
Connectorها نشان داده شده است.

شکل -11-3دیاگرام با اتصال درست Connectorها

اگر هم یک  Connectorوصل نباشد ،پیغام خطایی ظاهر میشود که با دو بار کلیک بر روی آن ،شاخهای که
به عالیم مربوط به آن وصل نشده است را نشان میدهد و ما میتوانیم اتصال آنها را تصحیح نماییم .نمونهای
از خطا در شکل -14-3دیاگرام با اتصال نادرست Connectorها نشان داده شده است .دقت داشته باشید که
 Validateکردن صرفا اتصال شاخهها را چک میکند و به منطق طراحی مدل شما کاری ندارد.
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شکل -14-3دیاگرام با اتصال نادرست Connectorها

 4-2آموزش تغییر فونت مدل فرآیند
در محیط طراحی فرآیند در نوار ابزار  Homeقابلیت هایی مانند تغییر فونت ماژولها ،مکان متن در ماژولها
و قابلیتهای ویرایشی دیگری برای متن و طراحی مدل فرآیندی وجود دارد که میتواند در نگارش مدل
فرآیندی ما را کمک کند.
 9-2آموزش Property

در طراحی مدل فرآیندی ،با کلیک راست بر روی هر ماژول و با انتخاب گزینه  Propertyمیتوان ویژگیهای
خاصی که برای هر ماژول مشخص شده است را تعریف نمود .به عنوان مثال اگر رویداد آغازین ما از نوع تایمر
باشد ،ویژگی تحت عنوان  Scheduleوجود دارد که به وسیله آن میتوانیم زمانبندی آغاز فرآیند را مشخص
کنیم .اگر بر روی  Propertyیک فعالیت کلیک کنیم ،گزینههای شکل  Property -13-3یک فعالیت ظاهر
میشوند که ویژگی هرکدام به شرح ذیل میباشد.
 :Display Name نام نمایش داده شده فعالیت
 :Name نام فعالیت
 :Description توضیحات فعالیت
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 :Help text توضیحات راهنمای فعالیت
 :Reassign اگر این تیک را فعال کنید ،کاربر اجازه ارجاع مجدد کار خود به کاربر دیگری را دارد.
 :Duration مدت زمان تخمینی انجام فعالیت را میتوانیم از این قسمت مشخص کنیم .زمانیکه کاری
وارد کارتابل شخصی شود ،اگر مدت زمان انجام کار وی بیشتر از  1روز باشد ،کار وی در کارتابل با
عالمت سبز رنگ و در دسته کارهای آینده قرار میگیرد .اگر کاربر کمتر از یک روز زمان برای انجام
کار داشته باشد ،کار با عالمت زرد رنگ در کارتابل قرار میگیرد که بایستی امروز انجام شوند .اگر از
زمان تخمینی کار گذشته باشد ،آن کار با عالمت قرمز رنگ و در دسته کارهای منقضیشده در
کارتابل مشخص میشود.
 :Is Singleton اگر این تیک را فعال کنید و چندین شاخه در یک درخواست به این فعالیت وارد
شوند ،کارها در کارتابل جدا نشده و تجمیع میگردند و در قالب یک کار نمایش داده میشوند.
 :Timer Event Duration اگر رویدادی از نوع تایمر را به فعالیت ضمیمه کنیم ،از این قسمت
میتوانیم مدت آن را تعیین کنیم.

شکل  Property -13-3یک فعالیت
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 8-2آموزش ذخیره کردن مدل فرآیند
پس از طراحی مدل فرآیندی در قسمت سمت چپ و باالی صفحه طراحی فرآیند گزینه ذخیرهسازی وجود
دارد که از آن قسمت مدل فرآیندی را ذخیره نمایید .این گزینه در شکل  -12-3نحوه ذخیرهسازی مدل
فرآیندی نشان داده شده است.

شکل  -12-3نحوه ذخیرهسازی مدل فرآیندی

 41-2آموزش Lane

همانطورکه قبال نیز بدان اشاره نمودهایم Lane ،ها در مدل فرآینذی بخشهایی هستند که کارهای
مشخصشده در فرآیند را انجام میدهند و میتوانند اشخاص ،سمتها ،نقشها ،ادارهها ،سیستمها و غیره
باشند .برای اضافهکردن  Laneبه مدل فرآیندی ،از  Paletteعالیم استاندارد ،عالمت  Laneرا گرفته و به
پایین آخرین  Laneاضافه کنید.
 44-2آموزش Export/Import

برای گرفتن خروجی از مدل فرآیندی ،از نوار ابزار باالی قسمت طراحی فرآیند گزینه  Export/Importرا
انتخاب کنید .حال از بین گزینههای موجود ،برای گرفتن خروجی یا ورودی مدل فرآیندی را انتخاب کنید.
اگر میخواهید مدل فرآیندی را در نرمافزار فراگستر خروجی بگیرید و آن را به عنوان ورودی در فرآیند دیگری
استفاده کنید ،بهترین خروجی استفاده از گزینه  BPMبهترین ورودی استفاده از گزینه  BPMمیباشد .انواع
خروجی و ورودی مدل فرآیندی در شکل  -12-3انواع خروجی و ورودی مدل فرآیندی نشان داده شده است.
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شکل  -12-3انواع خروجی و ورودی مدل فرآیندی

 43-2استفاده از Clear

اگر میخواهید قسمتی از مدل فرآیندی را پاک کنید ،کافیست آن قسمت را انتخاب کنید و با استفاده از
دکمه  deleteدر صفحه کلید خود و یا استفاده از گزینه  Clearدر نوار ابزار  Homeو قسمت  ،Editingآن
قسمت را پاک کنید.
 42-2آموزش تغییر در مدل فرآیندی
برای تغییر در مدل فرآیندی فرآیند خود فارغ از اینکه فرآیندتان اجرایی شده و یا چند درصد از ساخت فرآیند
را انجام دادهاید ،کافیست در مرحله اول چرخه  BPMSگزینه ویرایش فرآیند را انتخاب کنید و در قسمت
طراحی مدل فرآیندی ،مدل فرآیند را تغییر دهید و آن را ذخیره نمایید.
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 1فصل چهارم :آموزش مدل داده
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مقدمه
پس از ساخت مدل فرآیندی ،برای اینکه بتوانیم فرمهای دلخواه فرآیند خود را طراحی کنیم نیازمند این
مطلب میباشیم که دادههای مورد نیاز را در دیتابیس تعریف کنیم تا با ایجاد درخواستها و ثبت اطالعات با
گذشت زمان ،این دادهها در دیتابیس ذخیره گردند و قابلیت دسترسی به آن در مواقع نیاز را داشته باشیم .با
توجه به اینکه با ایجاد پروژه جدید در  ،BPMSجداول سیستمی در همان ابتدای کار ساخته میشود ،اما
ماهیت هر فرآیند در هر سازمانی با فرآیندهای دیگر متفاوت میباشد ،بنابراین هر  BPMSباید قابلیت تعریف
جداول مربوط به هر فرآیند را داشته باشد تا سازمانها بتوانند از این قابلیت انعطاف استفاده کنند و فرآیندهای
خود را مدلسازی نمایند.
با تعریف هر فرآیند در نرمافزار  BPMSنیاز به تعریف مدل داده برای فرآیند داریم که از بخش  4چرخه
تعریف فرآیند میتوان به این مهم دست یافت .در نرمافزار  BPMSاز سطح دادههای فرآیند به پایین قابلیت
تعریف مدل داده و تعریف جداول مربوط به دیتابیس پروژه را داریم .در این بخش در رابطه با نحوه تعریف
مدل داده در یک فرآیند میپردازیم.
 4-1شناخت Main Entity

در چرخه فرآیندی وارد مرحله دوم شده و بر روی مدل داده همانند شکل -1-2نحوه ورود به محیط مدل
داده فرآیند کلیک کنید.

شکل -1-2نحوه ورود به محیط مدل داده فرآیند

با کلیک بر روی مدل داده ،نرمافزار نام فرآیند نهاد را از ما میخواهد.
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فرآیند نهاد :فرآیند نهاد جدولی است که تحت عنوان موجودیت اصلی 23و جدول فرآیند هم یاد میشود و
به عنوان جدول اصلی که با ایجاد درخواست جدید در فرآیند پر میشود ،شناخته میشود .این جدول ،ارتباط
بین جداول سیستمی با جداول فرآیند را هم برقرار میکند و از این طریق سیستم قادر به رهگیری دادههای
هر درخواست در فرآیند میباشد.
نکته :هر فرآیند فقط و فقط یک موجودیت اصلی دارد ،اما یک جدول میتواند موجودیت اصلی چند فرآیند
باشد.
با کلیک بر روی مدل داده برای اولین بار سیستم از ما میخواهد که موجودیت اصلی را به آن برای این فرآیند
معرفی کنیم .ما میتوانیم از پنجره کرکرهای باز شده یکی از جداول موجود در پروژه را به عنوان موجودیت
اصلی این فرآیند انتخاب کنیم و یا اینکه نام جدیدی را وارد کنیم تا عالوه بر ساختن آن جدول ،آن را به
عنوان موجودیت اصلی فرآیند نیز بشناسد .همانگونه که شکل -4-2نحوه تعریف موججودیت اصلی یا Main

 Entityدر فرآیند مالحظه میکنید جدول  Maintenanceرا در پروژه ایجاد میکنیم تا موجودیت اصلی این
فرآیند باشد.

شکل -4-2نحوه تعریف موججودیت اصلی یا  Main Entityدر فرآیند

با کلیک بر روی گزینه  OKجدول موجودیت اصلی فرآیند ساخته شده و وارد محیط مدل دادهای فرآیند
میشویم .این محیط در شکل -3-2جدول موجودیت اصلی فرآیند و محیط طراحی مدل دادهی فرآیند نشان

Main Entity
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داده شده است و در آن موجودیت اصلی ساخته شده است .دقت داشته باشید که در طراحی مدل داده و
تعریف جداول فرآیندی در  BPMSنیاز به تعریف ستونهای کلیدی 22هر جدول و مشخصکردن  idجداول
نداریم و خود نرمافزار  idها را برای جداول تعریف مینماید.

شکل -3-2جدول موجودیت اصلی فرآیند و محیط طراحی مدل دادهی فرآیند

همانگونه که در  Error! Reference source not found.مالحظه مینمایید ،موجودیت اصلی در هر
رآیند یک جدول آبی رنگ در محیط مدل داده میباشد که این جدول با نوار حاشیهای در دور آن از دیگر
جداول متمایز میشود .انواع جداول در سیستم  BPMSبه سه دسته جداول سیستمی ،جداول پارامتریک و
جداول  Masterتقسیمبندی میشوند.
جداول سیستمی :18جداول سیستمی به شکل خاکستری رنگ در مدل داده متمایز میشوند و آن دسته از
جداول هستند که در هنگام تعریف پروژه ساخته میشوند .این جداول را میتوان از قسمت مشخصشده در
شکل -2-2انواع جداول در  BPMSدر صفحه تعریف مدل داده به طراحی مدل داده اضافه کرد .از جمله این
جداول میتوان به جدول کاربران ،نقشها ،مکانها ،سمتها و غیره اشاره نمود .ما میتوانیم مقادیر را در این
جداول اضافه کنیم .به عنوان مثال لیست کاربران  BPMSدر جدول  WFUSERوارد میشوند.

Primary Key
System Tables
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جداول پارامتری :31جداول پارامتری آن دسته از جداولی هستند که به شکل سبزرنگ در صفحه طراحی
مدل دادهای میباشند و برای حاالتی کاربرد دارد که میخواهیم در فرمها ،از فیلدهای از جنس Combo

استفاده کنیم و از بین مقادیر مشخص مقداری را انتخاب کنیم .به عنوان مثال در فرآیند مرخصیف ما دونوع
مرخصی روزانه و مرخصی ساعتی داریم .برای اینکه بتوانیم این مقادیر را در فرم برای کاربر نمایش دهیم تا از
بین آنها یک مورد را انتخاب کند ،ابتدا بایستی جدولی از نوع پارامتر را تعریف کنیم که انواع مقادیر مرخصی
را در خود ذخیره نماید .در شکل -2-2انواع جداول در  BPMSما میتوانیم جداول پارامتری موجود در کل
پروژه را به طراحی مدل دادهای این فرآیند اضافه کنیم و فیلدی را در مدل دادهای خود به این جدول پارامتری
متصل کنیم تا آن فیلد از جنس  Comboدر فرم ظاهر شود و از بین مقادیر این جدول انتخاب شود.
جداول مستر :34جداول  Masterبه شکل آبی رنگ در محیط طراحی مدل دادهای متمایز میشوند و به آن
دسته از جداول اطالق میشوند که با ایجاد درخواستها برای فرآیند رکوردها (سطرها) در آنها پر میشوند.
به عنوان مثال دادههایی که توسط کاربر در فرمها پر میشوند در جداول  Masterمینشینند .شکل -2-2
انواع جداول در BPMSمحلی در محیط طراحی مدل داده میباشد که توسعه دهنده فرآیندها میتواند از
جداول موجود  Masterدر پروژه استفاده کند.
نکته :با توجه به اینکه با ایجاد درخواست جدید برای فرآیند یک رکورد جدید در موجودیت اصلی ایجاد
میشود ،این موجودی از نوع  Masterمیباشد.

شکل -2-2انواع جداول در BPMS

Parametric Tables
Master Tables
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 3-1آموزش ساخت ستونهای جداول (اضافهکردن فیلدها)
حال میخواهیم دادههای فرآیند را شکل دهیم .سادهترین راه اضافهکردن ستون (فیلد) به موجودیت اصلی
است ،اما توصیه میشود بیش از  12فیلد را در موجودیت اصلی جای ندهید و در صورت نیاز به فیلدهای
بیشتر آنها را در جداول دیگری که جزو فرزندان جدول موجودیت اصلی هستند ،جای دهید .برای اضافهنمودن
فیلد به موجودیت اصلی بر روی جدول راست کلیک کنید .با راست کلیک برروی جدول گزینههای شکل
-2-2گزینههای راستکلیک بر روی جداول  Masterظاهر میشوند.

شکل -2-2گزینههای راستکلیک بر روی جداول Master

 :Add Related Entities با انتخاب این گزینه اگر این جدول با جداول دیگری در ارتباط باشد و آن
جداول ظاهر نباشند ،آن جداول در صفحه طراحی مدل داده اضافه میشوند.
 :Edit Attribute List فیلدها و ستونهای جدول را با انتخاب این گزینه میتوانیم ویرایش نماییم.
 :Properties صفحه تنطیمات جدول و تغییر  Nameو  Display Nameجدول ظاهر میشود.
 :Remove from Diagram با انتخاب این گزینه جدول از صفحه حذف میشود .دقت داشته باشید
با این گزینه جدول از دیتابیس حذف نمیشود و صرفا از صفحه طراحی حذف میشود و هیچ یک از
ارتباطهای ان با جداول نیز حذف نمیشود.
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بر روی گزینه  Edit Attribute Listکلیک کنید .صفحه شکل -9-2صفحه  Edit Attribute Listظاهر
میشود .با انتخاب گزینه  Addیک ستون و فیلد بر روی جدول شکل میگیرد و با انتخاب گزینه Remove

آن ستون از جدول حذف میشود .بر روی گزینه  Addکلیک میکنیم تا یک فیلد در جدول بسازیم.

شکل -9-2صفحه Edit Attribute List

 2-1معرفی انواع داده
با انتخاب گزینه  Addدر صفحه  Edit Attribute Listموجودیت اصلی یک فیلد به آن جدول اضافه میشود
که در شکل -3-2انواع نوع فیلد در جداول نشان داده شده است .به عنوان مثال میخواهیم فیلد شماره
درخواست را در مدل داده بسازیم تا در فرمها بتوانیم از آن استفاده نماییم .در قسمت Display Name

میتوانیم نام نمایشی فیلد را مشخص کنیم .در قسمت  Nameنام فیلد را مشخص میکنیم که میبایست به
شکل التین باشد و قوانین دیتابیس را نقض نکند .در قسمت  Typeهم نوع فیلد را مشخث میکنیم .جنس
ستونها (فیلدها) در جداول میتواند در انواع ذیل باشد.
 :Boolean فیلدهای از جنس چک باکس و بله و خیر از این نوع انتخاب میشوند.
 :Currency فیلدهایی که از جنس مبلغ میباشند از این نوع تعریف میشوند.
 :Date-Time فیلدهایی که از نوع تاریخ و یا ساعت میباشند.
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 :Integer فیلدهایی که از نوع عدد و عدد صحیح میباشند.
 :Big Integer اعداد صحیح که بیشتر از  32333را قبول میکنند.
 :File فیلدهایی که از جنس فایل هستند و میبایست آپلود شوند.
 :Float فیلدهایی از جنس اعداد اعشاری میباشند.
 :Real اعداد حقیقی در این قالب تعریف میشوند.
 :Entity ارتباط یک به یک با جداول دیگر از این نوع انتخاب میشوند .این بدان معناست که با ذخیره
 idجدول فرزند در این ستون یک رکورد (سطر) منحصر بفرد از آن انتخاب میشود .در ارتباط بین
جداول مختلف از این گزینه استفاده میکنیم و کافیست در یکی از ستونهای جدول پدر نوع آن را
از جنس ارتباط با جدول فرزند انتخاب کنیم و نیاز نیست که  idآنها را به هم بشناسانیم و با انتخاب
این گزینه  idجدول فرزند را شناسایی میکند و ارتباط را برقرار میکند.
 :Collection برای حاالتی که میخواهیم ارتباطات یک به چند را برقرار کنیم از این گزینه استفاده
میکنیم .به عبارت دیگر زمانی که میخواهیم یک جدول (جدول درخواست کاال ،جدول فاکتور فروش
و  )...را در فرم نمایش دهیم فیلد را در جدول پدر از این نوع انتخاب میکنیم و آن را به جدول فرزند
(جدول کاالهای درخواستی ،جدول کاالهی فروش یافته و  )...ارتباط میدهیم.
 :Small Integer اعداد صحیح کوچک از این نوع انتخاب میشوند.
 :Tiny Integer اعداد صحیح وقتی بین  3تا  422باشند از این نوع انتخاب میشوند.
 :Template وقتی بخواهیم یک فیلد را با یک متن  HTMLکه در قالب یک تمپلیت است در فرم
نمایش دهیم از این نوع میتوانیم استفاده نماییم.
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شکل -3-2انواع نوع فیلد در جداول

 1-1معرفی  Lengthو Default Value

وقتی نوع فیلد از جنس  Stringانتخاب شود ،همانگونه که در قسمت  2شکل -3-2انواع نوع فیلد در جداول
وجود دارد ،ما میتوانیم مقدار پیش فرض برای فیلد در نظر بگیریم که با پر کردن آن ،هنگامیکه رکورد
جدیدی برای جدول ایجاد میشود با این مقدار به طور پیش فرض پر میشود و میتواند مقدار آن در یک فرم
تغییر یابد .همچنین در قسمت  9شکل -3-2انواع نوع فیلد در جداول ما میتوانیم طول رشته متغیرهای از
جنس  Stringرا تعیین نماییم که این مقدار میتواند تا  2333کاراکتر تعریف شود.
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 3-1ساخت جدول از نوع پارامتر
جداول پارامتر ،جداولی هستند که تعریف میشوند و رکوردهایی از مقادیر ثابت را در خود نگه میدارند تا ما
بتوانیم فیلدهایی از جنس کومبو را تعریف نماییم .برای ساخت این جداول بر روی صفحه طراحی مدل داده
راست کلیک کرده و گزینه  New Entityرا انتخاب کنید.

شکل -2-2نحوه تعریف جدول در BPMS

با کلیک بر روی گزینه فوق ،صفحه  Propertiesجدول جدید ایجاد میشود .در این صفحه نام و نام نمایشی
جدول را وارد کرده و نوع آن را از جنس پارامتر انتخاب میکنیم .در قسمت بعد ،فیلدهای جدول پارمتر را
انتخاب میکنیم .معموال جداول پارامتر ،یک ستون نام و یک ستون کد را دارند و میتوانند ستونهای دیگری
را نیز داشته باشند.
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شکل -6-2صفحه تعریف جداول پارامتر

در شکل -13-2نحوه تعریف فیلد در جدول پارامتر ما نام و کد جدول پارامتر را تعریف میکنیم.

شکل -13-2نحوه تعریف فیلد در جدول پارامتر

با زدن گزینه  Finishجدول پارامتر ساخته میشود .حال بر روی جدول راست کلیک کرده و بر روی گزینه
 Valuesمطابق کلیک میکنیم تا مقادیر این جدول پارامتر را تعریف کنیم.

شکل -11-2تعریف مقادیر در جدول پارامتر
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در صفحه باز شده مقادیر جدول را  Addکرده و وارد میکنیم.

شکل -14-2صفحه تعریف مقادیر در جدول پارامتر

 6-1ساخت جداول از نوع Master

جداول  Masterجداولی میباشند که در صفحه طراحی مدل دادهای به شکل آبی رنگ ظاهر میشوند و با
ایجاد درخواستهای جدید ،رکوردهای جدیدی در آن ایجاد میشوند و دادههای پر شده در فرمها در آنها
جای میگیرند .در این جداول دادهها پر میشوند ،بنابراین حتی اگر دادهای از نوع کومبو باکس در فرم باشد
که پر میشود ،میبایست  idیک جدول پارامتر در آن نگهداری شود تا مشخص شود که در هر درخواست چه
مقداری از پارامتر انتخاب شده است؛ پس میبایست جداول  Masterبه جداول پارامتر ارتباط داده شوند تا
دادههای جدول پارامتر در جدول  Masterانتخاب شده و پر شوند .برای ساخت جدول  Masterدر صفحه
طراحی مدل داده ،راست کلیک کرده و گزینه  New Entityرا انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه صفحه
 Propertiesجداول ظاهر میشود که در شکل 13-2تعریف جدول  Masterنشان داده شده است و در اینجا
نام و نام نمایشی جدول داده شده است .در مرحله بعدی فیلدهای این جدول را تعریف میکنیم .پس از اتمام
کار جدول  Masterساخته میشود که در شکل -12-2جدول  Masterآورده شده است.
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شکل 13-2تعریف جدول Master

شکل -12-2جدول Master

 4-1ایجاد رابطه یک به یک
برای اینکه بتوان از فیلدهای مدل داده در فرمها استفاده نمود ،میبایست جداول مربوطه به جدول موجودیت
اصلی فرآیند ارتباط داده شوند .این ارتباط باعث میشود که سیستم  BPMSبا ایجاد درخواست جدید برای
فرآیندها از طریق جداول سیستمی به موجودیت اصلی وصل شود و یک رکورد در آن ایجاد کند و در این
رکورد از جدول موجودیت اصلی id ،جداول پایین سطحی که دادههای این درخواست در آنها ذخیره میشود،
ثبت گردد .پس برای ایجاد ارتباط بین جداول کافیست در جدول پدر یک ستون (فیلد) از جنس ارتباط با
جدول پایینسطحی ایجاد شود تا  idجدول پایین سطحی را در هر درخواست در خود نگه دارد .انواع ارتباط
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مابین جداول مختلف عبارتند از  :ارتباط یک به یک ،ارتباط یک به چند ،ارتباط چند به یک و ارتباط چند به
چند.
در نرمافزار  BPMSهنگامیکه میخواهیم مدل دادهای را طراحی کنیم ،دقت داشته باشید که فقط به ارتباطات
یک به یک و ارتباطات یک به چند نیاز خواهیم داشت و تمامی فرآیندها را میتوان با این دو ارتباط مدلسازی
نمود .پس سعی داشته باشید که مدل داده طراحیشده توسط شما مثل ساختار دانه برفی باشد که هسته آن
جدول موجودیت اصلی میباشد و جداول پاییندستی هم میتوانند هسته مربوط به جداول دیگر باشند.

شکل -12-2ساختار دانه برفی

 ارتباط یک به یک :ارتباطی میباشد که یک رکورد از جدول پدر دقیقا به یک رکورد از جدول فرزند
ارتباط دارد و با ذخیره کردن  idجدول فرزند در یکی از ستونهای خود میتواند به تمامی فیلدهای
آن رکورد خاص از جدول فرزند دسترسی داشته باشد و آنها را آپدیت کند و یا آنها را بازخوانی
نماید.
 ارتباط یک به چند :ارتباطی میباشد که یک رکورد از جدول پدر میتواند به چندین رکورد از
جدول فرزند ارتباط داشته باشد و با ذخیره شدن  idجدول پدر در چندین رکورد از جدول فرزند در
یکی از ستونهای جدول فرزند به دادههای چندین رکورد از جدول فرزند دسترسی پیدا میکند.
برای اینکه نوع ارتباطات بین جداول مربوط به فرآیند را تحلیل کنید ،از موجودیت اصلی شروع کنید و بگویید
که هر درخواست یک شماره درخواست دارد که در جدول موجودیت اصلی گذاشتهایم .هر در خواست یک
تاریخ ایجاد دارد که در جدول موجودیت اصلی دیدهایم و هر درخواست یک شرح درخواست دارد که این فیلد
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در جدول مشخصات درخواست ایجاد شده است .بنابراین ارتباط مابین جدول موجودیت اصلی و جدول
مشخصات درخواست یک به یک میباشد .برای ایجاد این رابطه یک به یک ،بر روی موجودیت اصلی راست
کلیک کرده و گزینه  Edit Attribute Listرا انتخاب کنید .یک فیلد در موجودیت اصلی تعریف کنید و نوع
آن را از نوع  Entityانتخاب کنید که مختص ارتباطات یک به یک میباشد .حال جدول مشخصات درخواست
را انتخاب کنید تا ارتباط یک به یک مابین موجودیت اصلی و این جدول برقرار شود.
نکته :برای ارتباط با جداول پارامتر و جداول سیستمی فقط و فقط از گزینه  Entityکه مختص ارتباطات
یک به یک میباشد استفاده میشود ،اما برای ارتباط با جداول  Masterمیتوان از هر دو ارتباط یک به
یک و یا یک به چند استفاده نمود.

شکل -19-2ایجاد ارتباط یک به یک
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با توجه به اینکه هر مشخصات درخواست هم یک نوع تعمیرات دارد ،یک ارتباط یک به یک مابین جدول
مشخصات درخواست و جدول نوع تعمیرات برقرار میکنیم که در شکل -13-2ارتباط یک به یک با جدول
پارامتر نشان داده شده است.

شکل -13-2ارتباط یک به یک با جدول پارامتر

 9-1ایجاد رابطه یک به چند
رابطه یک به چند به رابطهای اطالق میشود که جدول پدر به چند رکورد از جدول فرزند میتواند دسترسی
داشته باشد .به عنوان مثال در فرآیند درخواست کاال ،هر درخواست میتواند چندین ردیف کاالی درخواستی
داشته باشد .بنابراین در مدل داده این فرآیند از جدول موجودیت اصلی به جدول کاالهای درخواستی ،یک
ارتباط یک به چند برقرار میکنیم .برای ایجاد یک رابطه یک به چند بر روی جدول  Masterپدر راست کلیک
کرده و گزینه  Edit Attribute Listرا انتخاب میکنیم .یک فیلد در جدول پدر از جنس Collection

میسازیم که مختص ارتباطات یک به چند است و جدول  Masterفرزند را انتخاب میکنیم تا ارتباط یک به
چند مابین جداول را برقرار کند.
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فرض کنید که در مثال شرح دادهشده در این بخش لیست قطعات مصرفی در هر درخواست وارد میشود،
بنابراین هر درخواست میتواند چندین قطعه مصرفی داشته باشد .بنابراین وارد طراحی فیلدهای موجودیت
اصلی میشویم و یک فیلد تحت عنوان قطعات مصرفی را تعریف میکنیم .نوع این فیلد را از جنس
 Collectionانتخاب کرده و در قسمت  Masterگزینه  New Entityرا انتخاب میکنیم تا جدول جدید
قطعات مصرفی را ایجاد کنیم.

شکل -12-2ایجاد رابطه یک به چند

در جدول قطعات مصرفی فیلدهای نام قطعه ،کد قطعه و تعداد مصرفی را تعریف میکنیم و بر گزینه finish

کلیک میکنیم تا این جدول ساخته شود.

شکل -16-2جدول قطعات مصرفی
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حال به جدول پدر بازگشتهایم و رابطه یک به چند را ایجاد میکنیم که در شکل -43-2نمایش رابطه یک به
چند نشان داده شده است .یکی از نکات رابطه یک به چند این نکته میباشد که بر روی شاخه رابطههای یک
به چند عالمت ستاره ظاهر میشود که آن را از ارتباطات یک به یک متمایز مینماید.

شکل -43-2نمایش رابطه یک به چند
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 8-1ایجاد رابطه از نوع سیستم
برای ایجاد رابطه از نوع سیستمی ،در جدول  Masterپدر مربوطه ،یک فیلد ایجاد میکنیم و آن را از طریق
 Entityکه مختص روابط یک به یک میباشد به جدول سیستمی ارتباط میدهیم .به عنوان نمونه در ممثال
شرح دادهشده در جدول مشخصات درخواست فیلد درخواستکننده را تعریف میکنیم و آن را به جدول
سیستمی کاربران که جدول  WFUSERمیباشد ارتباط میدهیم .این ارتباط در شکل -41-2ایجاد رابطه
سیستمی نشان داده شده است.

شکل -41-2ایجاد رابطه سیستمی
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 41-1آموزش منوهای مدل داده
در قسمت طراحی مدل داده منوهایی وجود دارند که در این قسمت آنها را توضیح خواهیم داد .یک از
گزینهها گزینه  Show Gridمیباشد که در صورت انتخاب صفحه در قالب خطکشی شده نمایش داده
میشود .گزینه دیگر گزینه  Fit to Diagramمیباشد که با انتخاب آن زوم صفحه توسط سیستم طوری
تنطیم میشود که همه مدل داده طراحیشده در صفحه نمایش داده شود .گزینههای دیگر  Zoom inو
 Zoom outمیباشد که زوم صفحه مدل داده را تنظیم میکنیم .گزینه دیگر گزینه  Panمیباشد که با
انتخاب آن صفحه کوچکی باز میشود که کل مدل داده را به صورت کوچک نمایش میدهد و با حرکت آن
مدل داده زومشده هم به همان نقطه انتقال پیدا میکند .همچنین لیستهای کرکرهای جداول ،Master
پارامتر و سیستمی در قسمت سمت چپ صفحه مدل داده وجود دارد که جداول موجود در پروژه را نشان
میدهند و ما ما میتوانیم از جداول موجود در فرآیندهای دیگر در طراحی مدل داده این فرآیند استفاده کنیم
و آن جداول را به صفحه طراحی  Drag & Dropکنیم و با موجودیت اصلی فرآیند ارتباط دهیم.
یکی از گزینهها در صفحه مدل داده گزینه  Entityمیباشد که جزو مباحث پیشرفته میباشد و در فصل 13
این کتاب به آن پرداخته شده است.
 44-1آموزش تغییر در مدل داده
پس از طراحی مدل داده و در هر مرحله اط طراحی فرآیندها که هستید ،میتوانید نوع دادههای مدل داده را
تغییر دهید و یا آنها را حذف کنید .به عنوان مثال برای حذف ارتباط مابین دو جدول کافیست برروی جدول
پدر راست کلیک کرده و گزینه  Edit Attribute Listرا انتخاب کرده و فیلد از جنس ارتباط مابین جداول
را حذف کنیم .دقت داشته باشید که اگر از دادهها در مراحل بعد اعم از فرمها ،قوانین و ایفاکنندگان استفاده
کرده باشید ،هنگام حذف دادهها سیستم ارتباطات را چک میکند و در صورت استفاده از آن داده در مراحل
بعدی لیست ارتباطات را نشان میدهد و خاطر نشان میشود که ابتدا باید ارتباطات دادهها را حذف کرده و
سپس بتوانید دادهها را حذف کنید و یا نوع آن را عوض کنید .برای اضافه کردن فیلد و یا جدول به مدل داده
در هر مرحلهای از ساخت فرآیند که باشید ،محدودیتی ندارید و میتوانید به عنوان مثال از مرحله پنجم به
مرحله دوم آمده و مدل داده را تکمیل نمایید.
در شکل -44-2مدل داده فرایند تعمیرات و نگهداری مدل داده فرآیند تعمیرات و نگهداری که به عنوان
نمونه انتخاب شده است ،تکمیل شده و آورده شده است.
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شکل -44-2مدل داده فرایند تعمیرات و نگهداری
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 3فصل پنجم :آموزش ساخت فرمها
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مقدمه:
پس از تکمیل مدل دادهای فرآیند ،وارد مرحله  3که تعریف فرمها میباشد ،میشویم تا فرمهای مربوط به
فعالیتها را برای فرآیند طراحی کنیم .با وارد شدن به مرحله  ،3مدل فرآیندی که برای فرآیند طراحی
نمودهایم را مشاهده خواهیم کرد .در این مرحله ،سیستم اجازه تعریف فرم برای ماژولهایی که قابلیت تعریف
فرم بر روی آنها وجود دارد را میدهد .اگر هم فرمی برای فعالیتی تعریف نشده باشد ،در ابتدای کار بر روی
فعالیت عالمت اخطار ظاهر میشود که در شکل -1-2مدل فرآیندی در مرحله طراحی فرم نشان داده شده
است.

شکل -1-2مدل فرآیندی در مرحله طراحی فرم

بر روی فعالیت دلخواه کلیک میکنیم تا وارد محیط طراحی فرم شویم.
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 4-3محیط طراحی فرم
با ورود به صفحه طراحی فرم صفحهای مانند شکل -4-2محیط طراحی فرم در  BPMSظاهر میشود .صفحه
طراحی فرم به چند قسمت عمده تقسیم میشود که در شکل -4-2محیط طراحی فرم در  BPMSاز هم
جدا شدهاند.

شکل -4-2محیط طراحی فرم در BPMS

 محیط  :4جهت پاک کردن ،ذخیره نمودن و کپی کردن فرمها کاربرد دارد.
 محیط  :3نوار ابزاری است که برای اضافه کردن  Tabها Group ،ها ،Label ،لینک ،دکمه ،زمینه
کاربر و  ...کاربرد دارد.
 محیط  :2این محیط تحت عنوان  Data Bindingمیباشد و درخت مدل دادهای را که طراحی
کردهایم را نشان میدهد و ما میتوانیم فیلدهای مربوطه را به فرم اضافه کنیم.
 محیط  :1صفحه فرم طراحیشده را نشان میدهد.
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 محیط  :3قسمت تنظیمات مربوط به فیلدها و فرمها میباشد که با انتخاب هر فیلد یا فرم تنظیمات
آن نمایش داده میشود .این صفحه تحت عنوان  Propertiesشناخته میشود.
 محیط  :6قسمتی را نشان میدهد که فرم محیط  2را برای آن ساختهایم .به عنوان مثال اگر در این
قسمت نام فعالیت باشد ،یعنی در طراحی فرم مربوط به این فعالیت هستیم.
دقت داشته باشید که راحتی کار در ساخت فرمها تحلیل درست مدل داده میباشد تا بتوانید فیلدها را به
همان شکلی که میخواهید در ساخت فرمها استفاده کنید .در ادامه این فصل ،قسمتهای مختلف یک فرم و
نحوه اضافه کردن آنها را شرح خواهیم داد.
 3-3اضافهکردن  Tabبه فرم
تمامی عالیم و ماژولها با  Drag & Dropبه صفحه طراحی فرم اضافه میشوند .حال اگر میخواهیم که
 Tabهای مختلفی در یک فرم داشته باشیم ،از محیط  4به تعداد دلخواه  Tabبه فرم اضافه میکنیم .با دوبار
کلیک بر روی  Tabمیتوان  Display Nameآن را تغییر داد و نام فارسی دلخواه را برای  Tabنوشت .نحوه
اضافه  Tabدر شکل -3-2نحوه اضافهکردن  Tabبه فرم شرح داده شده است.

شکل -3-2نحوه اضافهکردن  Tabبه فرم
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با کلیک بر روی هر  Properties ،Tabآن در قسمت  3نمایش داده میشود که ما میتوانیم Display

 Description،Nameو  Help Textآن  Tabرا تغییر دهیم.
 2-3اضافه کردن  Groupبه فرم
گروهها در فرمها به آن دسته از ماژولهایی اطالق میشوند که فیلدهای جا گرفته در داخل آنها را گروهبندی
میکنند و در تشکیل فرم استاندارد شما را یاری میرسانند .با اضافهکردن گروه به فرم همانطوری که در شکل
-2-2گزینههای راستکلیک بر روی جداول  Masterنمایان است ،گزینهای بر روی گروه ظاهر میشود که
در محیط اجرا میتوان گروهها را باز و بسته کرد و تا کار با فرم را در محیط اجرا تسهیل بخشند.

شکل -2-2اضافه کردن  Groupبه فرم

با دوبار کلیک بر روی نام گروه ،میتوان آن را تغییر داد .همچنین با کلیک بر روی یگ گروه Properties ،آن
ظاهر میشود که میتوان ،نام نمایشی Description ،و  help Textآن را تغییر داد.
 1-3اضافهکردن فیلد از جنس Text Box

برای اضافهکردن یک فیلد از جنس  Stringو  Text Boxبه صفحه فرم کافیست که از محیط  3که مختص
مدل داده میباشد ،درخت مدل داده را باز کرده و فیلد مورد نظر را به صفحه فرم  Drag & Dropمیکنیم.
درشکل -2-2اضافه کردن فیلد از جنس  Text Boxفیلد شماره درخواست به گروه مشخصات درخواست در
فرم اضافه شده است که از نوع  Stringمیباشد .با کلیک بر روی شماره درخواست Properties ،مختص
 Text Boxها ظاهر میشود که از جمله موارد مهم آن میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
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 :Render Type میتوان  Text Boxرا به ( Extended Textمتن گسترده)  ،لینک و Label

تبدیل کرد.
 :Regular Expression اضافه کردن  Maskهایی با زبان جاوا اسکریپت تا کاربر متن را رد قالب
مشخصی وارد کند.
 :Retype با انتخاب این گزینه در محیط اجرا از کاربر دو بار میخواهد که  Textرا در قالب متن
یکسان وارد نماید.
 :Default Value با پر کردن این گزینه در محیط اجرا این فیلد پیش فرض با متن نوشته شده پر
میشود و سپس کاربر میتواند مقدار آن را تغییر دهد.
 :Default Value Expression میتوان مقدار پیشفرض فیلد را در قالب یک کد تعریف نمود.
 :Appearance نحوه نمایش این فیلد در محیط اجرا را میتوان تنظیم نمود ،اما به طور پیشفرض
فیلدها در زمان اجرا راستچین میشوند.
 :Advanced قابلیت تعریف  Action ،Validationو  Behaviorرا برای فیلد ایجاد میکند.

شکل -2-2اضافه کردن فیلد از جنس Text Box
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با راست کلیک بر روی فیلد هم میتوان آن را به انواع دیگر تبدیل کرد ،نام آن را تغییر داد ،فیلد را از صفحه
پاک کرد و قابلیت دیده شدن ،اجباری بودن و ویرایش فیلد را تعیین نمود.
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 3-3اضافه کردن فیلد از نوع بله/خیر
برای اضافه کردن فیلد از نوع بله/خیر ،از قسمت  Data Bindingفرم ،فیلد از نوع  Booleanرا به صفحه فرم
 Drag & Dropمیکنیم .اضافهکردن این فیلد در شکل -9-2اضافهکردن فیلد  Booleanبه فرم نشان داده
شده است .با کلیک بر روی فیلد  Properties ،Booleanمربوط به این نوع فیلدها نمایش داده میشود که
از جمله موارد مهم آن میتوان به گزینههای ذیل اشاره نمود.
 :Render Type میتوان نوع فیلد را از بله و خیر به چک باکس Label ،و لینک تبدیل کرد.
 :Default Value مقدار پیش فرض این فیلد را میتوان بر گزینه بله ،خیر و یا بر مبنای یک قانون
تعریف کرد.
 :Submit on Change با انتخاب این گزینه در صفحه اجرا وقتی کاربر بر روی فرم مقدار این فیلد
را وارد و یا تغییر میدهد صفحه فرم یکبار رفرش میشود و مقدارهای واردشده در این صفحه وارد
دیتابیس میشوند و میتوان به کمک این گزینه ،بر مبنای فیلد بله و خیر ،قوانینی از جمله فیلتر،
قابلیت ویرایش و دیده شدن دیگر فیلدها را پیادهسازی کرد.

شکل -9-2اضافهکردن فیلد  Booleanبه فرم

با راست کلیک بر روی فیلد  Booleanمیتوان نوع آن را به چکباکس تغییر داد .دقت داشته باشید که مقادیر
فیلد  Booleanبه طور خودکار در محیط اجرا به صورت بله/خیر نمایش داده میشوند.
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 6-3اضافه کردن Number

برای اضافهکردن فیلدهای از نوع عددی به صفحه فرم ،آن را از درخت مدل داده انتخاب کرده و به فرم طراحی
اضافه نمایید .در شکل -3-2اضافه کردن فیلد عددی به صفحه فرم یک نمونه فیلد عددی به صفحه طراحی
فرم اضافه شده است .با کلیک بر روی فیلد عددی Properties ،مختص آن ظاهر میشود که از جمله موارد
پرکاربرد آن میتوان به گزینههای ذیل اشاره نمود.
 :Retype در محیط اجرا از کاربر میخواهد که دو بار مقدار یکسان را برای فیلد وارد کند.
 :Size میتوان تعداد کاراکترها برای فیلد را مشخص کرد .پیشفرض مقدار صفر میباشد که به معنی
نامحدود است.
 :Default Value میتوان مقدار پیشفرض را برای فیلد تعریف کرد.
 :Minimum Value میتوان مقدار حداقلی که کاربر میبایست در محیط اجرا وارد کند را مشخص
نمود.
 :Maximum Value میتوان مقدار حداکثر برای فیلد مشخص کرد تا کاربر از آن مقدار بیشتر در
محیط اجرا وارد ننماید.
 :Expressions محیط طراحی کد برای  Minimum ،Defaultو  Maximumبرای فیلد میباشد.

شکل -3-2اضافه کردن فیلد عددی به صفحه فرم
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 4-3اضافهکردن فیلد از جنس  Date-Timeبه فرم
برای اضافهکردن فیلدهایی که از نوع  Date-Timeمیباشند ،کافیست این نوع فیلدها را از درخت مدل داده
به صفحه طراحی فرم  Drag & Dropکنیم که در شکل  -2-2اضافهکردن فیلد از نوع تاریخ به صفحه
طراحی فرم نشان داده شده است .با اضافهکردن این فیلد به صفحه فرم ،در محیط اجرا به طور پیشفرض یک
تقویم به صورت شمسی در کنار فیلد ظاهر میشود که میتوانیم با انتخاب بر روی تقویم ،مقدار فیلد را تغییر
دهیم .همچنین  Propertiesفیلدهای از جنس  Date-Timeدارای مواردی به شرح ذیل میباشد.
 :Render Type میتوانیم نوع فیلد را به  Date-Time ،Dateو  Labelتبدیل کنیم.
 :Default Value میتوانیم تاریخ پیشفرض را برای فیلد مشخص کنیم.
 :Minimum Value مقدار حداقل تاریخ برای فیلد از این گزینه تعیین میشود .خالی بودن این
گزینه به معنای قبول تمامی تاریخها میباشد.
 :Maximum Value مقدار ماکزیمم تاریخ که کاربر میتواند برای فیلد در محیط اجرا وارد کند با
این گزینه تعیین میگردد.
 :Expressions مقدار  Maximum Value ،Default Valueو  Minimum Valueبرای فیلد را
میتوان در قالب کد و قانون مشخصی تعریف کرد.
 :Format برای تغییر فرمت نمایش تاریخ ،زمانی که این فیلد در فرم  read onlyمیباشد ،به کار
میرود.
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شکل  -2-2اضافهکردن فیلد از نوع تاریخ به صفحه طراحی فرم

 9-3اضافهکردن فیلد از نوع  Comboبه صفحه فرم
برای اضافهکردن فیلدهایی که از جنس  Comboبوده و میخواهید از بین مقادیر موجود آن یک مقدار را وارد
کنید ،میبایست کل جدول (پارامتر ،سیستمی و یا  )Masterرا به صفحه فرم  Drag & Dropکنید .با انجام
این کار ،در صفحه طراحی فرم آن فیلد به طور خودکار در صفحه طراحی فرم به  Comboتبدیل میشود .در
شکل -6-2اضافهکردن فیلد  Combo Boxفیلد  Combo Boxبه صفحه فرم اضافه شده است.

شکل -6-2اضافهکردن فیلد Combo Box

در صفحه  Propertiesمربوط به فیلدهای  ،Comboگزینههایی وجود دارد که پرکاربردترین انها به شرح
ذیل میباشد.
 :Render Type میتوان ،نوع  Comboرا به نوعهای Dynamic ،Radio ،Combo Box

 Favorite Combo ،Comboو  Join Searchتبدیل کرد.
 :Submit on Change با انتخاب این گزینه ،وقتی کاربر در محیط اجرا مقدار این فیلد را تغییر
میدهد ،به صورت خودکار فرم رفرش شده و مقادیر این صفحه در دیتابیس مینشیند.
 :Default Value میتوان مقدار پیشفرض برای فیلد از بین مقادیر موجود جدول انتخاب کرد.
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 :Display as List با انتخاب این گزینه ،مقادیر  Comboبه شکل یک لیست در صفحه اجرا نمایش
داده میشود که کاربر میتواند بر روی یک گزینه کلیک کرده و آن را انتخاب کند.
 :List Size اگر گزینه باال فعال باشد ،تعداد سطرهای یک لیست در هر صفحه را میتوان تنظیم
نمود .به طور پیشفرض این مقدار صفر است که حاکی از آن است که همه مقادیر جدول در یک
صفحه لیست میشوند.
 :Display Attribute از بین ستونهای مختلف جدول  Comboبا این گزینه تنظیم میکنیم که
مقادیر کدامین ستون در قالب  Comboدر محیط اجرا لیست شده و نمایش داده شوند.
 :Additional Attribute با انتخاب یکی از فیلدهای جدول در این گزینه ،در محیط اجرا کنار
 Display Attributeستون اضافی مربوطه هم در کنار مقادیر نمایش نشان داده میشود.
 :Order By Attribute با انتخاب هرکدام از ستونهای جدول  Comboدر این گزینه ،در محیط
اجرا ،مقادیر جدول به ترتیب مشخصشده نمایش داده میشوند.
 :Filter میتوان برای فیلدهای از نوع  ،Comboفیلتر تعریف کرد تا با استفاده از شروط خاصی که
تعریف میکنیم ،در محیط اجرا مقادیر جدول فیلتر شوند و فقط آنهایی نمایش داده شوند که شرط
نوشته شده برای آنها برقرار میباشد.
با راست کلیک بر روی فیلدهای  Comboدر صفحه فرم ،میتوان گزینه  Convertرا انتخاب کرده و نوع
 Comboرا به  Radioتغییر داد و یا اینکه نوع آن را  Join Search Dialogانتخاب کرده و این فیلد را به
نوعی تغییر داد که دکمه جستجو داشته باشد و بتوان بر روی مقادیر جدول جستجو انجام داده و مقدار
مشخصی را انتخاب کرد.
 8-3فیلد از نوع Join Search Dialog

بر روی یک فیلد تحت عنوان  Comboراست کلیک کرده و نوع آن را به  Join Search Dialogتغییر دهید.
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شکل -13-2تبدیل  Comboبه Join Search Dialog

حال بر روی جستجوی ایجاد شده کلیک کرده و در گزینه  Propertiesموارد ذیل را مشاهده کنید.
 :Display Form فرم جستجو برای فیلد میباشد .یک فرم جستجو بر اساس ستونهایی که
میخواهید جستجو را برای آن انجام دهید ،بسازید.
 :Allow Full Search با انتخاب این گزینه ،اجازه جستجو بر اساس همه مقادیری که شامل جستجو
میشود را میدهید ،در غیر اینصورت میبایست بر مبنای مقادیر دقیق جستجو را انجام دهید.
 :Allow Clear با انتخاب این گزینه ،اجازه پاک کردن نتایج جستجو را به کاربر میدهیم.

شکل  Properties -11-2فیلد از نوع Join Search Dialog

در محیط اجرا هنگام جستجو بر روی دکمه یک  Pop-upباز میشود که فرم جستجوی شما را نشان خواهد
داد ،با انجام جستجو ،نتایج جستجو در زیر آن نمایش داده خواهد شد که کاربر میتواند یک گزینه را انتخاب
کند.
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شکل  -14-2فیلد از نوع جستجو در محیط اجرا

 41-3اضافهکردن Label

 Labelبرای اضافهکردن یک متن ثابت به فرم کاربرد دارد .در شکل  -13-2اضافهکردن  Labelبه فرم یک
 Labelبه فرم اضافهشده است.

شکل  -13-2اضافهکردن  Labelبه فرم
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 44-3اضافهکردن Hidden

 Hiddenمتنهایی میباشد که توسعهدهنده فرآیند در متن فرم اضافه میکند و این متنها در محیط اجرا
نمایش داده نمیشوند و میتوانند بهعنوان متنهای راهنما برای توسعهدهندگان فرآیندها باشند Hidden .را
مانند شکل  -12-2اضافهکردن  Hiddenبه فرم اضافه کنید.

شکل  -12-2اضافهکردن  Hiddenبه فرم

 Visible 43-3کردن فرم
با کلیک راست بر روی هر فیلدی ،گزینهای تحت عنوان  Visibleوجود دارد که میتوان به وسیله آن نمایش
فیلد در محیط اجرا را مدیریت نمود .با کلیک بر روی گزینه  Visibleکلیک کنید .با انتخاب گزینه False
فیلد در محیط اجرا نمایش داده نمیشود .به طور پیشفرض هم با اضافهشدن فیلد به فرم  VisibleآنTrue ،

میباشد .در شکل  -12-2گزینههای  Visibleکردن فیلد یا فرم یک گزینه دیگر برای  Visibleمیباشد که
تحت عنوان  Expressionیاد میشود .اگر فیلد را در فرم میخواهید تحت شرایط معین  Visibleکنید،
میبایست از این گزینه استفاده کنید.

شکل  -12-2گزینههای  Visibleکردن فیلد یا فرم

به عنوان مثال فرض کنید میخواهیم فیلد تعداد ممیزیها در فرم زمانی دیده شود که فیلد ممیزی شده
توسط کارشناس فنی توسط کاربر با گزینه بله انتخاب شده باشد .ابتدا میبایست در  Propertiesفیلد
ممیزیشده توسط کارشناس فنی گزینه  Trueرا انتخاب کنیم تا با انتخاب این فیلد توسط کاربر فرم رفرش
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شده و داده پر شده برای این فیلد در دیتابیس ذخیره گردد .سپس بر روی فیلد تعداد ممیزیها راست کلیک
کرده و در گزینه  Visibleمورد  Expressionرا انتخاب میکنیم .با انتخاب این گزینه ،صفحه تعیین شروط
همانند شکل  -19-2اضافهکردن شرط در نمایش فیلدها ظاهر میشود .کافیست فیلد ممیزیشده توسط
کارشناس را از درخت مدل داده به سطر شرط مربوط  Drag & Dropکرده و بگوییم زمانی فیلد تعداد
ممیزیها نمایش داده شود که فیلد ممیزیشده توسط کارشناس  Trueو یا بله باشد.

شکل  -19-2اضافهکردن شرط در نمایش فیلدها

صفحه تعریف قوانین برای فرمها و فیلدهای آن دارای قسمتهای مختلفی است که در شکل -13-2
محیطهای مختلف صفحه تعریف قوانین برای فرمها و فیلدهای آن نشان داده شده است .در ادامه در رابطه با
ویژگی هر قسمت توضیحات اجمالی داده شده است .در فصل  11این کتاب ویژگی هرکدام از قسمتها به
تفصیل شرح داده میشود.

صفحه142

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

شکل  -13-2محیطهای مختلف صفحه تعریف قوانین برای فرمها و فیلدهای آن

 محیط  :4نام قانونی که ایجاد کردهاید ،از این قسمت تعیین میشود و شما میتوانید آن را تغییر
دهید.
 محیط  :3از این محیط میتوانید با تعریف  Componentهای مختلف با استفاده از توابع گوناگون و
فیلدهای مدل داده و فیلدهای ثابت ،از آنها در محیط  3استفاده نمایید.
 محیط  :2محیط استفاده از درخت مدل داده برای تعریف قوانین فرم میباشد.
 محیط  :1درخت مدل داده با انتخاب محیط  XPathنمایش داده میشود و ما میتوانیم از فیلدهای
مدل داده استفاده نماییم.
 محیط  :3در این مححیط میتوانیم با استفاده از فیلدهای مدل داده و جداول کالکشن بر مبنای
توابع مشخصی قانون تعریف کنیم و در محیط  3استفاده نماییم.
 محیط  :6جهت اضافهکردن خط شرط به صفحه قوانین محیط  3کاربرد دارد.
 محیط  :4شروطی است که در این قانون از آن استفاده کردهایم.
 محیط  :9برای تعیین قانون  Andیا  ORبین شروط محیط  3کاربرد دارد.
با تعریف قانون  Visibleبودن برای فیلد تعداد ممیزیها در شکل  -19-2اضافهکردن شرط در نمایش فیلدها
این فیلد زمانی نمایش داده میشود که مقدار بله برای فیلد ممیزیشده توسط کارشناس فنی انتخاب شود.
همچنین در  Propertiesاین فیلد در گزینه  Visibleنام یک شرط نمایش داده میشود که ما میتوانیم آن
را به گزینههای  Trueو  Falseتغییر دهیم و یا دوباره بر روی گزینه  Visibleو  Expressionکلیک کنیم
و شرط طراحیشده را تغییر دهیم.
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شکل  -12-2نمایش شروط  Visibleبرای فیلد در فرم

 Editable 42-3کردن فرم
برای اینکه بتوان در یک فرم قابل ویرایش بودن مقدار یک فیلد توسط کاربر را تعیین کرد ،از گزینه Editable

استفاده میکنیم .به طور پیشفرض با اضافهکردن یک فیلد به فرم  Editableآن  Trueو یا به عبارت دیگر
آن فیلد در فرم قابل ویرایش میباشد .بر روی یک فیلد راست کلیک کرده و  Editableآن را تعیین نمایید.
این مهم در شکل  Editable -16-2کردن یک فیلد در فرم نشان داده شده است.

شکل  Editable -16-2کردن یک فیلد در فرم

 Required 41-3کردن فرم
برای اینکه واردکردن یک فیلد در فرم را برای کاربر اجباری کنیدف کافیست بر روی فیلد در فرم راست کلیک
کرده و گزینه  Requiredآن را در فرم  Trueکنید .با انجام این کار فیلد به شکل توپر در فرم نمایش داده
میشود که حاکی از اجباری بودن آن است و اگر کاربر در محیط اجرا این فیلد را مقداردهی نکند ،پیغام
خطایی ظاهر میشود که "فیلد *** اجباری است" و تا کاربر مقدار درستی برای فیلد وارد نکند ،نمیتواند
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گزینه ارسال را انتخاب کند و کار خود را به فعالیت بعدی ارسال کند .به طور پیشفرض با اضافهکردن فیلد
به فرم اجباری بودن آن  Falseمیباشد که میتوان گزینههای  Trueو  expressionرا برای آن همانند شکل
 Required -43-2کردن یک فیلد در فرم انتخاب کرد.

شکل  Required -43-2کردن یک فیلد در فرم

نکته :در طراحی شروط برای فیلدها دقت داشته باشید که نرمافزار ابتدا شرط  Visibleبودن را چک
میکند و در صورت  Visibleبودن فیلد در فرم شرط  Editableآن چک میشود و با قابلیت ویرایش
فیلد در فرم در انتها شرط اجباری بودن فیلد بررسی میشود .به عنوان مثال اگر میخاوهید در صورت
 Visibleبودن فیلد آن اجباری شود ،کافیست فقط برای  Visibleبودن آن شرط تعیین کنید و مقدار
 Requiredآن را  Trueانتخاب کنید.
اگر برای نمایش فیلدهای خود شروط ترکیبی را دارید که ترکیبی از شرایط  Andو  Orمیباشد و با محیط
طراحی قوانین قابل پیادهسازی نمیباشند ،فصل  11این کتاب را از دست ندهید.
 43-3آموزش ذخیره یک فرم
برای ذخیرهکردن یک فرم کافیست از دکمههای  Saveکه در شکل  -41-2ذخیره کردن فرم نشان داده
شده است ،استفاده نمایید.
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شکل  -41-2ذخیره کردن فرم

 46-3آموزش کپی کردن فرم
در نرمافزار  BPMشما میتوانید از فرمهای طراحیشده کپی بگیرید و در فرمهای دیگر از آن استفاده کنید.
به عنوان مثال فرض کنید که فرم مربوط به فعالیت اول را طراحی کردهاید .برای طراحی فرم فعالیت 4
کافیست که  43درصد فرم طراحیشده برای فعالیت اول را تغییر دهید و دوباره  23درصد آن فرم را طراحی
نکنید .برای این کار ککافیست که به فرم فعالیت  4وارد شویم و از قسمت باالی سمت چپ طراحی فرم،
گزینه  Copy Formرا انتخاب کنیم.

شکل -44-2کپی کردن یک فرم

با کلیک بر روی کپی فرم صفحه مدل فرآیندی ظاهر میشود که ما میتوانیم فعالیت دیگری را انتخاب کنیم
و فرم آن را برروی این فعالیت کپی کنیم.
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شکل  -43-2انتخاب یک فرم دیگر برای کپی کردن فرم آن بر روی فرم جاری

توجه داشته باشید که عملیات کپی کردن فرم را برای فرمهای عمومی 24نیز میتوانید استفاده کنید که در
ادامه این فصل شرح داده شدهاند.
 44-3آموزش ساخت و درج جدول بر روی فرم
همانطورکه در فصل قبل بدان اشاره کردیم ،تمامی جداول در فرمها میبایست به شکل ارتباطات یک به چند

23

در مدل داده تعریف شوند .حال برای اینکه بتوان یک جدول را در فرم طراحی کرد ،اقدامات ذیل را انجام
میدهیم.
ابتدا جدولی را که در درخت مدل داده به شکل  Collectionمیباشد ،به صفحه فرم  Drag & Dropکنید.
با اضافهکردن کل جدول کالکشن به فرم یک جدول با ستونهای خالی ساخته میشود که یک لینک برای
اضافهکردن ردیف دارد .این جدول در شکل  -42-2اضافهکردن جدول کالکشن به فرم نشان داده شده است.

General Forms
Collection
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شکل  -42-2اضافهکردن جدول کالکشن به فرم

حال میتوانید ستونهای جدول را با انتخاب فیلدهای داخل جدول و  Drag & Dropکردن آنها بر روی
جدول شکل دهید .اما توصیه میشود از  Propertiesجدول کالکشن  Display Formو  Add Formآن را
جداگانه بسازید Properties .جداول کالکشن دارای گزینههای ذیل میباشد.
 :Allow Delete با انتخاب این گزینه اجازه حذف ردیفهای ایجاد شده را به کاربر میدهیم.
 :Display Form فرم نمایش جدول با ستونهای مشخص بر روی فرم اصلی را از این قسمت برای
جدول کالکشن تعریف میکنیم.
 :Edit Form فرم ویرایش سطرهای جدول کالکشن میباشد و در صورت ایجاد یک لین ک Edit

در کنار سطرهای جدول ایجاد میشود و کاربر قادر خواهد بود با انتخاب آن مقادیری را که اجازه دارد
برای سطرها تغییر دهد.
 :Add Form با ایجاد  Add Formبرای جدول کالکشن ،با کلیک بر روی لینک ایجاد سطر جدید
وارد این فرم شده و سطر جدیدی را برای جدول ایجاد میکنیم.
 :Group By میتوانیم بر اساس ستون خاصی جدول کالکشن را گروهبندی کنیم.
 :Display Form Fields Read-only با انتخاب این گزینه تمامی فیلدهای Display Form

جدول فقط نمایش داده میشوند و قابلیت ویرایش ندارند.
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 :Edit Form Validation Expression میتوان با استفاده از کد نویسی فرم ویرایش را
 Validateکرد تا کاربر مقادیر درستی را در فرم ویرایش وارد کند.
 :Add Form Validation Expressionمیتوان با استفاده از کد نویسی فرم  Addرا Validate

کرد تا کاربر مقادیر درستی را در فرم  Addوارد کند.
 :Order By Attribute میتوان نحوه نمایش جدول را براساس ستون مشخصی به ترتیب نمایش
داد.
 :Filter در این قسمت میتوان شرط خاصی را نوشت و فقط سطرهایی که آن شرط خاص را ارضا
میکنند در محیط اجرا نمایش داده میشوند.
 :Visible قابلیت نمایش داده شدن جدول در فرم اجرا را میتوان تعیین نمود.
 :Editable قابلیت ویرایش جدول (صرفا اضافهکردن ردیف جدید به آن) را میتوان با این گزینه
تنظیم نمود.
 :Appearance نحوه نمایش جدول و ستونهای آن در محیط اجرا تنظیم میشوند.
 :Advanced-Grid Validations میتوان از این گزینه قوانینی را تعریف کرد که دادههای جدول
توسط کاربر به درستی وارد شوند و در غیر اینصورت پیغام خطا ظاهر شود.
 :Advanced-Grid Totalizers میتوان مقادیری را تعریف کرد تا جمع ،میانگین و  ...ستونهای
مشخص در زیر آن نمایش داده شوند.
 :Label از این قسمت میتوانید نام لینکهای  Delete ،Addو  Editرا با نام دلخواه فارسی برای
جدول تغییر دهید.
در قسمت  Propertiesجدول کالکشن بر روی  Add Formکلیک کرده و گزینه  New Formرا همانند
انتخاب کنید.

صفحه132

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

شکل  -42-2ساخت  Add Formبرای جدول کالکشن

با کلیک بر روی  New Formصفحه جدیدی باز میشود که محیط طراحی  Add Formبرای جدول میباشد.

شکل  Add Form -49-2جدول کالکشن
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حال میتوان ستوونهای جدول را به  Add Formاضاقه کرد تا کاربر برای ردیف جدید مقادیر را وارد نماید.
با ذخیره  Add Formهنوز ستونی برای جدول همانگونه که در شکل  -43-2جدول کالکشن بعد از تعریف
 Add Formآورده شده است ،ظاهر نمیشود ،چون  Display Formبرای آن ساخته نشده است.

شکل  -43-2جدول کالکشن بعد از تعریف Add Form

حال در قسمت  Propertiesجدول کالکشن بر روی  Display Formکلیک کرده و گزینه  New Formرا
بزنید .وارد صفحه طراحی  Display Formشده و آن را طراحی میکنیم.

شکل  -42-2صفحه طراحی  Display Formبرای جدول کالکشن
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پس از ذخیره کردن  Display Formو رفتن به محیط طراحی فرم فعالیت ،ستونهای جدول نمایش داده
میشوند .در شکل -46-2جدول کالکشن پس از طراحی Edit Formبه همراه قابلیت حذف ردیفها نیز
آورده شده است.

شکل -46-2جدول کالکشن پس از طراحی

 49-3فرمهای شناور
فرمهای شناور 22که از آنها تحت عنوان فرمهای عمومی 22نیز یاد میشوند ،فرمهایی میباشند که در سطح
موجودیتها 29ساخته میشوند و میتوان از آنها در فرمهای مختلف فعالیتها استفاده کرد .فرمهای شناور
طراحی فرآیندها را سادهتر میکنند ،به این دلیل که اگر فیلدی را از داخل آنها حذف کنیم و یا قانون جدیدی
را برای فیلد وضع نماییم ،در تمامی جاهایی که از این فرمها استفاده شده است ،وضع میشوند .برای تعریف
فرمهای شناور در محیط طراحی فرم در قسمت  Data Bindingبرای هر جدول  ،Masterموجودیت اصلی
فرآیند و یا در سطح  Applicationمیتوان فرم عمومی ساخت .در محل ذخیرهسازی فرمهای عمومی
نمایش داده شده است.

22

Reusable Forms
General Forms
29
Entities
22
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شکل  -33-2محل ذخیرهسازی فرمهای عمومی

اگر فرم شناوری برای موجودیت یا  Applicationساخته شود ،آن را در قالب درخت فرمها نمایش میدهد
وگرنه در زیر موجودیتها گزینه  Formsنمایش داده خواهد شد .برای تعریف فرم شناور در سطح مجودیت
و یا  Applicationبر روی  Formsزیرسطح آن راست کلیک کرده و گزینه  New Formرا انتخاب کنید.

شکل -31-2نحوه تعریف فرم شناور در سطح Application
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با انتخاب گزینه  New Formوارد محیط طراحی فرم شناور میشوید .در این صفحه ابتدا نام فرم خود را
تعریف کنید و سپس به طراحی محتویات آن بپردازید.

شکل -34-2صفحه طراحی فرم شناور

در این صفحه اگر بر روی  Copy Formکلیک کنید ،به جای نشان دادن مدل فرآیندی ،فرمهای شناور
همسطح با این فرم را نمایش داده که میتوانیم از آن فرمها کپی کنیم .شکل  Copy Form -33-2در
فرمهای شناور حاکی از این موضوع است.

صفحه121

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

شکل  Copy Form -33-2در فرمهای شناور

با ساختن فرم شناور ،این فرم به لیست فرمهای ما اضافه میشود و ما میتوانیم از این فرم در جاهای مختلف
استفاده نماییم .دقت داشته باشید که در فعالیتهای مختلف ما فقط میتوانیم کل فیلدهای یک فرم را
 Editableو یا  Visibleنماییم.
 48-3حذف کردن فرم
برای حذف کردن یک فیلد داخل فرم کافیست که بر روی آن راست کلیک کرده و  Deleteرا انتخاب کنیم
و یا از دکمه  Deleteصفحه کلید استفاده کنیم .برای پاک کردن تمام فرم یک فعالیت سادهترین راه پاککردن
فعالیت از صفحه مدل فرآیندی میباشد .اگر میخواهید فرم شناوری را که تعریف کردهاید حذف نمایید،
میبایست ابتدا در هرجا که از آن فرم شناور استفاده کردهاید ،فرم شناور را حذف کنید .سپس از محیط
طراحی فرم خارج شده و از چرخه توسعه به محیط پیشرفته بروید .در محیط پیشرفته قسمت  Entitiesرا
انتخاب کرده و سپس موجودیت و یا  Applicationکه فرم شناور زیرسطح آن میباشد را انتخاب کنید .از
قسمت  Formsفرم مربوطه را انتخاب کنید و بر روی ان راست کلیک کرده و گزینه  Deleteرا انتخاب کنید.
نرمافزار تمام وابستگیها را آنالیز کرده و در صورت عدم وابستگی فرم شناور به جای دیگری آن را حذف خواهد
کرد .انجام این عملیات در شکل -32-2نحوه حذف یک فرم شناور تشریح شده است.
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شکل -32-2نحوه حذف یک فرم شناور
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 6فصل ششم :آموزش قوانین کسبوکار
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مقدمه
قوانین کسبوکار 23قوانینی میباشند که مختص هر فرآیندی میباشند و خبرههای فرآیند در سازمان آنها را
در تحلیل فرآیند به تحلیلگران منتقل میکنند .از جمله قوانین کسبوکار میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
 مدیر تاییدکننده درخواست میتواند آن را رد ،تایید و یا جهت اصالح به درخواستکننده باز گرداند.
 مدیریت مالی میتواند درخواست را تایید و یا رد نماید.
 درخواستکننده پس از رد مدیریت مالی میتواند یکبار به این اظهار نظر در صورت تمایل اعتراض
نماید و درخواست را دوباره به جریان بیاندازد.
 تاریخ ایجاد درخواست ،شماره درخواست و درخواستکننده میبایست سیستمی پر شوند و کاربر
اجازه ویرایش اطالعات را نداشته باشد.
 تاریخ شروع ممیزی بایستی حداقل  4هفته پس از ثبت درخواست باشد و انجام ممیزی بایستی
حداکثر در یک هفته انجام شود.
 در صورت موفقیت درخواست و اخذ تاییدیههای الزم ،دادههای مربوطه میبایست توسط سیستم
 BPMSدر سیستم پرسنلی ثبت گردند.
 با اظهار نظر مدیران سازمان درخصوص درخواست ،یک ردیف در جدول تاییدات ثبت گردد و نطر
مدیر مربوطه در آن ردیف بنشیند.
برای تعریف قوانین فرآیند ،نیازمند محیطی در سیستم  BPMSمیباشیم که مرحله  2از چرخه توسعه فرآیند
این مهم را برای ما مهیا میسازد .با کلیک بر روی مرحله  2چرخه توسعه ،گزینههای تعریف قوانین و اقدامات
فعالیتها و رویدادها ظاهر میشود که در شکل  -1-9مراحل مرحله  2چرخه توسعه فرآیندها نشان داده شده
است.

Business Rules
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شکل  -1-9مراحل مرحله  2چرخه توسعه فرآیندها

در بخش تعریف قوانین ،قوانین مربوط به  Gatewayهای فرآیند تعریف میشوند .پس در مدل فرآیندی در
هرجا کگه از درگاه تصمیمگیری  Event-Based ،Inclusive ،Exclusiveو یا  Complexاستفاده کردهایم
و نیاز است که مشخص کنیم تحت چه شرایطی سیستم  BPMSکدام شاخه از درگاه را شناسایی کند ،از این
قسمت به سیستم میشناسانیم.
بخش قوانین فعالیتها و رویدادها هم محیطی را برای توسعهدهنده فرآیند مهیا میسازد تا با استفاده از زبان
BPMSو زبان  C#بتواند کدهایی را تعریف کند که با اهداف مشخص پردازشهایی را انجام میدهند.
 4-6تعریف قوانین بر روی  Gatewayها
در بخش چهارم چرخه توسعه گزینه تعریف قوانین را انتخاب میکنیم تا قوانین درگاههای تصمیمگیری فرآیند
طراحیشده را تعریف کنیم .با انتخاب این گزینه مدل فرآیندی طراحیشده نمایش داده میشود و در هرجایی
که سیستم شناسایی میکند که نیاز به تعریف قانون بر روی یک شاخه خاص میباشد ،آن شاخه به شکل
زردرنگ نمایش داده میشود و با تعریف قانون برروی آن این عالمت برداشته میشود .این مورد در شکل
-4-9صفحه تعریف قوانین شاخهها نشان داده شده است.
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شکل -4-9صفحه تعریف قوانین شاخهها

با مشاهده شکل -4-9صفحه تعریف قوانین شاخهها مالحظه میکنیم که تعریف قوانین فقط بر روی
شاخههایی امکانپذیر است که سیستم میخواهد بین راههای پیش رو در فرآیند یک یا چند راه را انتخاب کند.
با کلیک بر روی شاخههای زردرنگ ،محیط تعریف قوانین همانند  Editableکردن فرمها را مشاهده خواهیم
کرد .با کلیک بر روی شاخه تایید در مثال شکل -4-9صفحه تعریف قوانین شاخهها صفحه تعریف قانون این
شاخه ظاهر میشود و اط قسمت مدل داده فیلد وضعیت تایید را بر روی سطر شرط  Drag & Dropکرده و
میگوییم زمانی از این شاخه عبور شود که وضعیت تایید برابر با تایید شد باشد که در شکل -3-9تعریف
قانون شاخه تایید از  Gatewayنشان داده شده است.
در این صفحه تعریف قوانین گزینههایی مانند  Components ،Custom XPaths ،Operationsو
 Functionsوجود دارند که در فصل  14این کتاب به تفصیل در رایطه با آنها توضیح داده شده است.
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شکل -3-9تعریف قانون شاخه تایید از Gateway

با توجه به اینکه  Gatewayمثال شکل -4-9صفحه تعریف قوانین شاخهها دارای دو گزینه رد و تایید میباشد،
با تعریف قانون شاخه تایید کافیست در شاخه رد تعریف کنیم که در غیر مطابقت با شرط شاخه تایید ،این
شاخه انتخاب شود که معروف به گزینه  Is Elseمیباشد .برای انتخاب این گزینه بر روی شاخه رد کلیک
کرده و در صفحه تعریف قوانین دکمه  Cancelرا انتخاب میکنیم و صفحهای ظاهر میشود که گزینه Is

 Elseرا انتخاب میکنیم .با انتخاب این گزینه یک خط مورب در شاخه تایید پدیدار میشود که در شکل
-2-9انتخاب گزینه  Is Elseنشان داده شده است.
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شکل -2-9انتخاب گزینه Is Else

توجه داشته باشید که با تعریف قوانین بر روی شاخهها دوباره میتوان به مرحله تعریف قوانین بازگشت و
قوانین تعریفشده را تغییر داد .در ادامه این بخش نکاتی آورده شده است که در بخش تعریف قوانین حائز
اهمیت میباشند .این نکات به شرح ذیل میباشند.
 اگر قوانین پیچیدهای برای شاخههای  Gatewayدارید نظیر اینکه "اگر حداقل  3سطر از یک جدول
در فرم انتخاب شوند این شاخه فعال شود ".بهترین راه تعریف پرچمهایی 22از جنس  Booleanدر
مدل داده و دادن مقدار سیستمی به آنها از قسمت قوانین فعالیتها و رویدادها و سپس تعریف
قوانین شاخهها برمبنای این  Flagها میباشد.
 Parallel Gateway نیاز به تعریف قوانین شاخهها ندارد ،چونکه تمامی شاخههای خروجی خود را
فعال میسازد.
 در تعریف قوانین شاخههای خروجی  Exclusive Gatewayدقت داشته باشید که طوری شروط را
تعریف نمایید که فقط و فقط در همه درخواستها برای فرآیند ،یک شاخه فعال شود .پس نباید
همپوشانی بین شروط این  Gatewayوجود داشته باشد و در صورت مواجهه سیستم با همپوشانی
پیغام خطا در اجرای فرآیند در هنگام ورود به  Gatewayرخ میدهد .به عنوان مثال اگر در هردو
شاخه مثال شکل -4-9صفحه تعریف قوانین شاخهها شرط تایید شد را قرار می دادیم وقتی که یک
درخواست به این مرحله میرسید سیستم پیغام خطا میداد که نمیتواند از بین شاخهها انتخاب کند.
 اگر شروط به گونهای تعریف شودن که سیستم در یک درخواست نتواند از بین شاخههای پیش رو
انتخاب کند ،پیغام خطای " "No transitions to go from a taskدر محیط اجرا رخ میدهد.
 در تعریف شاخههای خروجی  Inclusive Gatewayمیتوانیم شروطی را تعریف کنیم که همپوشانی
داشته باشند ،چونکه این  Gatewayمیتواند یک یا چند شاخه خروجی را در فرآیند فعال کند.

Flags
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 3-6تعریف قوانین فعالیتها و رویدادها
این قسمت در سیستم  BPMSتعریف شده است تا رویدادهایی را در آن تعریف کنیم .این رویدادها میتوانند
کدنویسی برای پر کردن سیستمی فیلدها ،پر کردن سیستمی جداول ،خواندن فیلدها و جداول ،صداکردن
وبسرویسها و دیگر موارد از این قبیل باشند .در شکل  -1-9مراحل مرحله  2چرخه توسعه فرآیندها با
انتخاب گزینه اقدامات فعالیتها و رویدادها ،صفحه مدل فرآیندی طراحیشده ظاهر میشود که در آن میتوان
بر روی رویدادها ،فعالیتها و درگاههای تصمیمگیری کلیک کرد که در شکل -2-9تعریف اقدامات فعالیتها
و رویدادها بر روی  Eventها Gateway ،ها و فعالیتها نشان داده شده است و قوانینی را بر روی آنها
گذاشت .این قوانین میتوانند در هنگام ورود و یا خروج از رویدادها و درگاههای تصمیمگیری باشند و یا اینکه
در هنگام ورود ،ذخیره اطالعات و ارسال فعالیتها تعریف شوند.

شکل -2-9تعریف اقدامات فعالیتها و رویدادها بر روی  Eventها Gateway ،ها و فعالیتها

به عنوان مثال فرض کنید که با کلیک کاربر بر روی جریان کار جدید و وارد شدن آن به فرم اول که فرم ثبت
درخواست میباشد ،میخواهیم که فیلدهای درخواستکننده ،تاریخ ایجاد درخواست و شماره درخواست را
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سیستمی پر کنیم .به همین جهت در فعالیت ثبت درخواست کلیک میکنیم؛ گزینههایی مانند شکل -9-9
گزینههای  OnSave ،OnEnterو  OnExitدر اقدامات فعالیتها و رویدادها ظاهر میشود که در ذیل ویژگی
هرکدام از آنها تشریح شده است.

شکل -9-9گزینههای  OnSave ،OnEnterو  OnExitدر اقدامات فعالیتها و رویدادها

 :OnEnter به هنگام ورود به فعالیت مد نظر قانونی را تعریف میکنیم و در محیط اجرا اگر کاربری
که کار فعالیت مدنطر به کارتابل وی رفته است ،آن کار را باز کند این قانون اجرا میشود.
 :OnSave اگر در محیط اجرا کاربر فرم را باز کرده و تکمیل کرده ولی ارسال نکند و بر روی گزینه
ذخیره و عدم ارسال کلیک کند ،قانونی که در این قسمت تعریف شده است اجرا میشود.
 :OnExit اگر کاربر کار فعالیت مدنظر را ارسال کند ،با تعریف قانون در این قسمت هنگام ارسال
فعالیت قانون تعریفشده در این قسمت اجرا میشود.
با توجه به توضیحات فوق ،بنابراین ما میبایست قوانین را در  OnEnterفعالیت ثبت درخواست تعریف کنیم
تا در همان ابتدای فرآیند فیلدهای مربوطه پرشده و نمایش داده شوند ،بنابراین همانند شکل -3-9تعریف
اقدامات فعالیتها و رویدادها در  OnEnterفعالیت Error! Reference source not found.بر روی
گزینه  OnEnterکلیک کرده و گزینه  Expressionرا انتخاب میکنیم.
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شکل -3-9تعریف اقدامات فعالیتها و رویدادها در  OnEnterفعالیت

با انتخاب گزینه  Expressionصفحه طراحی  Expressionظاهر میشود که در شکل -2-9صفحه تعریف
 Expressionنشان داده شده است.

شکل -2-9صفحه تعریف Expression

 محیط :4محیط آغاز اجرای کد میباشد که میتوان با راست کلیک بر روی این قسمت متغیرهایی را
تعریف کرد و در کدنویسی از آنها استفاده نمود.
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 محیط  :3محیطی است که با راست کلیک بر روی آن میتوان ماژولهای مدنظر را اضافه کرد و در
آنها کدهای مربوطه را جای داد.
 محیط  :2محیط پایان اجرای کد میباشد.
 محیط  :1محیط تعریف  Nameو  Display Nameبرای قانون تعریف شده میباشد.
ماژولهایی که میتوان در محیط تعریف  Expressionاستفاده کرد در شکل  -6-9ماژولهای صفحه تعریف
 Expressionنشان داده شده است و موارد مهم آن در ذیل تشریح شده است.
 :Add Expression محیطی با یک صفحه خالی میباشد که در آن میتوان با استفاده از توابع C#

و توابع  BPMSهر کدنویسی را انجام داد.
 :Add If میتوان یک  Ifو  Elseرا به شکل شماتیک اجرا نمود.
 :Add While میتوان یک  Whileرا در طول اجرای  Expressionاستفاده کرد.
 :Add For میتوان یک کد حلقه را در  Expressionصدا زد.
 :Add Function میتوان از توابعی که در پروژه میتوانیم تعریف کنیم ،در هر فرآیندی استفاده
نماییم.
 :Add Web Service میتوانیم وب سرویسی را در سیستم  BPMSصدا بزنیم.
 :Add Assignment از محیط تعریف شده استفاده کنیم و به شکل شماتیک کد تعریف کنیم.
 :Add Iterative over XPath حول تعداد سطرهای یک جدول که در فرم مشخص میشود و پر
میشود ،حلقه بزنیم.
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شکل  -6-9ماژولهای صفحه تعریف Expression

دقت داشته باشید که ما میتوانیم از ماژولهای تعریف شده در قسمت باال به تعداد نامحدود در اجرای
 Expressionاستفاده نماییم .برای اینکه بتوانیم فیلد شماره درخواست را سیستمی پر کنیم در محیط 4
راست کلیک کرده و گزینه  Add Expressionرا انتخاب میکنیم .بر روی ماژول ایجاد شده در شکل -13-9

 Add Expressionکلیک میکنیم تا وارد صفحه طراحی کد آن شویم.

شکل Add Expression -13-9
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با انتخاب ماژول  Expressionصفحه خالی مشاهده میکنیم که میتوانیم کد دلخواه خود را در داخل آن
بنویسیم .دقت داشته باشید که در این محیط میتوانید از زبان  C#با استفاده از کالسهای پدر آن استفاده
کنید .به عنوان مثال اگر میخواهید فیلدی را به عدد صحیح تبدیل کنید بایستی کدی به شکل
") "System.Convert.ToInt32(Xرا استفاده کنید .همچنین در این محیط میتوانید از کالس توابع
سیستم  BPMSهم استفاده کنید که در سه کالس کلی  CHelper ،Meو  CEntityتعریف شدهاند .این
توابع به تفصیل در فصل  13این کتاب تشریح شدهاند.
برای گرفتن فیلدها در بخش کدنویسی که در مدل داده تعریف کردهایم ،کافیست یک تگ (<) باز کنیم .با
باز کردن تگ موجودیتهای اصلی فرآیندها در پروژهها همانند شکل -11-9باز کردن تگ برای دسترسی به
فیلدهای مدل داده نمایش داده میشوند که میتوانیم با انتخاب آنها و تایپ "".به فیلدهایی که میخواهیم
دسترسی داشته باشیم .این عملیات را میتوان برای گرفتن فیلدهای جداول فرزند نیز استفاده کرد و فقط باید
از موجودیت اصلی فرآیند به جداول فرزند و سپس فیلد مورد نظر رسید و آن را آدرسدهی نمود .در پایان هم
بایستی تگ را به شکل ">" بست .به عنوان مثال در مدل دادهای که در بخش تعریف مدل دادهای ایجاد
کردیم ،برای دسترسی به شماره درخواست کافیست که عبارت ">"<Maintenance.RequestNumberرا
تایپ کرد.
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شکل -11-9باز کردن تگ برای دسترسی به فیلدهای مدل داده

در قسمت  Optionsدر Error! Reference source not found.شکل -11-9باز کردن تگ برای
دسترسی به فیلدهای مدل داده میتوانیم از  Variableهایی که در ابتدای اجرای کد تعریف نمودهایم ،استفاده
کنیم.
برای پر کردن سیستمی شماره درخواست با شماره پیگیری هر درخواست در فرآیند از کد ذیل استفاده
میکنیم.
;<Maintenance.RequestNumber>=Me.Case.RadicationNumber

برای پر کردن تاریخ ایجاد با تاریخ االن سیستم از کد ذیل استفاده میکنیم.
;<Maintenance.RequestDate>=DateTime.Now

همچنین برای پر کردن سیستمی درخواستکننده از کد ذیل استفاده میکنیم.
;<Maintenance.RequestDescriptions.Applicant>=Me.Case.WorkingCredential.UserId

این کدها در شکل -14-9کدهای نوشته شده برای پر کردن شماره درخواست ،تاریخ ایجاد و درخواستکننده
نشان داده شدهاند .تابع  Meدر سیستم اطالعات فرآیند را میگیرد و زیرتابع  Caseآن اطالعات درخواست
جاری را اخذ میکند .همچنین زیرتابع  WorkingCredentialاطالعات حوزه کاری کاربری که کار فعالیت
جاری را انجام میدهد را میتواند اخذ کند UserId .هم شماره  Idکاربر در جدول  WFUSERمیباشد که
آن را با استفاده از کد باال در فیلد  Applicantپر میکنیم.
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شکل -14-9کدهای نوشته شده برای پر کردن شماره درخواست ،تاریخ ایجاد و درخواستکننده

با انتخاب  OKبر روی کد و  Expressionیک فلش در ابتدای فعالیت ظاهر میشود که نشان میدهد کدی
در ابتدای هنگام ورود به فعالیت تعریف شده است که در شکل -13-9گزینههای صفحه تعریف اقدامات
فعالیتها و رویدادها نشان داده شده است .همچنین از قسمت  1میتوانیم کد نوشته شده را از اعمال در اجرا
پاک کنیم و با استفاده از قسمت  4ترتیب اجرای کدهای نوشته شده مختلف را مدیریت کنیم.

شکل -13-9گزینههای صفحه تعریف اقدامات فعالیتها و رویدادها
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حال میتوانیم فیلدهایی را که سیستمی پر میکنیم از قسمت فرمها Editable ،آنها را  Falseکنیم تا
کاربران امکان تغییر آنها را نداشته باشند .با جرای فرآیند و با ایجاد درخواست جدید و رفتن به فعالیت ثبت
درخواست مشاهده خواهیم کرد که فیلدهای مربوطه به شکل سیستمی پر میشوند.
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شکل  -12-9اجرای فرآیند و پر شدن سیستمی فیلدها
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 4فصل هفتم :آموزش ایفاکنندگان

صفحه193

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

مقدمه:
در فصول قبل چگونگی شناسایی ،تعریف و پیادهسازی فرآیندها را با  BPMSتا  2مرحله از چرخه توسعه
فرآیندها شرح دادیم .در این  2مرحله ما میتوانیم فرآیندها را به طور کامل پیادهسازی کنیم و توسط یک
کارتابل مدیر سیستم از صحت اجرای فرآیند اطمینان حاصل نماییم .در این فصل ایفاکنندگان فعالیتها را
مشخص خواهیم کرد تا اجراکنندگان فعالیتها به جای یک نفر پیشفرض که مدیر سیستم میباشد به افراد
با شروط تعریفشده تخصیص یابند .پس هدف اصلی ارایه این فصل ،تخصیص فعالیتها به افراد میباشد .در
 BPMSعالوه بر اینکه میتوان فعالیتها را به افراد مشخصی تخصیص داد ،امکان اختصاص فعالیتها به
ویژگیهای مشخص و سپس تخصیص ویژگیها به افراد وجود دارد .این ویژگیها میتوانند شامل نقشها،26
سازمانها ،93موقعیتها ،91مهارتها ،94گروهها

93

و ویژگیهای دلخواه تعریفشده توسط توسعهدهندگان

فرآیندها 92باشند .پس نحوه تخصیص فعالیتها به افراد در  BPMSبه شرح شکل -1-3چارچوب تعریف
ایفاکنندگان در  BPMSمیباشد .همچنین امکان تخصیص فعالیتها به افراد با استفاده از شروط ترکیبی
ویژگیها نیز امکانپذیر است .عالوه بر این ما میتوانیم با استفاده از هر کدنویسی هم فعالیتها را به افراد
مربوطه تخصیص دهیم یا با فراخوانی وبسرویس ایفاکننده فعالیت را مشخص نماییم .تنها نکتهای که باید
در این قسمت به آن توجه داشته باشیم ،این است که هر شرطی که در قسمت ایفاکنندگان فعالیتها وارد
میکنیم بایستی بتواند یک یا چندین کاربر با  Idهای آنها برای همه درخواستها پیدا کند تا بتواند کار را
به کارتابل آنها برای انجام دادن فعالیت ارسال نماید .در ادامه این فصل نحوه تعریف ویژگیها و سپس
اختصاص آنها به فعالیتها و افراد را تشریح خواهیم کرد.

Roles
Positions
Locations
Skills
User Groups
User Properties
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ویژگیها
•مدیر سیستم

•بررسی درخواست
•ثبت درخواست

•کوکبی

•نقش

•عالیی

•موقعیت

•شهروزی

•سمت

•طباطبایی

•ناحیه

•...

•گروه

•ثبت در سیستم کارکرد

•فرد
•ویژگی فردی

افراد

•مهارت

فعالیتها

شکل -1-3چارچوب تعریف ایفاکنندگان در BPMS

 4-4تعریف چارت سازمانی
چارت سازمانی یا نمودار سازمانی 92یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاهها و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط
میان آنها است .این نمودار سلسله مراتب سازمان و جایگاههای شغلی موجود در سازمان را مشخص میکند.
همچنین به صورت ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاههای کاری و شغلی 99را مشخص میکند .نخستین
نمونه از چارت سازمان در بین سالهای  1321و  1334در دانش نامه ی آنسیکلوپدی منتشر شد و یک مهندس
اسکاتلندی -آمریکایی به نام دانیل مک کالم ( )1232–1212نخستین نمودار سازمانی تجاری در آمریکا را در
حدود سال  1222طراحی کرد .چارت سازمانی را میتوان در انواع سلسله مراتبی ،ماتریسی و افقی طراحی
کرد که در سیستم  BPMSاز طراحی سلسله مراتبی استفاده میکنیم .به طراحی سلسله مراتبی طراحی
درختی چارت سازمانی نیز میگویند .برای تعریف چارت سازمانی در نرمافزار  BPMSبه قسمت پیشرفته رفته
Organizational Chart
Org Positions
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و گزینه  Organizationرا انتخاب کنید .مشاهده خواهید کرد که یک سازمان ( )Organizationپیشفرض
با تعریف پروژه ایجاد شده است .شما میتوانید بر روی آن سازمان راست کلیک کرده و ان را  Editکنید و یا
یک سازمان جدید را تعریف کنید .نحوه انجام این کار در شکل -4-3نحوه تعریف سازمان نشان داده شده
است.

شکل -4-3نحوه تعریف سازمان

با انتخاب  Editبر روی سازمان صفحهای مطابق شکل -3-3تعریف سازمان و ویژگیهای آن ظاهر میشود
که میتوان در آن نام سازمان ،تقویم کاری سازمان ،تقویم روزهای تعطیل تقویم و  Time zoneسازمان را
مشخص نمود .با انتخاب گزینه بعدی سازمان تعریف میشود و وارد تعریف قسمت چارت سازمانی میشویم.

شکل -3-3تعریف سازمان و ویژگیهای آن
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در این قسمت میتوانیم سمتهای سازمانی را در قالب سلسله مراتب تعریف کنیم که در شکل -2-3تعریف
چارت سازمانی نشان داده شده است.

شکل -2-3تعریف چارت سازمانی

از قسمت  1میتوان سمت به چارت سازمانی اضافه کرد .با استفاده از قسمت  4میتوان سمت تعریفشده را
حذف کرد .در قسمت  3میتوان نام و هزینه سمت تعریفشده را ویرایش کرد و قسمت  2برای اضافهکردن
فرزند و یا پدر میباشد .دقت داشته باشید که هنگام تخصیص چارت سازمانی به کاربران ،هر شخص میتواند
چندین سمت در سازمان داشته باشد.
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 3-4تعریف موقعیتها
پس از تعریف چارت سازمانی با انتخاب گزینه بعدی ،میتوان موقعیتها را در ساختمان مشخص کرد که در
Error! Reference source not found.شکل -2-3تعریف موقعیت مکانی نشان داده شده است.
موقعیت در  BPMSبه موقعیتهای مکانی موجود در سازمان اطالق میشوند و هنگام تخصیص کاربران به
موقعیتهای مکانی هر شخص فقط میتواند یک موقعیت را به خود تخصیص دهد و حضور شخص در چندین
موقعیت مکانی معنی ندارد.

شکل -2-3تعریف موقعیت مکانی
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 2-4تعریف ناحیه
ناحیه یا  Areaبه موقعیتهای جغرافیایی در سازمان اطالق میشود که هرکدام از این موقعیتها میتوانند
ویژگیهای مشترکی با دیگر موقعیتها داشته باشند .به عنوان مثال ایران خودرو را فرض کنید که در خراسان،
تهران و مازندران کارخانههای تولید خودرو را دارند که هرکدام از آنها واحد انبار ،تولید ،مونتاژ و غیره را دارند
و دارای چارت یکسانی میباشند .بنابراین این سازمان دارای سه ناحیه خراسان ،تهران و شمال را دارد .نحوه
تعریف ناحیه در شکل -9-3نحوه تعریف ناحیه نشان داده شده است .دقت داشته باشید که هر فرد فقط
میتواند متعلق به یک ناحیه جغرافیایی باشد.

شکل -9-3نحوه تعریف ناحیه

صفحه193

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

 1-4تعریف نقش
پس از تعریف ناحیه برای سازمان با انتخاب گزینه بعدی وارد محیط تعریف نقشها میشویم .نقشها به
ویژگیهایی در سازمان اطالق میشوند که افراد به آن نقشها انتساب شدهاند .به عنوان مثال در یک سازمان
میتوانیم نقشهایی مانند مسئول مالی ،انباردار ،کارشناس حسابداری و  ...داشته باشیم .نحوه تعریف نقش در
Error! Reference source not found.شکل -3-3نحوه تعریف نقش نشان داده شده است .هر نفر
میتواند چندین نقش در سازمان داشته باشد.

شکل -3-3نحوه تعریف نقش
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 3-4تعریف مهارت
در هر سازمان معموال افرادی هستند که دارای تخصصهای خاصی هستند که آنها را از دیگر افراد متمایز
میکند و معموال برای این تخصصها مجوز 93دارند .در قسمت تعریف مهارتها میتوان مهارتهای موجود در
سازمان را تعریف کرد و به افراد تخصیص داد .هر نفر در سازمان میتواند چندین مهارت داشته باشد.

شکل -2-3نحوه تعریف مهارت

 6-4تعریف User Properties

در انتهای تعریف سازمان  BPMSامکان تعریف  User Propertiesرا به ما میدهد تا ما بتوانیم فیلدهای
خاصی را در جدول کاربران اضافه کرده و دادههای کاربران را هنگام تعریف کاربر در آنها وارد کنیم .به عنوان
مثال اگر توسعهدهنده فرآیندها بخواهد که ویژگی عضو هیاتمدیره را به کاربران تعریف کند ،کافیست که یک
 User Propertyاز جنس  Booleanرا اضافه کند و در هنگام تعریف کاربران اگر آن کاربر عضو هیات مدیره
باشد ،تیک آن را فعال کند .از نمونههای دیگر  User Propertyمیتوان به شماره استخدامی فرد ،وضعیت

Certificate
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تاهل ،وضعیت سهمیه ،کد سوپروایزری و  ...اشاره نمود .این گزینه قابلیت توسعه جدول سیستمی کاربران را
به توسعهدهنده فرآیند میدهد و وی میتواند این ویژگی را به جداول پارامتر تعریفشده توسط خود ارتباط
دهد.

شکل -6-3نحوه تعریف User Properties
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 4-4تعریف کاربران
برای تعریف کاربران در  BPMSدر نرمافزار گزینه اجرا را انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه وارد محیط اجرا
میشوید که تحت وب میباشد و کارتابل مدیر سیستم باز میشود .دلیل این امر هم این است که چون فقط
یک کاربر در پروژه وجود دارد ،صفحه الگین کارتابل در ابتدا باز نمیشود و مستقیما کارتابل مدیر سیستم که
همان کاربر با نام کاربری  admonمیباشد ،باز میشود .پس از تعریف کاربر با انتخاب گزینه اجرا صفحه الگین
کارتابل نمایش داده خواهد شد .در کارتابل  admonبر روی گزینه مدیر و سپس کاربران کلیک کنید .این امر
در شکل -13-3نحوه ورود به محیط تعریف و ویرایش کاربران نشان داده شده است.

شکل -13-3نحوه ورود به محیط تعریف و ویرایش کاربران

با انتخاب کاربران وارد محیط تعریف کاربران خوهید شد که در اینجا میتوانید کاربر جدیدی را تعریف کرده
و یا با جستجوی کاربر موجود اطالعات آن کاربر را ویرایش کنید .اطالعات کاربری شامل  Tabهای مختلفی
است که  Tabاول اطالعات پایه میباشد که در شکل  Tab -11-3اطالعات پایه در تعریف کاربران !Error

 Reference source not found.نشان داده شده است .در این  Tabاطالعاتی مانند نام کاربر ،نام کاربری،
رمز عبور ،ایمیل و  ...پر میشوند.
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شکل  Tab -11-3اطالعات پایه در تعریف کاربران

 Tabدوم سازمانها میباشد که در آن میتوانیم سازمان فرد ،موقعیت مکانی و سمت آن را تعیین کنیم.
همانطور که در شکل  Tab -14-3سازمان در تعریف کاربرانError! Reference source not found.

مشاهده مینمایید امکان انتخاب چندین سمت برای فرد وجود دارد.

شکل  Tab -14-3سازمان در تعریف کاربران
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 Tabسوم تنظیمات کاربر میباشد که در این محیط میتوانیم کاربر را فعال کنیم ،رییس فرد را مشخص
نماییم ،ناحیه و نقش برای وی تخصیص دهیم ،مهارت به فرد اضافه کنیم ،محدوده ساعت کاری و زمانی وی
را تعریف کنیم و ...

شکل  Tab -13-3تنظیمات کاربر در تعریف کاربران

دقت داشته باشید که ویژگی جانشین در شکل  Tab -13-3تنظیمات کاربر در تعریف کاربران در فصل 16
این کتاب تشریح خواهد شد.
اگر در توسعه فرآیند  User Propertiesaبرای پروژه تعریف کنید Tab ،چهارم را مشاهده خواهید کرد که
 Tabاطالعات اضافی میباشد .در این  Tabهمه  User Propertiesتعریفشده نشان داده خواهد شد که
میتوانید مقادیر را برای هر کاربر تعریف کنید و این مقادیر در فیلدهای تعریفشده در جدول WFUSER

بنشینند.
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شکل  Tab -12-3اطالعات اضافی در تعریف کاربران

 9-4تعریف گروهها
اگر ویژگی در سازمان دارید که ترکیبی از ویژگیهای مختلف در سازمان میباشد و به تنهایی تعریف یک
موقعیت ،سمت و یا غیره نمیتواند به تعریف درست آن ویژگی بیانجامد ،در  BPMSاز ویژگی تعریف گروههای
کاربری استفاده میکنیم .برای تعریف گروه کاربری در قسمت پیشرفته و  Organizationبر روی گزینه
 User Groupsراست کلیک کرده و گزینه  Newرا انتخاب کنید .صفحهای باز خواهد شد که در شکل
-12-3تعریف گروههای کاربری Error! Reference source not found.نشان داده شده است و با
استفاده از ترکیب ویژگیها میتوانید یک گروه بسازید.

شکل -12-3تعریف گروههای کاربری
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 8-4دسترسی دادن فرمها به کاربران
به منظور دسترسی دادن فعالیتها به کاربران در چرخه توسعه فرآیندها وارد مرحله پنجم که تعریف
ایفاکنندگان میباشد ،میشویم .با انتخاب این گزینه مدل فرآیندی طراحیشده نمایش داده خواهد شد و
سیستم هر فعالیت و یا رویدادی را که نیاز به تعریف ایفاکننده را داشته باشد ،مشخص خواهد کرد .بر روی
فعالیت ثبت درخواست کلیک میکنیم تا ایفاکننده این فعالیت را مشخص نماییم .با انتخاب آن صفحهای
مطابق شکل -19-3صفحه تعریف ایفاکنندگان فعالیتها یا رویدادها ظاهر میشود که صفحه تعریف
ایفاکنندگان میباشد.

شکل -19-3صفحه تعریف ایفاکنندگان فعالیتها یا رویدادها

همانطورکه در شکل -19-3صفحه تعریف ایفاکنندگان فعالیتها یا رویدادها مشاهده میکنید ،قسمت 1
مربوط به تعریف پیششرطها برای ایجاد صفحات تخصیص میباشد که این قسمت در فصل  12تشریح شده
است و جزو امکانات پیشرفته میباشد.
قسمت  4نحوه تخصیص 92میباشد و زمانیکه سیستم چندین نفر را برای ایفاکننده فعالیت انتخاب کند ،با
استفاده از این متد تصمیم میگیریم که کار را به چه شکلی بین آنها پخش نماییم .گزینههای نحوه تخصیص
به شرح ذیل میباشند.

Assignation Method
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 :By Load نحوه تخصیص براساس حجم کاری میباشد و با انتخاب این گزینه اگر چندین نفر برای
ایفاکننده فعالیت انتخاب شوند ،سیستم کار را به کارتابل فردی ارسال میکند که حجم کاری کارتابل
پایینتری نسبت به بقیه داشته باشد.
 :Everyone تخصیص به همه میباشد و با انتخاب این گزینه اگر چندین نفر برای ایفاکننده فعالیت
انتخاب شوند ،سیستم کار را به کارتابل همه میفرستد و اولین نفری که فرم فعالیت را باز کند ،کار
از کارتابل بقیه حذف شده و کار به وی تخصیص مییابد.
 :Sequential تخصیص با ترتیب میباشد و با انتخاب این گزینه اگر چندین نفر برای ایفاکننده
فعالیت انتخاب شوند ،سیستم بر اساس ترتیب  idکاربران کارها را به کارتابل آنها ارسال میکند.
 :First Available تخصیص بر اساس اولین نفر در دسترس میباشد و با انتخاب این گزینه اگر
چندین نفر برای ایفاکننده فعالیت انتخاب شوند ،سیستم کار را به کارتابل افرادی میفرستد که
براساس شیفت کاری در اولویت باشند.
در قسمت اول میتوانیم با استفاده از شروط صفحات تخصیص مختلفی داشته باشیم .در قسمت دوم اگر
چندین نفر به عنوان کاندید انتخاب شوند ،پخش کردن کار بین آنها را مشخص میکند .قسمت  3اصلیترین
قسمت تعریف ایفاکننده میباشد .با کلیک بر روی  Add Conditionمیتوان شرط جدیدی را برای تعریف
ایفاکننده برای فعالیت مدنظر اضافه کنیم .با انتخاب این گزینه صفحهای مطابق شکل -13-3صفحه تعریف
شرط ایفاکننده Error! Reference source not found.ظاهر میشود.
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شکل -13-3صفحه تعریف شرط ایفاکننده

در شکل -13-3صفحه تعریف شرط ایفاکننده  Error! Reference source not found.ابتدا ویژگی را
که میخواهیم شرط را برمبنای آن تعریف کنیم ،مشخص مینماییم ،سپس برابر بودن و یا نبودن آن را تعیین
میکنیم و در انتها مقدار را بر مبنای  Entity Valueو یا مقادیر جداول سیستمی Expression ،و یا بر
مبنای کد نویسی و  Data Bindingو یا یک مقدار پر شده در فرمها تعریف میکنیم .به عنوان مثال وقتی
که بخواهیم ایفاکننده یک فعالیت مسئول مالی باشد ،یک نقش تحت عنوان مسئول مالی تعریف میکنیم و
در ایفاکننده فعالیت  Rolesرا برابر با  Entity Valueو نقش مسئول مالی قرار میدهیم .اگر بخواهیم کاربری
که  idکاربری وی  43باشد کار فعالیت را انجام دهد ،در ایفاکننده فعالیت ویژگی  User Idرا انتخاب کرده و
برابر با  Expressionو سپس  Select Expressionرا انتخاب میکنیم و در محیط کدنویسی شماره 43
مینویسیم .اگر هم شرط پیچیدهای برای تعیین شماره کاربری ایفاکننده داریم ،در همان Select

 Expressionکد مربوطه را تایپ میکنیم .حتی میتوانیم در این قسمت وب سرویسی را فراخوانی نماییم تا
ایفاکننده فعالیت را مشخص کند .دقت داشته باشید که در هنگام کدنویسی  Select Expressionخروجی
نهایی کد و یا وبسرویس بایستی یک عدد و یا لیستی از اعداد باشد.
فرض کنید که در یک فعالیت قبلی مدیر در فرم مربوطه کارشناسی که کار قبلی را انجام میدهد ،مشخص
مینماید .حال برای تعیین ایفاکننده کار بعدی User ID ،را برابر با  Data Bindingانتخاب میکنیم و از
طریق صفحه مدل داده باز شده فیلد کارشناس انجامدهنده کار را مشخص میکنیم که مقدار این فیلد باید
 Idکارشناس را در خود ذخیره نماید.
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 41-4استفاده از ویژگی Case Creator

به عنوان مثال فرض کنید که شروع فرآیند شما با فعالیت ثبت درخواست آغاز میشود و میخواهید همه افراد
بتوانند ثبت درخواست را انجام دهند؛ به عبارت دیگر میخواهید که هرکسی که در کارتابل بر روی لینک
درخواست جدید برای فرآیند کلیک کند ،ثبت درخواست را نیز انجام دهد .برای تعیین ایفاکننده فعالیت ثبت
درخواست ،در قسمت ایفاکنندگان بر روی این فعالیت کلیک کرده و بر  Add Conditionرا انتخاب کنید.
حال  User IDرا برابر با  Expressionکرده و  Select Expressionرا انتخاب کنید .بر روی صفحه کدنویسی
گزینه  Cancelو سپس  Noرا انتخاب کنید .صفحهای ظاهر خواهد شد که در شکل -12-3صفحه انتخاب
کدهای پیشفرض ایفاکننده از جمله  Case Creatorنشان داده شده است .گزینهای تحت عنوان Case

 Creatorمیباشد که ایجادکننده فرآیند را مشخص میکند .با انتخاب این گزینه ایفاکننده فعالیت ثبت
درخواست کسی میباشد که فرآیند را ایجاد کرده است.

شکل -12-3صفحه انتخاب کدهای پیشفرض ایفاکننده از جمله Case Creator

راه دیگر برای تعیین ایفاکننده در این حالت انتخاب  User Idبرابر با  Expressionو انتخاب Select

 Expressionو سپس نوشتن کد  Me.Case.Creator.UserIdدر محیط کدنویسی میباشد.
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 44-4استفاده از ویژگی Current Assignee

اگر بخواهید که دقیقا شخصی که فعالیت قبلی را انجام داده است ،فعالیت جاری را نیز انجام دهد ،همانند
مورد فوق عمل کنید و در صفحه شکل -12-3صفحه انتخاب کدهای پیشفرض ایفاکننده از جمله Case

 CreatorError! Reference source not found.گزینه  Current Assigneeرا انتخاب کنید.
 43-4استفاده از ویژگی Current Assignee Boss

اگر میخواهید که پس از ثبت درخواست توسط ایجادکننده مدیر وی درخواست را بررسی و تایید کند ،در
قسمت ایفاکننده فعالیت بررسی و تایید همانند قسمت "استفاده از ویژگی  "Case Creatorعمل کرده و
گزینه  Current Assignee Bossرا انتخاب کنید .همچنین میتوانید با استفاده از ویژگیهای موجود در
شکل -12-3صفحه انتخاب کدهای پیشفرض ایفاکننده از جمله  Case Creatorکار را تا رییس سطح دهم
شخص ارسال کنید.

 9فصل هشتم :آموزش اجرا
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مقدمه:
همانطورکه در فصول قبل نیز اشاره شد ،با ساخت یک پروژه در  BPMSوب سایت متناظر آن نیز ساخته
میشود .این وب سایت را میتوانید در شکل -1-2وبسایت پروژههای  BPMSدر  IISمشاهده نمایید که
در  )Internet Information Services( IISدر پوشه  Default Websiteهر پروژه  BPMSیک سایت
ساختهشده

در

این

قسمت

دارد.

مسیر

این

وب

سایت

هم

آدرس

 C:\BPMS\Enterprise\Projects\ProjectName\WebApplicationمیباشد .وب سایت هر پروژه
شامل کارتابلهایی میباشند که هر کاربر میتواند با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور مختص خود وارد
کارتابل شود و کارهای خود را انجام دهد .در این فصل نحوه اجرا و کار با کارتابل نرمافزار  BPMSتشریح
خواهد شد.

شکل -1-2وبسایت پروژههای  BPMSدر IIS

 4-9نحوه اجرای برنامه
قبل از اجرای برنامه میخواهیم با قابلیتی در قسمت پیکربندی آشنا شویم .از قسمت پیکربندی گزینه
وبسایت و سرور را انتخاب کنید .محیطی همانند شکل -4-2محیط وبسایت و سرور را مشاهده خواهید
کرد .در این محیط میتوانیم اجرا از داخل نرمافزار  BPMSرا بر مبنای دو گزینه ASP .NET
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 Development Serverیا  Internet Information Servicesمشخص نماییم .گزینه اول با استفاده از
نرمافزار  IIS Expressپروژه شما را لود میکند و با هر تغییر در پروژه و فرآیند و اجرا گرفتن از آن تغییرات
در سایت پروژه اعمال میشوند و به توسعهدهندگان فرآیند بسیار کمک میکند .گزینه دوم همان آدرس پروژه
در  IISرا لود میکند و کاربران شما در هنگام کار با فرآیندها از این سایت استفاده میکنند .با انجام تغییرات
در فرآیند در نرمافزار  BPMSمیبایست  IISرا ریست کنید و یا  AppPoolسایت را  recycleکنید تا
تغییرات در فرآیند در سایت اعمال شوند.

شکل -4-2محیط وبسایت و سرور

برای اجرای برنامه از داخل نرمافزار  BPMSاز  Tabصفحه اصلی گزینه اجرا را انتخاب کنید که در شکل
-3-2نحوه اجرای برنامه نشان داده شده است.

شکل -3-2نحوه اجرای برنامه

صفحه124

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

صفحه123

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

با انتخاب گزینه اجرا آدرس پروژه تحت وب اجرا میشود و صفحه الگین کارتابل ظاهر میشود که در شکل
-2-2صفحه الگین کارتابل  BPMSنشان داده شده است.

شکل -2-2صفحه الگین کارتابل BPMS

نام کاربری ،رمز و کلمه عبور را وارد میکنیم تا وارد کارتابل شویم .در شکل  -2-2محیط کارتابل BPMS

صفحه کارتابل  BPMSنشان داده شده است .توجه داشته باشید که کاربران شما از طریق کارتابل دیگری که
در فصل  16این کتاب معرفی خواهد شد ،الگین کرده و کارهای خود را مدیریت خواهند نمود ،اما به دلیل
اینکه کارتابل خود نرمافزار  BPMSبرای توسعهدهنده فرآیند اهمیت دارد ،برخی از ویژگیهای آن را تشریح
میکنیم.
در قسمت پایین صفحه نام شخصی که وارد کارتابلش شده است با مشخصات وی نمایش داده میشود .در
شکل  -2-2محیط کارتابل  BPMSدر قسمت درخواستهای موجود در کارتابل ،درخواستهایی که از
فرآیندهای مختلف توسط افراد متفاوت به وی ارسال شدهاند نمایش داده میشود که وی باید روی هر
درخواست که یک ردبف در کارتابل میباشد کلیک کرده و فرم مربوط به آن فعالیت را مشاهده کند و کار
خود را انجام داده و به فرد دیگری ارسال نماید و یا فرآیند خاتمه یابد.
درقسمت راست Error! Reference source not found.شکل  -2-2محیط کارتابل  BPMSهم
درخواستهای موجود در کارتابل در قالب دستهبندی درخت فرآیندی که توسعهدهنده فرآیندها طراحی کرده
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است ،نشان داده میشود تا کاربر بتواند مدیریت بهتری بر روی کارتابل خود داشته باشد .همچنین در این
محیط کارهای منقضیشده از کارهای آینده و کارهای ضروری متمایز گشتهاند.
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شکل  -2-2محیط کارتابل BPMS
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 3-9ایجاد درخواست جدید
با انتخاب گزینه درخواست جدید کاربر میتواند از بین فرآیندهایی که دسترسی دارد ،فرآیند جدیدی را
انتخاب کرده و بر روی گزینه شروع فرآیند کلیک کند تا فرآیند مذکور آغاز شود .اگر کاربر ایجادکننده فرآیند
ایفاکننده اولین فعالیت از فرآیند هم باشد ،فرم فعالیت اول همانند شکل  -9-2ارسال درخواست به کارتابل
سایر کاربران برای وی ظاهر میشود و در غیر اینصورت کار به ایفاکننده اولین فعالیت ارسال میشود و در
قسمت کاربران دارای دسترسی آن را نمایش میدهد.

شکل  .1درخواست جدید و بازشدن فرم فعالیت اول
در شکل  -9-2ارسال درخواست به کارتابل سایر کاربران در قسمت دوم شماره پیگیری درخواست به همراه
مهلت اقدام انجام کار ،ایجادکننده درخواست و گیرنده فرم جاری نمایش داده میشود .در قسمت  3هم با
ایجاد درخواست جدید کار در کارتابل درخواستکننده نشسته است و وی میتواند درخواست را بعدا تکمیل
و ارسال نماید .همچنین وی میتواند قسمتی از فرم درخواست را تکمیل کرده و با گزینه ذخیره و عدم ارسال
فرم را ذخیره کند تا بعدا اطالعات باقیمانده آن را تکمیل کرده و ارسال نماید.
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 2-9ارسال درخواست به کارتابل سایر کاربران
با انتخاب گزینه ارسال کار فعالیت اتمام یافته و به فعالیت بعدی ارسال میشود .اگر شخص ایفاکننده فعالیت
بعدی باشد فرم آن فعالیت برای وی باز میشود و در غیر اینصورت گیرنده کار همانند شکل -3-2صفحه
مشاهده الگ درخواست برای وی نمایش داده میشود.

شکل  -9-2ارسال درخواست به کارتابل سایر کاربران

 1-9پیگیری درخواستها
در شکل -3-2صفحه مشاهده الگ درخواست کاربر میتواند بر روی گزینه ساعت کلیک کند تا الگ درخواست
را مشاهده کند .صفحه الگ در نشان داده شده است.

شکل -3-2صفحه مشاهده الگ درخواست

در این صفحه کارهایی که برروی یک درخواست توسط کاربران مختلف انجام شده است ،نمایان است و کاربر
میتواند براساس فعالیت ،موجودیت و کاربر الگ فرآیند را مشاهده نماید .الگ درخواست به شکلی میباشد
که اگر حتی کاربری مقدار یک فیلد را تغییر دهد ،آن را نشان خواهد داد.
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 3-9جستجوی گرافیکی
در شکل -2-2وضعیت چرخه درخواست در جستجوی گرافیکی کاربر میتواند با انتخاب جستجوی گرافیکی
وضعیت درخواست و چرخه آن را بر روی مدل فرآیندی نمایان سازد.

شکل -2-2وضعیت چرخه درخواست در جستجوی گرافیکی

زمانیکه شخص کار را ارسال میکند ،ردیف درخواست از کارتابل وی خارج میشود و به کارتابل گیرنده میرود.
در کارتابل فراگستر که در فصل  16تشریح شده است ،امکان پیگیری و نگهداشتن کار در پوشه ارسالشدهها
نشان داده شده است.
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 6-9قسمت مدیر
مدیر سیستم در کارتابل میتواند از قسمت مدیر که در شکل -6-2قسمت مدیر نشان داده شده است
درخواستها را مدیریت نماید .در این قسمت گزینه کاربران وجود دارد که امکان تعریف و ویرایش کاربران
وجود دارد .همچنین گزینه درخواستها وجود دارد که مدیر سیستم میتواند درخواستهای موجود پروژه را
جستجو کرده و آن را ارجاع یا ابطال نماید.

شکل -6-2قسمت مدیر
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 8فصل نهم :بررسی تفصیلی  Taskها،
Eventها و  Gatewayها
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مقدمه:
در این فصل به بررسی تفصیلی ماژولهای  BPMNدر  BPMSخواهیم پرداخت که در فصول قبل در مورد
آنها توضیح داده نشده است .این ماژولها در قالب  Taskها Event ،ها و  Gatewayها میباشند .در ادامه
این فصل هر ماژول را با ارایه مثالهای سادهای تشریح خواهیم نمود.
Script Task 4-8

همانطور که در فصل  4اشاره کردیم Script Task ،در راه فرآیند در جایی که بخواهیم یک کد توسط خود
نرمافزار  BPMSاجرا شود ،کاربرد دارد .همچنین در فصل  9نشان دادیم که کدهای نوشتهشده را میتوان در
 On Enterو یا  On Exitهر فعالیت تعریف کرد .بنابراین بدون تعریف  Script Taskهم میتوان کدهای
برنامه را تعریف کرد ،اما اگر بخواهید یک  Script Taskبه مدل فرآیندی اضافه نمایید در قسمت تعریف مدل
فرآیندی یک  Taskبه مدل فرآیندی اضافه کرده و بر روی آن راست کلیک کرده و نوع فعالیت را Script

 Taskانتخاب کنید Script Task .فرم و ایفاکننده ندارد و تنها در قسمت اقدامات فعالیتها و رویدادها
میتوان در  On Enterو یا  On Exitآن کدنویسی انجام داد و زمانیکه درخواست به این مرحله میرسد،
نرمافزار کد را اجرا کرده و به مرحله بعد میرود .در شکل -1-6عدم فعالشدن طراحی فرم برای Script

 Taskنشان داده شده که بر روی  Script Taskنمیتوان فرم تعریف کرد.

شکل -1-6عدم فعالشدن طراحی فرم برای Script Task
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Manual Task 3-8

فعالیت دستی و یا  Manual Taskفعالیتی میباشد که صرفا فردی فرمی را در کارتابل مشاهده میکند و
مطابق آن یک کار دستی مانند بایگانی اطالعات ،پرینت فرم و ...را انجام داده و کار را ارسال میکند .برای
تبدیل یک فعالیت به  Manual Taskبر روی آن راست کلیک کرده و نوع آن را به  Manualتغییر دهید .در
شکل  Manual TaskManual Task -4-6نشان داده است.

شکل Manual Task -4-6
Send and Receive Task 2-8

در صورتیکه دو فرآیند از طریق  Messageدر ارتباط باشند ،میتوان این ارتباط را با تعریف  Send Taskو
 Receive Taskتعریف کرد ،به گونهای که وقتی در یک فرآیند کار یک فعالیت از نوع  Send Taskارسال
شود ،یک سیگنال به فرآیند دیگری و یک فعالیت از نوع  Receive Taskارسال میشود تا آن فعالیت فعال
شود .بنابراین برای تعریف این نوع فعالیتها باید در یک فرآیند بر روی یک فعالیت راست کلیک کرده و نوع
آن را  Send Taskانتخاب کرده و در یک فرآیند دیگر و در فعالیت مربوطه نوع آن را  Receive Taskانتخاب
میکنیم.

شکل Send Task -3-6
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Service Task 1-8

استفاده از  Service Taskبرای حاالتی کاربرد دارد که در یک مرحله از فرآیند یک وبسرویس را فراخوانی
میکنیم و به وسیله این وبسرویس با سیستمهای دیگر از طریق فرآیند ارتباط برقرار میکنیم .به عنوان مثال
در یک مرحله از فرآیند میخواهیم با پنل  SMSارتباط برقرار کنیم و از طریق آن به فردی پیامک بفرستیم.
بنابراین وبسرویس مناسب را طراحی میکنیم که شماره تلفن همراه فرد به همراه متن پیام را از سیستم
 BPMSبگیرد و به پنل  SMSتحویل دهد تا این پنل پیامک را ارسال کند و نتیجه موفقیتآمیزبودن و یا
نبودن ارسال پیام را نیز به عنوان خروجی به سیستم  BPMSتحویل دهد .حال در سیستم  BPMSدر
مرحلهای که میخواهیم وبسرویس را صدا بزنیم ،یک فعالیت از نوع  Service Taskدر مدل فرآیندی تعریف
میکنیم .این فعالیت در Error! Reference source not found.شکل  -2-6تعریف Service Task

نشان داده شده است.

شکل  -2-6تعریف Service Task

دقت داشته باشید که برای  Service Taskها امکان تعریف فرم و یا ایفاکنندگان وجود ندارد ،به دلیل آنکه
کار آن فعالیت را یک وبسرویس انجام میدهد .برای تعریف تنظیمات  Service Taskاز چرخه توسعه در
مرحله ششم قسمت تعریف واسط یکپارچهسازی را انتخاب میکنیم که در شکل  -2-6تعریف واسط
یکپارچهسازی نشان داده شده است .با انتخاب این گزینه مدل فرآیندی طراحیشده نمایش داده خواهد شد
که در آن فقط فعالیتهایی فعال میباشند که از نوع  Service Taskمیباشند.
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شکل  -2-6تعریف واسط یکپارچهسازی

با انتخاب  Service Taskمورد نظر وارد صفحه تنطیمات این فعالیت میشویم که در شکل  -9-6صفحه
تنظیمات  Service Taskآورده شده است.
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شکل  -9-6صفحه تنظیمات Service Task

همانطورکه در شکل  -9-6صفحه تنظیمات  Service Taskمشاهده مینمایید ابتدا آدرس وبسرویس را
وارد میکنیم و گزینه  Goرا انتخاب میکنیم تا متدهای موجود وبسرویس در قسمت Interface Methods

آورده شوند .سپس متد مورد نظر را انتخاب میکنیم و برای آن سیستم و نام متد تعیین کرده و گزینه بعدی
را انتخاب میکنیم .وارد صفحهای میشویم که سیستم  BPMSورودیهای متد را شناسایی کرده و از ما
میخواهد دادههای ورودی وبسرویس را سینک نماییم.
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شکل  -3-6تعیین ورودیهای وبسرویس

در شکل  -3-6تعیین ورودیهای وبسرویس ما میتوانیم ورودی وبسرویس را از طریق Select BizAgi
 XPathبه دادهای در مدل داده ارتباط دهیم تا ورودی خود را از آن بگیرد و یا اینکه از طریق Default

 valueیک مقدار پیشفرض برای ورودی تعریف نماییم .با انتخاب گزینه بعدی خروجیهای وبسرویس را
سینک میکنیم که در نشان داده شده است و ما میتوانیم خروجی وبسرویس را در  BPMSو یا یک فایل
 XMLذخیره نماییم.

شکل  -2-6تعیین خروجی وبسرویس

با انتخاب گزینه بعدی هم میتوانیم  Errorهایی را که در فراخوانی وبسرویس اخذ میکنیم تعریف کرده و
متن خطا را در محلی در  BPMSذخیره نماییم.
Timer Event 3-8

همانطورکه میدانید تمامی رویدادهای از نوع  Timerاز نوع  Catchingمیباشند و منتظرند تا یک اتفاقی
بیافتد تا محقق شوند ،پس رویدادهای تایمر میتوانند از نوع آغازین و یا میانی باشند .رویدادهای آغازین از
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نوع تایمر برای مواردی کاربرد دارند که میخواهیم در دورههای مشخص زمانی (به عنوان مثال ماهیانه)
فرآیندی را آغاز نماییم و این کار برعهده سیستم  BPMSباشد و نیازی نباشد که فردی بر روی گزینه
درخواست جدید کلیک کند .جهت این کار در قسمت تعریف مدل فرآیندی بر روی رویداد آغازین راست
کلیک کرده و آن را به تایمر تبدیل کنید .حال بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه  Propertiesرا انتخاب
کنید تا تنظیمات تایمر را انجام دهیم .همانطورکه در شکل  -6-6زمانبندی رویداد تایمر از نوع آغازین
مشاهده مینمایید در این قسمت گزینه  Scheduleوجود دارد که زمانبندی تایمر آغازین را انجام میدهیم.

شکل  -6-6زمانبندی رویداد تایمر از نوع آغازین

رویدادهای میانی تایمر هم برای مواردی کاربرد دارند که وقتی فرآیند به آنها میرسد ،یک مدتی را صبر
میکند تا محقق شوند و به جریان فرآیندی اجازه عبور از خود را بدهند .برای استفاده از این رویدادها یک
رویداد میانی را به مدل فرآیندی اضافه نمایید و نوع آن را به تایمر تبدیل نمایید .حال بر روی آن راست کلیک
کرده و گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید .در این قسمت گزینه  Durationوجود دارد که مدت زمان تایمر
را مشخص مینماییم.
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شکل  -13-6تعیین زمان تایمر
Error and Cancel End Event 6-8

در  BPMNرویدادهای  Errorو  Cancelاز نوع رویدادهای پایانی تعریف شدهاند تا مدلسازی زیرفرآیندها
را تکمیل نمایند .فرض کنید فرآیندی به عنوان زیرفرآیند یک فرآیند پدر به آن لینک شده است .در فرآیند
پدر میخواهیم که در صورت اجرای کامل زیرفرآیند فرآیند ادامه پیدا کند ولی اگر زیرفرآیند کنسل شود و یا
در هنگام اجرای آن خطایی رخ دهد فرآیند پدر نیز متوقف شوند .بنابراین در تعریف زیرفرآیند برای فرآیند
پدر دو رویداد  Cancelو  Errorبه فعالیت زیرفرآیند ضمیمه میکنیم تا در صورت کنسل شدن و یا بروز
خطا در زیرفرآیند کار متوقف شود .بنابراین در فرآیند پدر مدل فرآیندی همانند شکل  -11-6طراحی فرآیند
پدر در حالت  Errorو  CancelError! Reference source not found.خواهیم داشت.

شکل  -11-6طراحی فرآیند پدر در حالت  Errorو Cancel
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در مدل فرآیندی زیرفرآیند هم رویدادهای پایانی مختلفی را مدلسازی میکنیم تا حاالت مختلف را نشان
دهد .نمونه مدل زیرفرآیند در شکل  -14-6طراحی فرآیند فرزند در حالت  Errorو  Cancelنشان داده شده
است.

شکل  -14-6طراحی فرآیند فرزند در حالت  Errorو Cancel
Link Event 4-8

رویداد لینک فقط از نوع میانی میباشد و برای حاالتی کاربرد دارد که مدل فرآیندی پیچیده شده است و
ایجاد شاخه در آن باعث پیچیدگی مدل فرآیندی و سردرگمی کاربر در نگاه اول به آن میشود .از این لینک
استفاده میکنیم که برخی از شاخهها را حذف کنیم .برای استفاده از این رویداد آن را به انتهای شاخهای
اضافه کنید و با حرکت آن به طور خودکار رویداد میانی توپر و یا  Is Throwمیشود .بر روی Properties

آن کلیک کنید و یک نام و نام نمایشی به آن بدهید .یک لینک دیگر هم به ابتدای یک شاخه وصل کنید تا
از نوع  Catchingشود و در  Propertiesآن دقیقا نام لینک  Is Throwرا بدهید .با انجام این کار در اجرا
هنگامی که جریان فرآیند به لینک توپر برسد ،دنبال لینک توخالی هماسم با آن میگردد و کار را از آن ادامه
میدهد .نمونه این رویداد در شکل  Link Event -13-6نشان داده شده است.
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شکل Link Event -13-6
Signal Event 9-8

همانطورکه از فصول پیش میدانیم یک رویداد سیگنال میتواند از نوع آغازین ،میانی و یا پایانی باشد .این
رویداد زمانی کاربرد دارد که در یک مرحله از فرآیند به یک یاچند فرآیند دیگر سیگنال میفرستیم تا کار
خود را آغاز کنند و یا ادامه دهند .به عنوان مثال در شکل  -12-6رویداد سیگنال از نوع پایانی یک سیگنال
پایانی با نام  Aوجود دارد .زمانی که فرآیند به این رویداد میرسد ،یک سیگنال در سطح  Applicationپروژه
پخش میشود و هر سیگنال از نوع ( Catchingآغازی یا میانی) که هماسم با آن سیگنال یعنی  Aباشد،
محقق میگردد .نتیجه میگیریم که یک رویداد سیگنال میتواند باعث آغاز چند فرآیند شود.

شکل  -12-6رویداد سیگنال از نوع پایانی
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Message Event 8-8

همانطورکه از فصول پیش میدانیم رویداد  Messageمیتواند از نوع آغازین ،میانی و یا پایانی باشد و برای
ارتباط بین دو فرآیند مشخص کاربرد دارد .به عنوان مثال میخواهیم با پایان فرآیند پیامی ارسال شود که
یک فرآیند دیگر را آغاز کند .رویداد پایانی فرآیند اول را از نوع  Messageانتخاب کرده و سپس به فرآیند
دیگر رفته و رویداد آغازین آن را هم از نوع  Messageانتخاب میکنیم .حال به قسمت پیشرفته رفته و در
قسمت  Processesبر روی  Collaboration Diagramsراست کلیک کرده و گزینه  Newرا انتخاب کنید.
این گزینه در شکل  -12-6نحوه ایجاد همکاری بین فرآیندهاError! Reference source not found.

نشان داده شده است.

شکل  -12-6نحوه ایجاد همکاری بین فرآیندها

با انتخاب این گزینه صفحه تعریف همکاری فرآیندها باز خواهد شد که در ابتدا فرآیندها با ورژنهای موجود
را لیست میکند و از ما میخواهد که فرآیندهایی را که با هم در ارتباطند به صفحه  Addکنید که در !Error

Reference source not found.شکل  -19-6نحوه اضافه کردن فرآیندها به محیط همکاری نشان داده
شده است.
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شکل  -19-6نحوه اضافه کردن فرآیندها به محیط همکاری

دو فرآیند مذکور را به صفحه اضافه میکنیم و بین رویدادهای  Messageآن ارتباط برقرار میکنیم.

شکل  -13-6همکاری از نوع Message
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Inclusive Gateway 41-8

همانطورکه میدانید  Inclusive Gatewayبرای الگوهایی با انتخاب چندگانه کاربرد دارد و میتواند یک یا
چند شاخه خروجی را فعال کند و منتظر همه ساخههای ورودی و فعال میماند تا کار را تجمیع کرده و اجازه
عبور دهد .حال فرض کنید که مدل فرآیندی همانند شکل  Inclusive Gateway -12-6داریم که در آن
در فعالیت ثبت درخواست مشخص میشود که کدام شاخهها فعال شوند که میتواند در هر درخواست یک،
دو و یا هر سه شاخه خروجی از  Inclusive Gatewayبا نام "درگاه اول" فعال شوند و کار موازی ایجاد شود.

شکل Inclusive Gateway -12-6

حال درگاه با نام "درگاه دوم" هم منتظر شاخههای فعال میماندف اما باید تنظیمات آن را انجام دهیم تا
شاخههای فعال را بشناسد .بنابراین بر روی درگاه دوم راست کلیک کرده و گزینه  Propertiesرا انتخاب
میکنیم .گزینهای تحت عنوان  Tsk to synchوجود دارد که در آن درگاه اول را انتخاب میکنیم تا شاخههای
فعال را از بین شاخههایی که درگاه اول فعال میکند ،بشناسد و تنها منتطر آن شاخهها بماند و سپس کار را
تجمیع کرده و اجازه عبور از خود را دهد و کار در قالب یک کار وارد فعالیت تصمیمگیری شود .این گزینه در
شکل  -16-6تنظیمات  Inclusive Gatewayنشان داده شده است.
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شکل  -16-6تنظیمات Inclusive Gateway
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 41فصل دهم :امکانات پیشرفته در مدل داده
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مقدمه
در فصل  2مدل داده و نحوه تحلیل و ساخت آن آموزش داده شد .در این فصل به بررسی مباحث پیشرفته
این فصل خواهیم پرداخت که این مباحث شامل خواندن اطالعات از سرورها و سیستمهای دیگر میباشد .به
عنوان مثال فرض کنید که کارشناس فنی لیست قطعات مصرفی خود را میبایست از لیست قطعات موجود
در سیستم تعمیرات و نگهداری انتخاب کند که یک سیستم جدا میباشد .در قسمت مدل داده یک واسط بین
سیستمهای مختلف تعبیه شده است که قادر است دادههای موجود در سیستمهای غیر از  BPMSرا نیز
بخواند .ارتباط با سیستمهای دیگر این حسن را به وجود میآورد که ما یک مرجع برای وارد کردن دادهها
داریم و زمانیکه دادهای به یک جدول اضافه میشود لزومی به آپدیت اطالعات آن در  BPMSهم نباشد و از
طرف دیگر وقتی جدولی دارای هزاران رکورد در سیستم دیگری باشد ،لزومی به تعریف دوباره جدول در
 BPMSو وارد کردن مقادیر به آن نباشد .ارتباط دادهای یا ارتباط در سطح مدل داده با سیستمهای دیگر در
دو موضوع  Virtualized Entityو  Replicated Entityتعریف میشوند که در ادامه این فصل به تشریح
آنها خواهیم پرداخت.
Virtualized Entity 4-41

فرض کنید که لیست اقالم مصرفی را که در فرآیند مورد استفاده قرار خواهیم داد از یک جدول در سیستم
تعمیرات و نگهداری خود میخوانیم که در خود اقالم مصرفی را لیست کرده است .یک ویو از جدول تهیه
میکنیم تا امنیت را در برقراری ارتباط حفظ کنیم .این ویو در شکل  -1-13تهیه ویوی لیست اقالم مصرفی
نشان داده شده است.

شکل  -1-13تهیه ویوی لیست اقالم مصرفی
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حال ظکافیست به جای تعریف نام قطعه مصرفی از نوع  Stringو یا پارامتر آن را از جدول اقالم موجود در
سیستم دیگر بخوانیم .بدین منظور وارد محیط  BPMSشده و به صفحه طراحی مدل دادهای فرآیند وارد
میشویم .در این صفحه گزینهای تحت عنوان  Entityو  Virtualizedوجود دارد که ارتباط دادهای را برقرار
میکند.

شکل  -4-13گزینه  Entityدر قسمت مدل دادهای

بر روی گزینه  Virtualized Entityکلیک میکنیم و وارد محیط تعریف سیستم ارتباط میشویم .سیستم
جدید را انتخاب کرده و یک نام برای آن تعریف میکنیم که در شکل  -3-13صفحه تعریف سیستم !Error

 Reference source not found.نشان داده شده است.
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شکل  -3-13صفحه تعریف سیستم

بر روی گزینه بعدی کلیک میکنیم و در صفحه بعد Provider ،ارتباط را تعریف کرده و سرور و دیتابیسی
را که ویو در آن قرار دارد در این قسمت میشناسانیم .این مهم در شکل  -2-13تعریف  Providerو آدرس
دهی سرور ویو Error! Reference source not found.نشان داده شده است.
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شکل  -2-13تعریف  Providerو آدرس دهی سرور ویو

با انتخاب گزینه بعدی  BPMSبه دیتابیس مربوطه وصل میشود و همانطورکه در شکل  -2-13فراخوانی
جداول و ویوها در  VirtualizationError! Reference source not found.مشاهده مینمایید جداول
و ویوهای آن را لیست میکند .شما میتوانید کل جدول را انتخاب کنید و یا ستون  idویو را تیک بزنید تا
کل ویو را فراخوانی کند .دقت داشته باشید که  idویو بایستی منحصر بفرد ،غیر تکراری و از نوع  intباشد تا
 BPMSهم آن را به عنوان  Identityبشناسد.
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شکل  -2-13فراخوانی جداول و ویوها در Virtualization

با انتخاب  idProductدر شکل  -2-13فراخوانی جداول و ویوها در  Virtualizationو انتخاب گزینه بعدی،
سیستم  BPMSدقیقا هماسم ویو مورد نظر یک جدول  Masterدر دیتابیس خود پروژه میسازد که متناظر
آن ویو میباشد .این جدول در شکل  -9-13جدول  Virtualمتناظر ویوی  vw_Productsنشان داده شده
است.
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شکل  -9-13جدول  Virtualمتناظر ویوی vw_Products

با وجود اینکه جدول  Virtualبه شکل آبی رنگ و از نوع  Masterمیباشد ،اما فقط میتوان ارتباطات یک به
یک به آن برقرار کرد چونکه مانند جداول پارامتر فقط دارای مقادیر مشخصی میباشد .حال ما میتوانیم به
جای آنکه در شکل  -9-13جدول  Virtualمتناظر ویوی  vw_Productsنام قطعات و کد قطعات مصرفی
را به شکل  Stringوارد نماییم ،آنها را از بین مقادیر موجودی که در سیستم دیگری وجود دارند ،انتخاب
نماییم .حال با طراحی فرم و اجرای آن در شکل  -3-13اجرای  Virtualizationمشاهده مینماییم که
مقادیر ویو جهت انتخاب نمایش داده میشوند.

شکل  -3-13اجرای Virtualization
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دقت داشته باشید که در حالت  Virtualizationدر هر زمان از اجرای فرآیند که سیستم  BPMSبه مقادیر
 Virtualنیاز داشته باشد با سیستم خارجی ارتباط برقرار میکند و مقادیر را در همان لحظه بروز مینماید.
Replicated Entity 3-41

در قسمت  Entityدر مدل داده به همراه  Virtualized Entityگزینهای تحت عنوان Replicated Entity

هم وجود دارد که دقیقا مشابه  Virtualعمل میکند با این تفاوت که دادههای مورد نیاز از سیستم دیگر به
جای آنکه در مواقع نیاز در همان لحظه بروز شوند ،در فواصل زمانی که ما در تنطیمات  Replicationمشخص
مینماییم ،سیستم  BPMSیک سری  Jobهایی را اجرا میکند تا دادهها در سیستم  BPMSبروز شوند .به
عنوان مثال در بازههای زمانی شبانه دادهها با ارتباط با سیستم دیگر بروز شوند .حالت  Replicateبرای زمانی
پیشنهاد میشود که مقادیر در سیستم دیگر بیش از چندهزار رکورد باشند و ارتباطات در هر بار که به دادههای
آن سیستم مورد نیاز است ،باعث کندی سیستم گردند.
تنظیمات حالت  Replicateهم مانند  Virtualمیباشد ،فقط در  Replicateبرنامه زمانی آپدیت مقادیر را
نیز تعریف مینماییم که در شکل  -2-13تعیین برنامه زمانی  Replicationنشان داده شده است.

شکل  -2-13تعیین برنامه زمانی Replication

در شکل  -2-13تعیین برنامه زمانی  Replicationمشاهده مینمایید که جداول  Replicationهمانند
جداول پارامتر به شکل سبزرنگ میباشند.
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در این فصل مشاهده کردیم که یکی از گزینههای یکپارچهسازی با سیستمهای دیگر در سیستم  BPMSدر
بستر مدل داده میباشد که میتوانیم دادههای موجود در سیستمهای دیگر را بخوانیم و از بین مقادیر آنها
انتخاب کنیم .این واسط به ما این اجازه را میدهد که با دادههای بروزشده در سیستم  BPMSسرو کار داشته
باشیم.
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 44فصل یازدهم :امکانات پیشرفته بر روی فرمها
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مقدمه
در فصل  2نحوه ساخت فرمها آموزش داده شد .در این فصل به بررسی مباحث پیشرفتهای میپردازیم که
طراح فرآیند را در طراحی هرچه بهتر و پیشرفتهتر فرمها در  BPMSیاری میرساند .دقت داشته باشید که
سرعت اجرای فرآیند بر روی وب رابطه مستقیمی با تحلیل مدل داده و از آن مهمتر طراحی فرمها دارد.
بایستی طراح فرآیند فرمهایی را طراحی نمایید که صفحه سنگینی هنگام اجرا لود نشود تا بر پذیرش فرآیند
توسط کاربران سازمان و ارزش کار شما تاثیر منفی نداشته باشد .به عنوان مثال با طراحی لینک برای فرمهایی
که فقط جنبه اطالع در یک فرم را دارند ،میتوانیم سرعت اجرای فرم را به میزان قابل توجهی باال ببریم و یا
کمتر استفاده کردن از  Tabهای زیاد در فرمها باعث باال رفتن سرعت اجرای فرم در هنگام اجرا میشود.
توجه داشته باشید که در طراحی فرمها در  BPMSسعی شته باشید اطالعاتی که در فرم حیاتی نمیباشند،
در قالب فایلهای پیوست اخذ کنید و یا اینکه از طریق لینک آنها را مدیریت نمایید تا ارزش کار شما هنگام
اجرای فرآیند توسط کاربران دوچندان نمایان شود .در ادامه این فصل برخی از ویژگیهای بخش طراحی فرمها
تشریح میشوند.
 4-44استفاده از دکمه بر روی فرم برای اجرای یک دستور
در طراحی فرمها میتوانید دکمه بر روی فرم اضافه نمایید و با کلیک بر روی دکمه دستور خاصی اجرا شود.
به عنوان مثال میخواهیم امکان ابطال فرآیند را بر روی فرم به کاربر بدهیم .برای انجام چنین کاری ابتدا
بایستی یک دکمه تحت عنوان ابطال فرآیند را به فرم اضافه کنیم .در شکل  -1-11اضافه کردن دکمه بر
روی فرم نحوه اضافه کردن دکمه به فرم نشان داده شده است که کافیست دکمه را گرفته و بر روی فرم
بیاندازیم.
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شکل  -1-11اضافه کردن دکمه بر روی فرم

با کلیک بر روی دکمه  Propertiesمختص آن ظاهر میشود که ویژگی هرکدام از آیکونها به شرح ذیل
میباشند.
 :Display Name نام دکمه میباشد که می تواند خالی باشد.
 :Button Caption نام بر روی دکمه میباشد که برای مثال ارایهشده ابطال فرآیند را تایپ میکنیم
تا برروی دکمه نمایش داده شود.
 :Expression محیط طراحی کد برای دکمه میباشد که کاربر با زدن دکمه کد نوشتهشده اجرا
شود .برای مثال ابطال فرآیند کد مورد نیاز با اضافه کردن یک  Expressionدر شکل -4-11

 Expressionمربوط به ابطال فرآیند نوشته شده است.

شکل  Expression -4-11مربوط به ابطال فرآیند

 :Interface میتوانیم وب سرویسی را در این قسمت تنظیم کنیم تا با کلیک بر روی دکمه آن وب
سرویس فراخوانی شود.
 :Visible امکان نمایش دکمه بر روی فرم
 :Editable امکان ویرایش دکمه بر روی فرم
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هنگام اجرای فرآیند ،دکمه همانند بر روی فرم نمایش داده میشود.
 3-44استفاده از لینک
در طراحی فرمها میتوانیم از قابلیت گذاشتن لینک برروی فرمها بهره ببریم .لینک برای مواردی کاربرد دارد
که از جمله آنها میتوان به بازکردن یک فرم عمومی با زدن لینک و بازشدن آدرسی خاص که از دیتابیس
خوانده میشود ،اشاره کرد .برای گذاشتن لینک به فرم همانند شکل  -3-13صفحه تعریف سیستم آن را
برروی صفحه فرم اضافه میکنیم.

شکل  .-3-11استفاده از لینک

پس از اضافه کردن لینک به فرم ،با کلیک بر روی آن  Propertiesمربوط به آن ظاهر میشو که موارد مهم
آن به شرح ذیل میباشند.
 :Display Name نام نمایشی لینک را میتوان از این قسمت وارد نمود.
 :Data Binding میتوان فیلد از نوع رشتهای را به لینک  Bindکرد که با اگر آدرس یک سایتی
در آن فیلد باشد ،در محبط اجرا با کلیک برروی لینک آن سایت باز میشود.
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 :Display Form از این قسمت میتوان فرمی را برای لینک تعریف کرد که با کلیک بر روی لینک
آن فرم باز شود .این امکان قابلیت سبک کردن فرمهای  BPMSو افزایش سرعت اجرای فرآیندها را
به تحلیلگر فرآیند در هنگام ساخت آن میدهد.

 2-44فراخوانی داده از یک  Entityدیگر جهت جست و جو و استفاده از اطالعات آن
فرض کنید که فرآیندی ساختهاید که در آن انباردار ،تجهیزات جدید را با درخواست جدید در فرآینده
اضافهکردن تجهیزات در یک جدول  Masterوارد میکند .حال فرض کنید که فرآیندی دارید که نام آن
درخواست تجهیزات میباشد و میخواهید درخواستکننده تجهیزی را درخواست دهد که در لیست تجهیزات
موجود باشد؛ بنابراین در طراحی مدل داده فرآیند درخواست تجهیزات یک ارتباط یک به یک از جدول
تجهیزات درخواستی به جدول  Masterلیست تجهیزات برقرار میکنید تا بتواند از بین مقادیر جدول تجهیزات
انتخاب کند و  idتجهیز در جدول تجهیزات درخواستی ذخیره گردد .حال برای طراحی فرم فرآیند درخواست
تجهیزات ،جدول تجهیزات درخواستی را به فرم اضافه کرده و در  Add Formآن کل جدول  Masterلیست
تجهیزات را به فرم  Drag & Dropکنید .این امر در شکل  -2-11اضافه کردن  Entityبه فرم نشان داده
شده است.

شکل  -2-11اضافه کردن  Entityبه فرم

با انجام این کار این فیلد در فرم به شکل جستجو در فرم لحاظ میگردد که میتوانیم تمامی رکوردهایی را
که در جدول لیست تجهیزات وجود دارند را جستجو کرده و یک رکورد آن را انتخاب کنیم .این امر در ارتباط
مابین فرآیندهای مختلف در سطح مدل داده کاربرد دارد.
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 1-44فیلتر کردن ردیفهای جداول
در قسمت فرمها ما میتوانیم مقادیر فیلدهایی که به شکل  Comboمیباشند را فیلتر کرده و در هنگام اجرا
مقادیر دلخواه تحلیلگر فرآیند را برای کاربر نمایش دهد .فرض کنید به موجودیت اصلی فرآیند خود دو ارتباط
یک به یک به دو جدول پارامتر تحت عناوین نام استان و نام شهر برقرار ساختهاید که جدول استان دارای
ستونهای نام استان و کد استان میباشد و جدول شهر شامل ستونها نام شهر ،کد شهر و کد استان مرتبط
میشود که در ستون کد استان مرتبط بایستی مقادیر متناظر با کد استان در جدول نام استان وارد شوند.
در قسمت طراحی فرمها جدول استان را به شکل  Comboوارد فرم میکنیم و در قسمت  Propertiesآن
 Submit on changeآن را انتخاب میکنیم تا با تغییر مقادیر استان در هنگام اجرا مقادیر در دیتابیس
ثبت شوند .این امر در شکل  -2-11اضافه کردن جدول نام استان به فرم نشان داده شده است.

شکل  -2-11اضافه کردن جدول نام استان به فرم

حال جدول نام شهر را به زیر نام استان در فرم اضافه میکنیم و در قسمت  Propertiesشهر بر روی گزینه
فیلتر کلیک میکنیم .صفحهای ظاهر میشود که میتوانیم مقادیر شهرها را در هنگام اجرا فیلتر کنیم و فقط
شهرهای بخصوصی نمایش داده شوند .این صفحه در شکل  -9-11صفحه فیلترینگ مقادیر جدول شهر نشان
داده شده است.
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شکل  -9-11صفحه فیلترینگ مقادیر جدول شهر

در شکل  -9-11صفحه فیلترینگ مقادیر جدول شهر در قسمت اول ستونی از جدول را که میخواهیم بر
مبنای آن فیلتر را انجام دهیم را انتخاب میکنیم (در مثال فوق کد استان میباشد ).و آن را برابر و یا مخالف
با مقادیر قسمت سوم قرار میدهیم .در قسمت سوم چهار گزینه جهت انتخاب وجود دارد که به شرح ذیل
میباشند.
 :Set null value با انتخاب این گزینه در محیط اجرا لیست شهرهایی نمایش داده میشوند که
مقدار کد استان آنها  Nullباشند.
 :Set a constant value با انتخاب این گزینه قسمتی باز خواهد شد که مقدار ثابتی را میتوانیم
تایپ کنیم .به عنوان مثال اگر مقدار  4را وارد کنیم ،در هنگام اجرا لیست شهرهایی نمایش داده
خواهند شد که کد استان آنها  4باشند.
 :Choose an attribute با انتخاب این گزینه ستونهای جدول شهر نمایش داده خواهند شد که
براساس ستون دیگری از ان جدول میتوان فیلتر انجام داد .اگر در اینجا کد استان را در قسمت اول
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و کد شهر را در قسمت سوم نمایش دهیم ،در هنگام اجرا لیست شهرهایی در کومبو آورده میشوند
که کد شهر آنها با کد استان آنها برابر باشد که برای این مثال امر درستی نیست.
 :Evaluate data binding با انتخاب این گزینه درخت مدل داده ظاهر میشود که میتونایم به
فیلد مورد نظری دسترسی داشته باشیم و فیلتر را بر روی مقادیر آن فیلد در هر درخواست اعمال
کنیم که مقادیر مرتبط با آن درخواست را نمایش دهد .این گزینه را انتخاب میکنیم و از جدول نام
استان ،کد آن را نتخاب میکنیم تا در هنگام اجرا لیست شهرهایی جهت انتخاب نمایش داده شوند
که استان مربوط به آن در باال و جدول استان انتخاب شدهاند .این امر در شکل  -3-11اعمال فیلتر
بر روی جدول شهر نشان داده شده است.

شکل  -3-11اعمال فیلتر بر روی جدول شهر

 3-44محاسبات بر روی مقادیر موجود در جداول
فرض کنید که در فرآیند صدور فاکتور فروش یک فاکتور همانند شکل  -2-11جدول اطالعات فروش کاال
ثبت میشود .همانطور که از این شکل پیداست ،کارشناس فروش کاال را ثبت کرده و وزن و فی آن را وارد
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میکند که این اتفاق را با افزودن اطالعات فروش کاال در  Add Formانجام میدهد .حال میخواهیم با ذخیره
کردن اطالعات رکورد فروش سیستم فی را در وزن کاال ضرب کرده و مقدار را در ستون مبلغ بنشاند.

شکل  -2-11جدول اطالعات فروش کاال

برای این کار وارد  Display Formجدول فوق میشویم و بر روی ستون مبلغ کاال کلیک میکنیم .در قسمت
 Propertiesآن قسمت  Default value expressionوجود دارد که میتوانیم مقدار آن را کد نویسی کنیم.
بر روی این گزینه کلیک کرده و یک  Expressionبرای آن تعریف میکنیم که در شکل  -6-11محاسبه بر
روی مقدار مبلغ کاال نشان داده شده است و این کد ،وزن را در فی ضرب میکند.

شکل  -6-11محاسبه بر روی مقدار مبلغ کاال

با انجام این کار در محیط اجرا وقتی که کاربر در  Add Formجدول ردیفی را ثبت میکند و بر روی گزینه
ذخیره و عدم ارسال کلیک میکند ،کد فوق اجرا میشود و وزن در فی برای ردیف ضرب میشود و حاصل در
ستون مبلغ مینشیند.
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 6-44استفاده از Regular Expression

 Regular Expressionبرای فیلدهایی کاربرد دارد که از جنس رشتهای و  Stringمیباشند و برای محدود
کردن کاربر در محیط اجرا میباشد تا در قالب خاصی یک متن را وارد نماید .در تعریف مدل داده معموال
فیلدهای ساعت ،شماره همراه ایمیل و  ...از جنس  Stringتعریف میشوند و کاربر میتواند هر متنی را در
فیلد وارد کند .برای اینکه مانع این مورد شویم ،هنگامیکه فیلد از نوع  Stringرا به فرم اضافه کنیم یک قابلیت
در  Propertiesآن فیلد وجود دارد که تحت عنوان  Regular Expressionمیباشد .این قابلیت در شکل
 Regular expression -13-11نشان داده شده است.
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شکل Regular expression -13-11

 Regular Expressionبر مبنای کد  Java Scriptمیباشد و در اینترنت برای الگوهای مختلف کدهای
مربوط به آن موجود میباشد .به عنوان مثال فرض کنید که فیلد ساعت رفت در شکل فوق از جنس String

میباشد و میخواهیم از کاربر در قالب  --:--دریافت کنیم .این فیلد را اجباری میکنیم تا در صورت خالی
بودن کار ارسال نشود و در قسمت  Regular Expressionآن کد ذیل را تایپ کنید.
^\d{2}:\d{2}([ap]m)?$

در محیط اجرا اگر کاربر ساعت رفت را در خارج از فرمت وارد کند ،مقدار داخل فیلد خالی میشود و به دلیل
اینکه فیلد اجباری میباشد کار به مرحله بعد ارسال نمیشود تا زمانی که فیلد در فرمت مورد انتظار وارد شود.
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68

برای زیباسازی فرمها و اضافهکردن متنهای راهنما ،عکسها ،امضاها و هر  iframeدیگری به فرمهای BPMS

از قسمت زمینههای کاربر استفاده میکنیم .در این قسمت حتی میتوانیم کدهای  jQueryبنویسیم و جای
فیلدها و دکمهها را در هنگام اجرای فرآیند تغییر دهیم .در کل زمینه کاربر برای پاس دادن متنهایی به شکل
 HTMLبه فرم  BPMSکاربرد دارد.
فرض کنید که میخواهید نام فرآیند و مرحلهایی که کار در آن قرار دارد را بر روی فرم در قالب و فونت
مشخصی برای کاربر نمایش دهید .بدین منظور ابتدا در مرحله مدل فرآیندی بر روی فعالیتها راست کلیک
کرده و در قسمت  Help Textآنها متن دلخواه خود را تایپ کنید .به عنوان نمونه در شکل Help -11-11

 Textدر مدل فرآیندی یک متن نوشته شده است.

شکل  Help Text -11-11در مدل فرآیندی

UserField
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حال در نرمافزار  BPMSدر نوارابزار ابزار گزینه زمینه کاربر را انتخاب کنید تا صفحه تعریف زمینههای کاربری
ظاهر شود .این صفحه در شکل  -14-11صفحه تعریف زمینههای کاربری نشان داده شده است .بر روی گزینه
 Addکلیک کنید و یک نام را برای زمینه کاربری انتخاب کنید .سپس بر روی  Edit codeکلیک کنید تا کد
زمینه کاربری را ویرایش نمایید .کد موجود را پاک کرده و کد شکل  -13-11کد  HTMLمربوط به مرحله
فرآیند را در آن تایپ کنید.

شکل  -14-11صفحه تعریف زمینههای کاربری

کد مربوط به شکل  -13-11کد  HTMLمربوط به مرحله فرآیند  Help Textمربوط به هر فعالیت را در
یک متغیر ذخیره میکند و آن را به شکل  HTMLبه صفحه پاس میدهد.

شکل  -13-11کد  HTMLمربوط به مرحله فرآیند

پس از تعریف زمینه کاربری آن را به فرمهای دلخواه از طریق شکل  -12-11اضافه کردن زمینه کاربری به
فرمها اضافه میکنیم.
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شکل  -12-11اضافه کردن زمینه کاربری به فرمها

در محیط اجرا فرم فرآیند همانند شکل  -12-11نمایش زمینه کاربری عنوان فرآیند و فعالیت در فرمهای
محیط اجرا خواهد بود .در کل ما میتوانیم یک  img src ،iframeو دیگر فایلهای  HTMLرا با استفاده از
کد )( FieldResponse.AppendHTMLبه صفحه فرم پاس دهیم.

شکل  -12-11نمایش زمینه کاربری عنوان فرآیند و فعالیت در فرمهای محیط اجرا
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 43فصل دوازدهم :امکانات پیشرفته در بخش تعریف قوانین
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مقدمه:
در فصل  9نحوه کار با قوانین شاخهها و درگاههای تصمیمگیری تشریح شد .در این فصل به بررسی مباحث
پیشرفتهای میپردازیم که طراح فرآیند را در طراحی هرچه بهتر و پیشرفتهتر فرآیند در  BPMSیاری
میرساند .در بخش قوانین شاخهها ما آموختیم که با استفاده از مقادیر فیلدها میتوانیم شروطی را برای فعال
شدن شاخهها اعمال نماییم و بین این شروط نیز شرط "و" و "یا" اعمال کنیم .حال فرض کنید که میخواهید
شاخهای با ترکیبی از شرطهای "و" و "یا" فعال شود .همچنین میخواهید با استفاده از جمع یکی از
ستونهای یک جدول  Collectionشرطی را برقرار سازید و یا در کل شرط پیچیدهای را کدنویسی کنید که
محیط قبلی قوانین این امکان را به شما نمیداد .در این فصل به بررسی موارد فوق خواهیم پرداخت و مباحث
پیشرفتهای را مطرح خواهیم نمود تا یاریرسان طراح و پیادهساز فرآیندها باشند.
 4-43استفاده از  XPathبرای تعریف شروط
فرض کنید که در یک فرآیند الزم است که حداقل  3سطح تایید مقامات باالدستی اخذ شود و در صورت اخذ
تایید کار به مراحل بعدی فرستاده شود .کافیست که یک فعالیت بررسی و تایید بعد از فعالیت ثبت درخواست
در مدل فرآیندی گذاشته شود و به پس از این فعالیت یک  Exclusive Gatewayگذاشته شود و شاخه
تایید به فعالیت بعدی برود و شاخه رد به فعالیت رد برود و شاخه مربوط به نیاز به اخذ تایید مافوق دیگر هم
به فعالیت بررسی و تایید بازگردد .الگوی فرآیندی متبط با مثال فوق در شکل  -1-14الگوی فرآیندی مربوط
به اخذ سه سطح تایید از مقامات مافوق نشان داده شده است.

شکل  -1-14الگوی فرآیندی مربوط به اخذ سه سطح تایید از مقامات مافوق
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الگوی فوق کمک شایانی به طراحی مدل فرآیندی در سازمانهای دولتی میکند و سطح درخواستکننده را
در چارت شناسایی کرده و سطوح مورد نیاز برای تایید درخواست را شناسایی میکند .کافیست که ایفاکننده
فعالیت بررسی و تایید درخواست را  Current Assignee Bossانتخاب کرده و قانون شاخه نیاز به اخذ نظر
مافوق دیگر را درست تعریف کنیم .بدین منظور در مرحله چهارم تعریف فرآیند وارو بخش تعریف قوانین
تجاری میشویم تا قانون مربوط به آن شاخه را تعریف کنیم .با کلیک بر روی شاخه صفحه مربوط به تعریف
قوانین باز میشود .فرض کنید که جدول گردش کار در فرآیند ما تعریف شده که  Historyمربوط به
تاییدکنندهها به همراه وضعیت تایید آنها را ذخیره میکند .حال میخواهیم که در صورتیکه سه سطر تایید
در این جدول وجود داشت کار به عنوان تایید نهایی خارج شود .در صفحه تعریف قوانین Custom XPath

کلیک میکنیم تا شروط مربوط به جدول گردش کار را در آن وارد نماییم .این مورد در شکل  -4-14صفحه
مربوط به  Custom XPathآورده شده است.

شکل  -4-14صفحه مربوط به Custom XPath

بر روی گزینه  Add custom XPathکلیک میکنیم تا ویژگی خاصی از جدول را محاسبه کنیم .با کلیک بر
روی این گزینه صفحهای مطابق شکل  -3-14محیط طراحی  Custom XPathظاهر میشود.
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شکل  -3-14محیط طراحی Custom XPath

در شکل  -3-14محیط طراحی  Custom XPathبا استفاده از مدل داده تعریفشده میتوانیم جدول
کالکشنی را انتخاب کرده و یک  Custom XPathخاص برای آن تعریف نماییم .ما جدول مربوط به جریان
کار را برای مثال فوق انتخاب میکنیم و با انتخاب این جدول محیطی همانند در سمت راست صفحه
 Custom XPathظاهر میشود که میتوانیم با استفاده از ویژگی یک یا چند ستون آن جدول را فیلتر کرده
و مجموع ،میانگین ،تعداد سطرها و  ...آن جدول را اخذ کنیم.

صفحه433

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

شکل  -2-14خروجی تابع و اعمال فیلتر در محیط Custom XPath

در مثال فوق ما میخواهیم تعداد سطرهایی از جدول گردش کار را اخذ کنیم که ستون مربوط به وضعیت
تایید آنها مقدار تایید شد باشد تا بتوانیم با استفاده از این تعداد بفهمیم که نیاز به تایید مافوق دیگری وجود
دارد و یا در صورت رسیدن تعداد سطرها به  3کار را به عنوان تایید شده از این حلقه خارج کنیم .پس فیلتر
مربوط به وضعیت تایید را برای مقدار تایید شد  Setمیکنیم و خروجی  XPathرا برای مقدار  Countقرار
میدهیم .این مورد در شکل  -2-14نحوه اعمال  Custom XPathدر مثال نیاز به اخذ سه سطح تایید شده
نشان داده شده است.
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شکل  -2-14نحوه اعمال  Custom XPathدر مثال نیاز به اخذ سه سطح تایید شده

پس از اعمال  Custom XPathبر روی گزینه  OKکلیک میکنیم تا این مورد ساخته شود .پس از ساختن
 ،Custom XPathاین مورد به لیست موجود اضافه میشود تا در ادامه فرآیند در صورت نیاز از آن دوباره
استفاده شود .حال میتوانیم از این تعداد تعریفششده در تعریف شروط استفاده کنیم .همانند شکل -9-14
استفاده از  Custom XPathدر تعریف قوانین  Gatewayآن را به قسمت اول شرط  Drag & Dropکرده
و میگوییم که زمانی شاخه نیاز به اخذ تایید مافوق فعال شود که این تعداد کمتر از  3باشد.
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شکل  -9-14استفاده از  Custom XPathدر تعریف قوانین Gateway

 3-43استفاده از  Operationsبرای تعریف شروط
 Operationها شامل مواردی از قبیل بزرگتر ،مساوی ،بزرگتر مساوی و  ...است که ما را در نوشتن شرطها
یاری میرساند .هرچند که با ایجاد یک شرط جدید در صفحه قوانین ،در قسمت ،insert a operator
 Operationهای مربوطه بارگذاری میشود ،میتوان همانند شکل  -3-14اضافه کردن یک  Operationنیز
یک  Operationرا به آن قسمت با  Drag & Dropکردن اضافه نمود.

شکل  -3-14اضافه کردن یک Operation
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 2-43استفاده از  Definitionها در تعریف قوانین
مثال نیاز به اخذ تایید  3سطح مافوق را در نظر بگیرید که در شکل  -9-14استفاده از  Custom XPathدر
تعریف قوانین  Gatewayمقدار  3را در تعریف شرط نوشتهایم .فرض کنید که تحلیلگر فرآیند میخواهد این
مقدار را به عنوان یک متغیر وارد نماید و در تغییرات فرآیندی صرفا این مقدار را تغییر دهد که سطوح مورد
نیاز برای تاییدات میباشد و نیاز به تغییر دوباره کد نباشد .برای چنین حاالتی میتوان  Definitionهایی را
در  BPMSتعریف کرد و آنها را از محیط اجرای تحت وب مدیریت نمود و نیازی به تغییر کد در نرمافزار
 BPMSنمیباشد .برای ساخت یک  Definitionدر محیط تعریف قوانین در قسمت  Componentsبر روی
گزینه  Definitionsکلیک کنید .دو مورد همانند شکل  -2-14نحوه ساخت یک  Definitionمشاهده
خواهید نمود که شامل  Constant Definitionو  XPath Definitionمیشوند.

شکل  -2-14نحوه ساخت یک Definition

 Constant Definitionشامل متغیرهای ثابتی است که تعریف میکنیم و مقادیر آنها را میتوانیم از طریق
کارتابل مدیر سیستم مدیریت نماییم .در مثال سطوح تایید ،میتوانیم یک  Constant Definitionبه جای
عدد  3تعریف کنیم و از آن استفاده نماییم .استفاده از  Definitionهم به شکل  Drag & Dropکردن آن
بر روی خط شرط میباشد .برای تعریف یک  Constant Definitionبر روی آن راست کلیک کرده و گزینه
 New Definitionرا انتخاب میکنیم و برای آن یک نام انتخاب کرده و در صفحه بعدی نوع آن را وارد
میکنیم .این مورد در شکل  -6-14نحوه تعریف  Constant Definitionنشان داده شده است.
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شکل  -6-14نحوه تعریف Constant Definition

 XPath Definitionهم مربوط میشود به تعریف یک  Definitionکه مقدار آن را از فیلدهای مدل اده
میخواند .برای تعریف آن کافیست که بر روی  XPath Definitionراست کلیک کرده و گزینه New
 Definitionرا انتخاب کرده و برای آن نام انتخاب کرده و یک فیلد یا مشخصهای از آن را به Definition

ارتباط دهیم و از آن  Definitionدر تعریف شروط استفاده نماییم.
 1-43استفاده از  Functionsبرای تعریف شروط
در تعریف قوانین شاخهها توابعی تعبیه شدهاند که میتوان از آنها در تعریف قوانین استفاده کرد .این توابع
در قسمت  Componentsو در نوارابزار  Functionsوجود دارند که در شکل  Functions -13-14در
صفحه تعریف قوانین نشان داده شدهاند.
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شکل  Functions -13-14در صفحه تعریف قوانین

توابع موجود در قسمت  Functionsشامل توابع  Subtract ،Multiply ،Sumو  ...میباشد .حتی از طریق
 My Functionsمیتوان توابع جدیدی را ساخت و از آنها استفاده نمود .نحوه ساخت و استفاده از توابع در
فصل  13تشریح شده است.
برای استفاده از توابع در قسمت تعریف قوانین کافیست که آن تابع را به خط شرط در قسمت insert a value

با حالت  Drag & Dropاضافه کنیم .به عنوان مثال در شکل  -11-14نحوه استفاده از تابع  Sumدر تعریف
قوانین شاخهها از تابع  Sumاستفاده شده است و دو فیلد از نوع  intبه ورودیهای آن Drag & Drop

شدهاند و براساس جمع آنها خط شرط نوشته شده است.

شکل  -11-14نحوه استفاده از تابع  Sumدر تعریف قوانین شاخهها
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 42فصل سیزدهم :مباحث پیشرفته در
نوشتن شرطها و Expressionها
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مقدمه:
در فصل  9نحوه کار با محیط کدنویسی در  BPMSو  Expressionها تشریح شد .در این فصل به بررسی
مباحث پیشرفتهای میپردازیم که طراح فرآیند را در طراحی هرچه بهتر و پیشرفتهتر فرآیند در  BPMSیاری
میرساند .در بخش اقدامات فعالیتها و رویدادها آموختیم که در هنگام ورود ،ذخیره اطالعات و یا خروج از
این ماژولها میتوانیم شرطها و کدهایی را تعریف کنیم که فیلدهایی را سیستمی میخوانند ،پر میکنند،
خطا میدهند و یا اطالعاتی به وب سرویسها داده و از آنها اخذ میشوند .در فصل  9آموختیم که برای
گرفتن فیلدها و یا پرکردن آنها با رابطه یک به یک میتوانیم از باز و بسته کردن  Tagها (><) استفاده کنیم
و چند نمونه مثال مانند سیستمی پر کردن تاریخ ،ایجاد کننده و شماره درخواست را انجام دادیم .در این
فصل به بررسی مباحث پیشرفتهای شامل کار با جداول کالکشن و گرفتن و پر کردن دادههای آنها ،ساخت
توابع ،صدازدن وبسرویسها ،ساخت حلقههای تکرار ،پر کردن جداول کالکشن ،ایجاد خطا تحت شرطهای
مختلف و  ...خواهیم پرداخت که نیازمند آشنایی تحلیلگران فرآیند با مباحث کدنویسی  C#در حد مقدماتی
میباشد .دقت داشته باشید که کسب مهارت در این فصل به کار عملی تحلیلگران با این بخش و تست و اجرای
نمونههای واقعی وابسته میباشد و هدف از این فصل آموزش ایجاد  ifو یا حلقههای  forو امثال آنها نمیباشد
و هدف نویسنده آشنایی با سه کالس تابع  BPMSتحت عناوین  CHelper ،Meو CEntity Manager

میباشد .در ادامه این فصل در ابتدا به بررسی اجمالی این سه کالس خواهیم پرداخت و در قالب نمونههای
مختلف برخی از توابع پرکاربرد آنها را تشریح خواهیم نمود.
 4-42کالس تابع Me

اگر در اقدامات فعالیتها و رویدادها یک  Expressionرا ایجاد کنید و در داخل محیط کد نویسی آن عبارت
 Me.را تایپ کنید ،خواهید دید که توابع مختلفی برای کاربر لیست میشود که میتواند در محیط کدنویسی
از آنها یاری بگیرد .کالس تابع  Meتوابعی را در خود ذخیره دارد که میتواند اطالعاتی را در رابطه با فرآیند
جاری که در آن کد مینویسیم را در اختیار کاربر قرار دهد .این اطالعات میتواند شامل اضافه کردن رکورد
به یک جدول در این فرآیند ،اطالعات مربوط به ( Caseدرخواست) جاری فرآیند ،اطالعات مربوط به فعالیت
جاری فرآیند ،گرفتن فیلدها و رکوردها ،پرکردن فیلدها و ردیفها و  ...باشد .پس در ساخت فرآیند در هر
جایی که نیاز به کدنویسی دارید و نیازمند کسب اطالعاتی در رابطه با فرآیند جاری میباشید ،کالس تابع Me

میتواند به کمک شما بیاید .مقاالتی در پایگاه آموزش و فایل  pdfدر آن وجود دارد که شما را در درک بهتر
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این توابع یاری میرساند .در اینترنت نیز میتوانید این توابع را جستجو کنید تا مثالهایی عملی در رابطه با
آنها را بیابید.
 4-4-42استفاده از Me.addRelation

اگر میخواهید که در جداول کالکشن به جای استفاده از  Add Formیک دکمه بگذارید که یک ردیف خالی
در جدول ایجاد کند و کاربر در همان  Display Formاطالعات ردیف را پر کند و وارد فرم دیگری نشود،
این تابع میتواند کمک شایانی را به شما برساند .کار اصلی این تابع ،اضافه کردن یک ردیف به یک جدول
کالکشن (صرفا ارتباط یک به چند در فرآیند) میباشد که آدرس آن را به ورودی تابع دادهایم .پس در قسمت
فرمها یک دکمه بر روی فرم بگذارید و در قسمت  Expressionآن عبارت ذیل را کپی کنید.
معادله

;)"Me.addRelation("MainEntity.CollectionName

1

در معادله  1دقت داشته باشید که در بین عبارات "" آدرس مربوط به کالکشن را به صورت  stringوارد
نمایید .این آدرس برابر است با نام موجودیت اصلی  + . +نام ارتباط با جدول یک به چند .با اجرای فرآیند
مشاهده خواهید کرد که با کلیک بر روی دکمه یک سطر خالی به جدول کالکشنی که در فرم وجود دارد
اضافه خواهد شد.
 3-4-42استفاده از تابع Me.Task.DisplayName

فرض کنید که در میخواهید نام فعالیت جاری را که درخواست در آن مرحله قرار دارد را به شکل سیستمی
در یک فیلد  stringدر فرم ذخیره نمایید .کافیست که در هنگام ورود به فعالیت ( )On Enterآن یک
 Expressionایجاد کرده و کد ذیل را در آن تایپ کنید.
معادله 2

;<MainEntityName.StringFieldName>=Me.Task.DisplayName

در معادله  2در قسمت اول معادله ما فیلد  stringرا گرفتهایم و آن را برابر با نام فعالیت جاری قرار دادهایم.
در هنگام اجرا هنگام ورود به فعالیت مربوطه مشاهده خواهید نمود که مقدار فیلد با نام فعالیت پر میشود و
در فرم نمایش داده خواهد شد.
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 2-4-42استفاده از تابع Me.getXPath

در فصل  9ما با استفاده از  Tagها(<>) توانستیم تا فیلدهای یک به یک از مدل داده را بگیریم و یا مقداری
را در آنها پر کنیم .تابع  Me.getXPathنیز میتواند مقدار یک فیلد را بگیرد و در یک متغیر ذخیره کند.
این تابع قابلیت دسترسی به فیلدهای یک به چند را نیز داراست و میتوان به وسیله آن یک رکورد و یا یک
جدول را در یک متغیر ذخیره سازد که کد آن معادل با کد ذیل میباشد.
معادله 3

;)"var X=Me.getXPath("Field or Record Adress

در معادله  3کافیست که به جای آدرس آدرس فیلد که شامل نام موجودیت اصلی  +.+نام فیلد را بدهیم و یا
برای ذخیره مقادیر یک جدول در متغیر  Xبه جای آدرس نام موجودیت اصلی  +.+نام آدرس کالکشن را وارد
نماییم .به عنوان مثال فرض کنید که نام موجودیت اصلی فرآیند مرخصی  Leaveمیباشد و نوع مرخصی هم
در یک جدول پارامتر با ارتباط یک به یک تحت عنوان  LeaveTypeبه موجودیت اصلی ارتباط داده شده
است .ما میتوانیم با استفاده از کدهای ذیل نام نوع مرخصی که در کومبو توسط کاربر پر شده است را در یک
متغیر ذخیره کنیم.
معادله 4

;>var X=<Leave.LeaveType.Name
;)"var X=Me.getXPath("Leave.LeaveType.Name

 1-4-42استفاده از تابع Me.setXPath

در فصل  9ما با استفاده از  Tagها(<>) توانستیم تا فیلدهای یک به یک از مدل داده را بگیریم و یا مقداری
را در آنها پر کنیم .تابع  Me.setXPathنیز میتواند یک فیلد را بگیرد و مقداری را در آن ذخیره کند .این
تابع قابلیت دسترسی به فیلدهای یک به چند را نیز داراست و میتوان به وسیله آن یک ستون از یک رکورد
خاص در یک جدول را گرفت و مقداری را در آن ذخیره کرد .کد مربوط به این تابع به شرح ذیل است .کد
معادل آن با  Tagها برای یک فیلد یک به یک هم به شرح ذیل است.
معادله 5

;)Me.setXPath("MainEntityName.FieldName", X
;<MainEntityName.FieldName>=X

در معادله  5به جای آدرس ،آدرس فیلدی که میخواهیم مقداری را در آن پر کنیم را وارد میکنیم و در
قسمت دوم ورودی آن مقداری را که میخواهیم با آن پر کنیم را وارد میکنیم .به عنوان مثال فرض کنید در
مثال فوق بخواهیم نوع مرخصی را در کد به شکل سیستمی با مرخصی روزانه پر کنیم .پس در Expression

ایجادشده مربوط به آن مقدار فیلد نوع مرخصی را با  idجدول نوع مرخصی روزانه پر میکنیم (فرض کنید
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که  idجدول نوع مرخصی روزانه  1است .).دقت داشته باشید که برای پر کردن فیلدهای از نوع کومبو حتما
بایستی  idرکورد مد نطر را در جدول  Masterباال سطحی آن ذخیره کرد .کد مربوط به این مثال در حالت
 Tagو با تابع  Me.setXPathبه شرح ذیل است.
;<Leave.LeaveType>=1
;)Me.setXPath("Leave.LeaveType",1

معادله 6

نکته :در هنگام خواندن مقادیر جداول پارامتر در محیط کدنویسی بایستی تا ستون مد نظر جدول پارامتر را
گرفت و برای انتخاب کردن از بین مقادیر جدول پارامتر بایستی در محیط کدنویسی  idآن را در جدول
 Masterپدر آن وارد کنیم.
 3-4-42استفاده از توابع Me.Case.

اگر بخواهیم اطالعات درخواست جاری را با استفاده از کد اخذ کنیم ،توابع موجود در کالس Me.Case.

میتواند کاربردی باشد .برای گرفتن شماره درخواست از کد  ،Me.Case.CaseNumberبرای گرفتن تاریخ
ایجاد درخواست از تابع  ،Me.Case.CreationDateبرای گرفتن اطالعات کاربر ایجادکننده از تابع
 ،Me.Case.Creator.برای گرفتن اطالعات سازمانی که کار در آن جاری است از تابع
،Me.Case.Organization.

برای

گرفتن

شماره

رهگیری

درخواست

از

کد

 Me.Case.RadicationNumberو برای گرفتن اطالعات کاربری که فعالیت جاری را انجام میدهد از کد
 Me.Case.WorkingCredential.استفاده میکنیم .به عنوان مثال میخواهیم در هنگام ارسال کار فعالیت
توسط کاربر ،نام آن در یک فیلد از جنس  Wfuserذخیره شود .یک  Expressionدر هنگام On Exit

فعالیت ایجاد کرده و کدی با الگوی ذیل را در آن تایپ میکنیم.
معادله

;<MainEntityName.WfuserFieldName>=Me.Case.WorkingCredential.UserId

7
 3-42کالس تابع CHelper

در نرمافزار  BPMSکالس توابع دیگری تحت عنوان  CHelperوجود دارد که به توابع کمکی مشهور میباشند
و توابعی در این کالس وجود دارند که مربوط به فرآیند جاری نمیباشند و به عنوان توابع کمکی برای انجام
کارهای خاصی استفاده میشوند .این کارهای خاص میتوانند ابطال یک فرآیند ،ایجاد خطا با یک کد مشخص،
عوض کردن فرآیند پدر ،ارسال فعالیت با استفاده از کد ،گرفتن یک رکورد و یک فیلد خاص از یک جدول،
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گرفتن اطالعات مربوط به درخواست و  ،Caseاختالف تعداد دقیقههای دو روز میالدی ،اختالف تعداد
دقیقههای کاری برا اساس شیفت کاری یک نفر خاص برای دو روز میالدی ،دریافت کاربرانی که یک نقش
خاص را دارند ،دریافت لیست کاربرانی که یک سمت خاص را دارند ،گرفتن دنبالههای تعریفشده در BPMS

و استفاده از آنها و ایجاد یک درخواست جدید برای یک فرآیند خاص با استفاده از کد باشند.
 2-42استفاده از تابع CHelper.abortProcess

اگر در یک فرم خاصی میخواهید دکمهای را داشته باشید که کاربر در صورت کلیک بر روی آن بتواند
درخواست را ابطال کند ،این تابع میتواند کارساز باشد .بر روی فرم دلخواه یک دکمه بگذارید و در قسمت
 Expressionدر  Propertiesدکمه کد ذیل را اضافه نمایید.
معادله 8

;)CHelper.abortProcess(Me,Me.Case.Id,0

در معادله  8تابع فوق دارای سه ورودی میباشد که ورودی اول  Meمیباشد که اطالعات فرآیندی که جاری
است را میگیرد و ورودی دوم شماره درخواست جاری را اخذ میکند و ورودی سوم حالت ابطال بدون وارد
کردن دلیل میباشد.
 4-2-42استفاده از تابع CHelper.getEffectiveDuration

فرض کنید که در یک فرآیند دوفیلد از جنس تاریخ دارید که از تاریخ و تا تاریخ را از کاربر دریافت میکند.
حال شما یک فیلد دیگری از نوع  intساختهاید و میخواهید که بر اساس تقویم سازمان و روزهای کاری آن،
تعداد دقیقههای کاری در بازه این تاریخ را در آن ذخیره نمایید .استفاده از این تابع دو ورودی از تاریخ و تا
تاریخ را از ما گرفته و خروجی تعداد دقیههای کاری را به ما به عنوان خروجی پاس میدهد .کد ذیل الگوی
استفاده از این تابع میباشد.
معاد
له 9

<MainEntityName.IntegerDuration>=CHelper.getEffectiveDuration(Me,<MainEntityName.FromDate>,<MainE
;)>ntityName.ToDate

 3-2-42استفاده از تابع CHelper.GetNextSeqValueStr

فرض کنید در فرآیندی که ساختهاید ،میخواهید شماره درخواست در قالب یک دنباله خاص پر شود .در
سیستم  BPMSو در نوار ابزار پیکربندی دنباله را کلیک کنید و مطابق با شکل  -1-13نحوه تعریف دنباله
یک دنباله تعریف کنید.
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شکل  -1-13نحوه تعریف دنباله

حال در فعالیت اول و در  On Enterآن یک  Expressionاضافه کرده و از الگوی ذیل استفاده کنید تا شماره
درخواستها در قالب دنباله فوق پر شوند و از  1333شروع شود و در هر بار در بازه  13تایی شماره دنبالهها
افزایش یابند.
معاد
له 10

"(<MainEntityName.RequestNumberName>=CHelper.GetNextSeqValueStr
;)"R

 2-2-42استفاده از تابع CHelper.getUsersForRole

این تابع میتواند لیستی را از  idهای کاربران در اختیار ما بگذارد که دارای یک نقش خاصی هستند .پس
ورودی این تابع شماره  idیک نقش خاص است و خروجی آن یک  Objectشامل یک ستون میباشد که
شماره  idکاربران دارای آن نقش است .الگوی استفاده از این تابع به شکل معادله ذیل میباشد.
معادله 11

;)var List= CHelper.getUsersForRole(10002
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 1-2-42استفاده از تابع CHelper.IsWorkingDayForUser

با استفاده از تابع فوق میتوانیم برای یک کاربر خاص بفهمیم که روز کاری میباشد و یا خیر .کافیست که
کاربران ما به شیفتهای کاری که در قسمت  Organizationدر قسمت پیشرفته  BPMSتعریف شدهاند،
تخصیص یابند .نحوه تخصیص این امر هم در ویرایش اطالعات کاربران از طریق انتخاب فیلد شیفت کاری
برای کاربران انجام میشود .ورودی تابع فوق شماره  idکاربر به اضافه یک فیلد از جنس  Date Timeمیباشد
و خروجی آن یک  Booleanمیباشد .به عنوان مثال در معادله  12یک الگو به کار برده شده است که مشخص
میکند آیا روز جاری برای کسی که درخواست را ایجاد کرده است روز کاری میباشد و یا خیر.
معادله 12

var
;)X=CHelper.IsWorkingDayForUser(Me.Case.Creator.Id,DateTime.Now

 3-2-42استفاده از تابع CHelper.NewCase

اگر در یک فرآیند قصد دارید که با رخداد حالت خاصی فرآیند مشخصی را به شکل سیستمی ایجاد نمایید،
تابع فوق میتواند کارساز باشد .فرض کنید بر روی فرم یک فرآیند دکمهای گذاشتهاید تا کاربر با توجه به
صالحدید خود با کلیک بر روی دکمه فرآیند دیگری را ایجاد نماید .کافیست که کدی با الگوی ذیل را برروی
 Expressionدکمه بگذارید .این کد دو ورودی تحت عنوان  idکاربر و شماره فرآیند در جدول  Wfclassرا
اخذ میکند و یک درخواست جدید از آن فرآیند ایجاد کرده و کار را به کارتابل فردی که به فعالیت اول
ایفاکننده است ،میفرستد.
معادله 13

;)CHelper.NewCase(idUser,idWFClass

 6-2-42ایجاد خطا با استفاده از متد CHelper.ThrowValidationError

در طراحی فرآیندها ممکن است نیاز داشته باشید که فیلدهایی را که از کاربر در یک فرم اخذ میکنید را
صحتسنجی نمایید و در صورت واردشدن اشتباه مقادیر فیلدها به کاربر پیغام خاصی را نمایش دهید تا
اصالحات خود را در فرم انجام داده و سپس کار را ارسال نماید .استفاده از تابع فوق باعث بروز و نمایش خطا
در هنگام ارسال فرم میشود ،پس کاربرد آن هم معموال در  Expressionهای مربوط به  On Exitفعالیتها
میباشد .دقت داشته باشید که این تابع را باید با ترکیبی از تابعهای شرطی مانند  ifاستفاده نمایید تا در
صورت بروز شرایط خاصی خطا برای کاربر نمایش داده شود و کار را ارسال نکند .به عنوان مثال فرض کنید
در فرآیند درخواست مرخصی کاربر دو فیلد از تاریخ ( )FromDateو تا تاریخ ( )FromDateرا ثبت میکند.
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میخواهیم کنترل کنیم که کاربر تا تاریخ را کمتر از از تاریخ وارد نکند .کد ذیل را وارد میکنیم تا اجازه
ندهیم مقادیر اشتباه ثبت شوند و  Expressionآن را در  On Exitفعالیت ثبت درخواست میگذاریم .در
صورت وارد شدن اشتباه مقادیر کد خطا برای کاربر نمایش داده خواهد شد و کار به مرحله بعدی ارسال
نمیشود.
معادله 14

)>if (<Leave.ToDate> < <Leave.FromDate
{
;)"از تاریخ نباید بیشتر از تا تاریخ باشد"(CHelper.ThrowValidationError
}

 1-42کالس تابع CEntityManager

کالس تابع فوق شامل توابعی میشود که مقادیر جدول خاصی را در دیتابیس  BPMSفرا میخواند .فرض
کنید در یک فرآیند لیست تجهیزات جدید توسط مسئول مربوطه ثبت میشوند و در جدول لیست تجهیزات
مینشینند .در یک فرآیند دیگر میخواهیم توسط کدنویسی از جدول لیست تجهیزات تجهیزاتی را که دارای
کد خاصی هستند را بگیریم و خروجی را در چند سطر در یک جدول کالکشن بریزیم .اگر از تابع فوق استفاده
کنیم میتوانیم کل مقادیر جدول لیست تجهیزات را با یک فیلتر خاص بخوانیم و خروجی آن را در یک متغیر
از جنس  Objectذخیره کنیم .حاصل جدولی خواهد بود که کل ستونهای جدول لیست تجهیزات را داراست
و تعداد سطرهای آن برابر تعداد سطرهایی از جدول لیست تجهیزات میباشد که فیلتر اعمال شده برای آنها
صادق میباشد .حال ما میتوانیم به تعداد سطرهای آن متغیر سطر جدید در جدول کالکشن ایجاد کنیم و
مقادیر آنها را در سطرهای جدول کالکشن بریزیم .الگوی ذیل استفاده از این تابع را نشان میدهد.
var
معادله 15
;)""X=CEntityManager.GetEntity("EntityName").GetEntityList("","","",
در معادله  15به جای  EntityNameنام جدول موجود در دیتابیس  BPMSرا وارد میکنیم و اگر فیلتری

را بخواهیم اعمال کنیم ،در "" اول نام ستون موجود در جدول  BPMSو در "" دوم مقدار فیلتر را جای
میدهیم.
 3-42کار با توابع  getXPathو setXPath

در بخشهای قبلی توابع  getXPathو  setXPathرا معرفی کردیم و نشان دادیم که با استفاده از این تابع
میتوانیم مقادیر فیلدها و جداول کالشن را اخذ کرد و مقادیری را در فیلدهای یک جدول پر کرد .در این
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بخش یک مثالی را تشریح خواهیم کرد که اطالعات یک جدول کالکشن را خواهیم گرفت و در جدول دیگری
خواهیم ریخت .فرض کنید ارتباط کالکشنی با نام  Collection1وجود دارد که شامل یک ستون با نام Name

میباشد و این جدول توسط کاربر با ایجاد ردیف و پر کردن مقادیر آنها تکمیل میشود .میخواهیم به هنگام
ورود به فعالیت بعدی ،اطالعات آن جدول را بگیریم و مقادیر آن را در یک جدول دیگری تحت عنوان
 Collection2با یک ستون با نام  Nameبریزیم .کد ذیل الگوی کدنویسی مثال مذکور میباشد.
;)")1 var X=Me.getXpath("Count(MainEntityName.Collection1
معادله 16
;2 var Y=null
;3 var Z=null
)4 for (var I=0; I < X; I++
{5
;)"6 Y=Me.addRelation("MainEntityName.Collection2
;)"7 Z=Me.getXPath("MainEntityName.Collection1["+I+"].Name
;)8 Y.setXPath("Name",Z
}9
خط  1از کد فوق تعداد سطرهای جدول  Collection1را اخذ کرده و در خط  3به تعداد سطرهای آن یک
حلقه ایجاد میکنیم که در داخل حلقه ابتدا در جدول  Collection2یک سطر ایجاد میکنیم و در متغیر Y

ذخیره میکنیم .در خط  3در داخل حلقه از سطر  Iام از جدول  Collection1ستون  Nameآن را میگیریم
و در متغیر  Zذخیره میکنیم و در خط  2ام ستون  Nameمتغیر  Yرا که متناظر با سطر جدید در جدول
 Collection2میباشد ،ستون  Nameآن را پر میکنیم .دقت داشته باشید که در خط  2با پر کردن مقدار
در متغیر  Yمتناظر آن در سطر مربئطه جدول  Collection2هم ذخیره میشود.
 6-42ساخت و استفاده از توابع
در  BPMSمیتوان توابعی را در سطح پروژه تعریف کرد که ورودی خاصی را گرفته و خروجی مشخصی را بر
میگرداند .پیادهساز فرآیند میتواند از توابع تعریفشده در فرآیندهای مختلفی در سطح  Expressionها
استفاده نماید .برای تعریف توابع ،از نوار ابزار گزینه توابع را انتخاب میکنیم و همانند شکل  -4-13نحوه
ایجاد یک تابع یک تابع جدید را ایجاد میکنیم.
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شکل  -4-13نحوه ایجاد یک تابع

پس از ایجاد تابع محیط  Expressionمشابه با محیط  Expressionموجود در اقدامات فعالیتها و رویدادها
ظاهر خواهد شد با این تفاوت که محیط  Parameter Listوجود دارد و در آن ورودی و خروجیهای تابع را
تعریف میکنیم .در شکل  -3-13محیط تعریف توابع محیط تعریف تابع نشان داده شده است.

شکل  -3-13محیط تعریف توابع

فرض کنید میخواهیم تابعی را تعریف کنیم که یک فیلد تاریخ را از ما اخذ کرده و در صورت روز کاری بودن
آن روز در تقویم کاری سازمان ،خروجی با مقدار  Trueرا برگرداند .در قسمت  Expressionتابع کد ذیل را
مینویسیم که متغیر  Yخروجی تابع و متغیر  Xورودی آن میباشد.
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شکل  -2-13محیط  Expressionتابع

در محیط  Parameter Listهم ورودی و خروجیهای تابع را همانند شکل  -2-13محیط تنظیم
 Parameter Listتنظیم میکنیم.

شکل  -2-13محیط تنظیم Parameter List

پس از تنظیم پارامترها  Return Valueتابع را هم  Booleanانتخاب میکنیم و بر روی گزینه  Okکلیک
میکنیم تا تابع تشکیل شود .پس از تشکیل تابع میتوایم از آن در  Expressionها استفاده کنیم .به عنوان
مثال میخواهیم ار تابع در  On Exitیک فعالیت استفاده کنیم .در قسمت اقدامات فعالیتها و رویدادها یک
 Expressionایجاد میکنیم و یک تابع در آن همانند شکل  -9-13نحوه اضافه کردن تابع در Expression

اضافه میکنیم.

صفحه421

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

شکل  -9-13نحوه اضافه کردن تابع در Expression

صفحه424

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

با اضافه شدن تابع به  Expressionبر روی آن کلیک میکنیم تا وارد محیط تنظیمات آن شویم .در محیط
تنظیمات آن از قسمت  my functionsتابع مورد نطر را انتخاب میکنیم و ورودی و خروجی های آن را به
تابع میدهیم .در شکل  -3-13محیط انتخاب تابع و تنظیم ورودی و خروجیهای آن در  Expressionها
این محیط نشان داده شده است.

شکل  -3-13محیط انتخاب تابع و تنظیم ورودی و خروجیهای آن در  Expressionها

دقت داشته باشید که با استفاده از < > و یا تابع  Me.getXPathمیتوانید فیلدهایی را از مدل داده گرفته
و به تابع بدهید .برای ذخیره خروجی یک از قسمت  Variable Declarationیک متغیر تعریف کنید و
سپس خروجی تابع را به آن متغیر بدهید و سپس از مقدار آن متغیر استفاده کنید.
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 4-42ساخت و استفاده از تابع  addو :update
فرض کنید که میخواهید در فرآیندهایی که تعریف میکنید ،گردش کار فرآیند را در یک جدول کالکشن
ذخیره نمایید .این گردش کار شامل تاریخ ارجاع کار ،تاریخ اخذ نظر ،وضعیت تایید ،توضیحات تایید و فرد
تاییدکننده میباشد .یک جدول تحت عنوان  Approvesاز نوع  Masterتعریف کنید و ارتباط یک به چند
آن را با فرآیندهایتان با نام  Approvesبرقرار نمایید .ستونهای جدول گردش کار را همانند شکل -2-13
فیلدهای جدول گردش کار تعریف نمایید.

شکل  -2-13فیلدهای جدول گردش کار

یک پارامتر هم برای وضعیت تایید با نام  ApproveStateتعریف کنید و در جدول کالکشن فوق
 ApproveStateرا به این جدول ارتباط دهید .در موجودیت اصلی فرآیند هم دو فیلد برای وضعیت تایید با
نام  ApproveStateاز جنس ارتباط با جدول پارامتر و  ApproveDescاز جنس  Strتعریف کنید تا کاربر
نظر خود را بر روی این فیلدها بدهد و ما هنگام ارسال کار مقادیر این فیلدها را در جدول کالکشن گردش کار
وارد نماییم .شمای مدل داده فرآیندها بایستی مطابق با شکل  -6-13طراحی مدل داده برای جدول گردش
کار باشند.
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شکل  -6-13طراحی مدل داده برای جدول گردش کار

میخواهیم تابعی تعریف کنیم که هنگام ورود کار به کارتابل اشخاص یک ردیف جدید در جدول گردش کار
ثبت نماید و تاریخ ارجاع کار را پر کند و تابعی داشته باشیم که هنگامی که کاربر وضعیت تایید خود را
مشخص کرد و توضیحات خود را وارد نمود ،مقادیر آن را به همراه تاییدکننده و تاریخ تایید در رکورد مربوطه
برای گردش کار ذخیره نماید .برای انجام این کار دو تابع تحت عنوان  Addو  Updateتعریف مینماییم تا
در فرآیندهای مختلف از آنها استفاده کنیم .تابع اول مقادیر قبلی فیلدهای توضیحات و وضعیت تایید را null

کرده و سپس یک ردیف جدید در جدول جریان کار ایجاد میکند و تابع دوم مقادیر تایید کننده ،وضعیت
تایید ،تاریخ تایید و توضیحات تایید را در رکورد مربوطه جدول گردش کار ذخیره میکند .در قسمت تعریف
توابع یک تابع جدید با نام  addتعریف میکنیم و کد شکل  -13-13کد تابع  Addرا در آن وارد میکنیم.

صفحه422

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

شکل  -13-13کد تابع Add

در شکل  -13-13کد تابع  Addخط اول کد یک ردیف جدید در جدول گردش کار ایجاد میکند که نام
موجودیت اصلی آن  EntityNameمیباشد و این متغیر را به عنوان ورودی به تابع میدهیم .خط دوم ستون
مربوط به تاریخ ارجاع را با تاریخ حال پر میکند چونکه میخواهیم از این تابع در ورود به فعالیتها استفاده
کنیم ،تاریخ ارجاع همان تاریخ حال خواهد بود .خط سوم هم فیلدهای یک به یک وضعیت تایید و توضیحات
تایید را خالی میکنند تا مقادیر پر شده توسط کاربر قبلی برای کاربر جاری نمایش داده نشوند .در قسمت
 Parameter Listتابع  Addهم متغیر  EntityNameرا تعریف میکنیم و نوع آن را از جنس  Strتعریف
میکنیم تا نام موجودیت اصلی فرآیندها را به عنوان ورودی به تابع بدهیم .این امر در شکل  -11-13تنظیم
پارامترهای تابع  Addنشان داده شده است.
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شکل  -11-13تنظیم پارامترهای تابع Add

حال یک تابع تحت عنوان  Updateتعریف میکنیم تا در  On Exitفعالیتها از آن استفاده نماییم و مقادیر
مربوط به وضعیت تایید ،تاییدکننده ،توضیحات تایید و تاریخ تایید را برای رکورد مربوطه که آخرین رکورد از
جدول گردش کار میباشند را پر میکند .این تابع ورودی همانند تابع  Addدارد که  EntityNameمیباشد.
کد ذیل را در  Expressionتابع وارد کنید.

شکل  -14-13کد تابع Update

کد فوق در سطر اول تعداد رکوردها از جدول گردش کار را برای درخواست جاری گرفته و در متغیر
 RecordsNumberذخیره میکند .سپس در خط دوم ستون تاریخ تایید از آخرین سطر جدول را برابر تاریخ
حال قرار میدهد ،چونکه این تابع را در  On Exitفعالیتها استفاده خواهیم کرد و تاریخ ارسال برابر با تاریخ
حال خواهد بود .در سطر سوم تایید کننده برابر با کاربر جاری انتخاب میشود .در سطر چهارم ،ستون وضعیت
تایید از فیلد وضعیت تایید گرفته میشود و در سطر آخر هم ستون توضیحات تایید از فیلد توضیحات تایید
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اخذ خواهد شد .برای استفاده از تابعهای فوق ،تابع  Addرا به  On Enterفعالیتها اضافه کرده و نام موجودیت
اصلی را به شکل  -13-13تنظیم ورودی تابع  Addو  Updateوارد مینماییم.

شکل  -13-13تنظیم ورودی تابع  Addو Update

در هنگام اجرا وقتی که کاربر کارتابل بررسی درخواست را باز میکند ،یک ردیف به جدول گردش کار ایجاد
شده است که تاریخ ارجاع کار را نشان میدهد .همچنین فیلدهای وضعیت تایید و توضیحات تایید که برای
کاربر در فرم گذاشتهایم ،خالی شدهاند تا کاربر مقادیر مربوط به خود را وارد نماید .این امر در شکل -12-13
کارکرد تابع  Addدر محیط اجرا نشان داده شده است.

شکل  -12-13کارکرد تابع  Addدر محیط اجرا
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با ارسال کار توسط کاربر در محیط اجرا مقادیر رکورد جدول پر میشود و در جدول گردش کار ذخیره
میگردد که در شکل  -12-13کارکرد تابع  Updateدر محیط اجرا نشان داده شده است.

شکل  -12-13کارکرد تابع  Updateدر محیط اجرا

 9-42استفاده از وبسرویسها در زمان تعریف رویداد
در فصل  9اشاره کردیم که میتوانیم در اقدامات فعالیتها و رویدادها یک وب سرویس را فراخوانی نماییم و
به ان ورودی داده و از آن خروجی اخذ کنیم .در این بخش مثالی را شرح خواهیم داد تا نحوه تنظیمات
فراخوانی وبسرویس را نشان دهیم .فرض کنید در یک فرآیند فروش میخواهیم پس از فروش کاال نوع آن و
تعداد فروختهشده را از  BPMSاخذ کنیم و مقدار آن را از جدول موجودی انبار کاال که در سیستم انبارداری
میباشد را کم کنیم و جدول بروزشدهای از موجودی کاالی انبار در اختیار داشته باشیم .برای این کار
وبسرویسی نوشتهایم که نوع کاال و تعداد فروختهشده را از ما اخذ میکند و جدول موجودی را بروزرسانی
میکند .در تعریف وبسرویسها دقت داشته باشید که بهترین و ایمنترین راه برای نوشتن وبسرویس خود
استفاده از روشهای  asmxو  svcبرای طراحی پروژه وبسرویس میباشد .همچنین شما میتوانید متدهای
مختلفی را در قالب یک پروژه وبسرویس تعریف نمایید و در  BPMSمتد مربوط به خود را تنظیم کنید.
وب سرویس مثال فوق  3ورودی تحت عنوان نام کاال ،نوع کاال و .تعداد دارد و خروجی بر نمیگرداند .وب
سرویس را در  IISهاست کرده و در اقدامات فعالیتها و رویدادها در جای مدنظر یک  Expressionایجاد
کرده و بر روی گزینه  Add a web serviceکلیک میکنیم .با انتخاب این نمونه صفحهای همانند شکل
 -19-13نحوه وارد کردن آدرس وب سرویس ظاهر میشود که آدرس وبسرویس را در آن وارد میکنیم.
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شکل  -19-13نحوه وارد کردن آدرس وب سرویس

با انتخاب گزینه بعدی  BPMSمتدهای نوشته شده در وبسرویس را شناسایی کرده و لیست میکند و ما
میتوانیم متد مورد نظری که میخواهیم از آن استفاده کنیم را انتخاب کنیم .این امر در شکل -13-13
انتخاب متد وب سرویس در  BPMSنشان داده شده است.
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شکل  -13-13انتخاب متد وب سرویس در BPMS

با انتخاب متد وبسرویس و کلیک بر روی گزینه بعدی ،وبسرویس فراخوانی 33میشود و لیست ورودیهای
وبسرویس را به ما نشان میدهد که صفحهای همانند شکل  -12-13تنظیم ورودیهای وبسرویس در
 BPMSمیباشد .در این صفحه میبایست مقادیری را از طریق فیلدهای  BPMSبه عنوان ورودی به
وبسرویس بدهیم که این امر را میتوانیم با < > ها و تابع  Me.getXPathانجام دهیم .برای مثال مد نظر
ما ،ما از جدول پارامتر نوع کاال ،نام کاال و از فیلد  intتعداد را به وبسرویس مشخص میکنیم تا در هر فرآیند
مقادیر نوع کاال ،نام کاال و تعداد مد نظر خود را اخذ کند.

شکل  -12-13تنظیم ورودیهای وبسرویس در BPMS

پس از تنظیم ورودیهای وب سرویس و با انتخاب گزینه بعدی ،میتوانیم خروجی وبسرویس را در صورت
وجود ،با تعریف یک متغیر در اقدامات فعالیتها و رویدادها ( )Variable Declarationو دادن خروجی به
آن متغیر از آن در کد نویسی خود استفاده کنیم .صفحه تنظیم خروجی وبسرویس در شکل  -16-13تنظیم
خروجی وبسرویس نشان داده شده است.

Invoke
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شکل  -16-13تنظیم خروجی وبسرویس

حال با انجام تنظیمات وبسرویس در محیط اجرا در فعالیتی که اقدامات فعالیتها و رویدادهای آن را انجام
دادهایم وبسرویس فراخوانی شده و ورودیها را از فرآیند گرفته و عملیاتی را انجام داده و در صورت وجود
خروجی را به فرآیند باز میگرداند.
دقت داشته باشید که اگر سایت وبسرویس در دسترس نباشد و یا هنگام اجرای وبسرویس خطای
پیشبینیشدهای رخ دهد ،در محیط اجرا  Errorظاهر شده و کار به مرحله بعدی بدون انجام موفقیتآمیز
وب سرویس ارسال نمیشود.
 8-42استفاده از Iterative Over XPath

مثال موجود در بخش  2این فصل را در نظر بگیرید .ما در این مثال میخواستیم که به طور سیستمی اطالعات
یک جدول  Collection1در فرآیند موجود را اخذ کنیم و آنها را در یک جدول دیگر تحت عنوان
 Collection2ذخیره کنیم که ظراحی مدل داده آنها همانند شکل  -43-13شمای مدل داده مثال بخش
 2بود .عالوه بر روش بخش  2میتوانیم از قالبلیت  Iterative Over XPathدر بخش اقدامات فعالیتها و
رویدادها استفاده کنیم .اصلیترین ویژگی این قابلیت ،حلقهزدن حول تعداد سطرهای یک جدول میباشد و
در هر حلقه اطالعات مربوط به آن سطر را در یک متغیر از جنس  Objectذخیره میکند.

شکل  -43-13شمای مدل داده مثال بخش 2
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با ایجاد یک  Expressionدر محیط اقدامات فعالیتها و رویدادها و کلیک راست بر روی خط Expression

میتوانیم یک  Iterative Over XPathرا اضافه نماییم .با اضافهکردن این مورد ،فضای  Expressionهمانند
شکل  -41-13اضافه کردن  Iterative Over XPathبه محیط  Expressionخواهد بود .در این شکل یک
حلقه ایجاد شده است که به تعداد سطرهای یک جدول کالکشن یک حلقه زده و عملیات خاصی را تکرار
میکند .همچنین ما میتوانیم در هر تکرار حلقه اطالعات مربوط به آن سطر را هم در یک متغیر ذخیره
نماییم .فرض کنید که جدول  Collection1در درخواست در حال جریان شامل  3سطر است .با انجام عملیات
 Iterative Over XPathحول این جدول ،میتوانیم یک حلقه تکراری بسازیم که سه بار میچرخد و عملیات
خاصی را تکرار میکند .همچنین در بار اول ما میتوانیم اطالعات مربوط به ستون  Name1از سطر اول را
بگیریم ،در بار دوم اطالعات مربوط به سطر  4را داشته باشیم و در حلقه سوم ،اطالعات مربوط به سطر سوم
را در اختیار بگیریم و در محیط کدنویسی داخل حلقه از آنها استفاده کنیم.

شکل  -41-13اضافه کردن  Iterative Over XPathبه محیط Expression

مثال بخش  2را در نظر بگیرید .در محیط  Expressionیک  Iterative Over XPathهمانند شکل -41-13
اضافه کردن  Iterative Over XPathبه محیط  Expressionاضافه کنید .حال همانند شکل -44-13
تعریف متغیر  Recدر محیط  Expressionیک متغیر با نام  Recبه محیط  Expressionاضافه کنید و نوع
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آن را از جنس  Objectدر نظر بگیرید تا اطالعات مربوط به سطرهای جدول  Collection1را در هر تکرار
در آن ذخیره نماییم.

شکل  -44-13تعریف متغیر  Recدر محیط Expression

حال بر روی  Iterative Over XPathکلیک کنید تا صفحهای همانند شکل  -43-13صفحه تنظیمات
 Iterative Over XPathمشاهده نمایید.

صفحه492
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شکل  -43-13صفحه تنظیمات Iterative Over XPath

همانطورکه در شکل  -43-13صفحه تنظیمات  Iterative Over XPathمالحظه میکنید ،در صفحه
تنظیمات ابتدا باید متغیری که میخواهیم اطالعات سطرهای جدول  Collection1را در آن ذخیره کنیم را
انتخاب میکنیم و سپس با انتخاب گزینه جدول کالکشن وارد صفحه انتخاب جدول کالکشن برای انجام حلقه
حول تعداد سطرهای آن میشویم که در شکل  -42-13صفحه انتخاب جدول کالکشن در Iterative Over

 XPathنشان داده شده است.
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شکل  -42-13صفحه انتخاب جدول کالکشن در Iterative Over XPath

در شکل  -42-13صفحه انتخاب جدول کالکشن در  Iterative Over XPathاز ستون سمت چپ جدول
 Collection1را انتخاب میکنیم .همچنین میتوانیم از محیط فیلتر بگوییم که حلقه را فقط حول سطرهایی
انجام بده که یک یا چند ستون آن دارای مقدار مشخصی باشند .به عنوان مثال حلقه حول سطرهایی انجام
شود که ستون انتخاب آنها توسط کاربر تیک خورده باشد .در مثال مد نظر ما فیلتری وجود ندارد ،پس ما
هم فیلتری را اعمال نمیکنیم .با ذخیره تنظیمات ،حلقه ما تکمیل شده است و با اجرا به تعداد سطرهای
جدول  Collection1در فرآیند حلقه تکرار ایجاد میشود و اطالعات سطرها در هر اجرای حلقه در متغیر
 Recذخیره میکند.
حال همانند شکل  -42-13کد  Expressionداخل  Iterative Over XPathیک  Expressionدر داخل
حلقه ایجاد میکنیم تا در هر بار حلقه یک سطر جدید در جدول  Collection2ایجاد کنیم و اطالعات ستون
 Name1در جدول  Collection1را در ستون  Name2در جدول  Collection2ذخیره کنیم .کد شکل
ذیل را هم در داخل  Expressionمینویسیم .این کد ابتدا در هر حلقه یک سطر در جدول Collection2

ایجاد میکند و سپس مقدار متناظر ستون  Name1را در ستون  Name2ذخیره میکند.

صفحه499

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

شکل  -42-13کد  Expressionداخل Iterative Over XPath

حال در محیط اجرا و در فعالیتی که  Expressionدر ان فراخوانی میشود ،کلیه اطالعات جدول
 Collection1در جدول  Collection2ذخیره میشوند.
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 41فصل چهاردهم :امکانات پیشرفته
در بخش تعریف کاربران
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مقدمه
در فصل  3نحوه تخصیص فعالیت ها و تعریف ایفاکنندگان تشریح شد .در این فصل به بررسی مباحث
پیشرفتهای میپردازیم که طراح فرآیند را در طراحی هرچه بهتر و پیشرفتهتر فرآیند در  BPMSیاری
میرساند .در بخش تعریف ایفاکنندگان آموختیم که با استفاده از تعریف شرطهایی برای کاربران و یا
ویژگیهایی از آنها مانند ،نقشها ،سمتها و مهارتها میتوانیم فعالیتها را به افراد تخصیص دهیم .در این
فصل مباحث پیشرفتهای شامل تعریف پیششرطها 31و تعریف ویژگیها34به کاربران را فرا خواهیم گرفت تا
ما را در تعریف هرچه بهتر ایفاکنندگان یاری رسانند.
 4-41استفاده از پیششرط جهت اعطای دسترسی به کاربر
در فصل  3در قسمت ایفاکنندگان ،صفحه دسترسی را مشاهده کردیم و آموختیم که با استفاده از این صفحات
تخصیص میتوانیم شرطهای مختلفی را برای ایفاکننده فعالیت تعریف کنیم .با استفاده از ویژگی پیششرط
میتوانیم صفحات تخصیص متعددی را ایجاد کنیم و بنا به حاالت مختلف ایفاکنندگان هر صفحه را تعریف
نماییم .ممثالی را مد نظر قرار دهید که کاربر با ایجاد درخواست جدید ،آن را ثبت میکند و به فعالیت بعدی
تحت عنوان بررسی و تایید درخواست ارسال مینماید .فرض کنید که میخواهیم اگر کار در موقعیت ساختمان
مرکزی ایجاد شده است ،درخواست به رییس سطح دوم درخواستکننده ارسال شود و اگر درخواست در
موقعیت واحد تولید ایجاد شده است ،کار به رییس سطح اول درخواستکننده ارسال شود .به عبارت دیگر اگر
درخواستکننده کار در  Locationساختمان مرکزی قرار داشت ،درخواست وی جهت بررسی به رییس سطح
 4فرد ارسال شود و اگر درخواستکننده در  Locationواحد تولید بود ،درخواست وی جهت بررسی و تایید
به مدیر سطح  1فرد ارسال شود .در فصل  3آموختیم که ایفاکنندگان مربوط به رییسس سطح اول و دوم را
میتوانیم با استفاده از ویژگیهای  Current assignee bossو  Current assignee boss level 2تعریف
کنیم .اما برای پوشش مثال فوق نیازمند تعریف دو صفحه تخصیص با دو پیششرط میباشیم تا ایفاکننده
مربوط به هرکدام را تعریف کنیم.

Preconditions
User Properties
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در قسمت ایفاکنندگان بر روی فعالیت بررسی درخواست کلیک کنید تا وارد صفحه تخصیص آن شویم .در
این صفحه گزینه تعریف پیششرط یا  Use Preconditionرا انتخاب نمایید .این امر در شکل -1-12
استفاده از قابلیت  Preconditionنشان داده شده است .با انتخاب این گزینه دکمهای فعال میشود که ما
میتوانیم صفحه تخصیص به صفحه موجود اضافه کنیم (.)Add Precondition

شکل  -1-12استفاده از قابلیت Precondition

با اضافه شدن صفحات تخصیص در شکل  -1-12استفاده از قابلیت  Preconditionمیتوانیم صفحات
مختلفی را تعریف کرده و برای هرکدام با استفاده از لینک  Select Expressionیک شرط تعریف کنیم تا
در صورت برقراری شرطها اط صفحه تخصیص مربوط به خود استفاده کند .دقت داشته باشید که شرطهای
تعریفشده نباید همپوشانی داشته باشند و در همه درخواستها شرط مربوط به یک صفحه فعال شود .برای
مثال فوق ،دو صفحه تعریف میکنیم و در قسمت  Select Expressionآنها شرط مربوطه را جای میدهیم.
به عنوان مثال در شکل  -4-12تعریف  Expressionبرای  Preconditionساختمان مرکزی شرط مربوط
به ساختمان مرکزی لحاظ شده است.
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شکل  -4-12تعریف  Expressionبرای  Preconditionساختمان مرکزی

حال پس از تعریف شرط ،ایفاکننده مربوط به رییس سطح دوم را برای آن قرار میدهیم.

شکل  -3-12تعریف ایفاکننده رییس سطح دوم برای ساختمان مرکزی
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حال به صفحه دوم رفته و شرط  Preconditionآن را برای  Locationواحد تولید آن قرار میدهیم.

شکل  -2-12تعریف  Expressionبرای  Preconditionمربوط به واحد تولید

پس از تعریف  Expressionصفحه دوم ایفاکننده آن را برای  Current assignee bossتنظیم میکنیم.

شکل  -2-12تعریف ایفاکننده مربوط به صفحه تخصیص واحد تولید

در هنگام اجرا با توجه به  Locationدرخواستکننده ایفاکننده مربوط به فعالیت بررسی و تایید درخواست،
رییس سطح اول و یا دوم درخواستکننده میشود.
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 3-41تعریف  User Propertiesو استفاده برای اعطای دسترسی
در تعریف کاربران اطالعات مربوط به کاربران در جدول کاربران و یا همان جدول  WFuserذخیره میشوند.
این جدول شامل فیلدهای مشخصی از جمله نام کاربری ،شماره شناسه ،پسوورد ،ایمیل ،نام و نام خانوادگی،
موقعیت ،سمت و  ...میباشد .ممکن است در طراحی فرآیندها نیاز باشد که ایفاکننده یک فعالیت بر اساس
ویژگی خاصی باشد که در قالب ،نقشها ،سمتها ،مهارتها و  ...نمیگنجند .این ویژگی میتواند جنسیت
اشخاص ،عضو هیات علمی بودن افراد ،کد پرسنلی افراد و دیگر اطالعات باشد .برای چنین حاالتی در نرمافزار
 BPMSمیتوانیم ویژگی جدیدی برای افراد تعریف کنیم که از آن به  User Propertiesاطالق میشود .به
تعریف یک  User Propertyیک فیلد به جدول کاربران که همان  WFuserاست ،اضافه میشود که مقادیر
این ویژگی برای هر کاربر در آن ذخیره میشوند .عالوه بر دسترسی فعالیتها با استفاده از تعریف ویژگی برای
کاربران میتوان از این خصیصه برای ذخیره کردن اطالعات خاص مربوط به کاربران در دیتابیس و نمایش
آنها در فرمها و یا قوانین استفاده نمود.
مثالی را در نظر بگیرید که فرآیندی تحت عنوان نظرسنجی تدوین شده است و میخواهیم نظرات مربوط به
بانوان یک سازمان را در یک فعالیت اخذ کنیم .بدین منظور یک ویژگی برای کاربران تعریف میکنیم که
جنسیت آنها را اخذ کنیم و در تعریف ایفاکنندگان از آنها استفاده کنیم .برای تعریف User Properties
به محیط پیشرفته  BPMSرفته و گزینه  Organizationرا انتخاب کنید .با انتخاب این گزینه قابلیت User
 Propertiesنمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن فیلدهای مربوط به جدول کاربران با User Property
های تعریفشده نمایان خواهند گشت .بر روی این گزینه راست کلیک کرده و گزینه New User Properties

را انتخاب نمایید.
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شکل  -9-12تعریف  User Propertyجدید

با انتخاب این گزینه صفحه تعریف  User Propertiesظاهر میگردد که در شکل  -3-12صفحه تعریف
 User Propertiesنشان داده شده است.

شکل  -3-12صفحه تعریف User Properties

در شکل  -3-12صفحه تعریف  User Propertiesنام  User Propertyرا تعریف کرده و میتوانیم آن را در
محیط ویرایش کاربران  Required ،Visibleو یا  Editableکنیم .در قسمت  Display Orderاگر چندین
 User Propertyتعریف کرده باشیم ،اولویت نمایش آنها را در هنگام ویرایش کاربران از این طریق مشخص
میکنیم .همچنین میتوانیم نوع فیلد را از قسمت  Relation Typeتعریف کنیم که نوع فیلد میتواند از
نوع ساده و یا  Simpleباشد که فیلد  int ،Strو یا  Booleanتعریف میشود و برای کاربران در آن قالب اخذ
میشود و یا اینکه آن را از طریق ارتباط یک به یک ( )Single-Multipleو یا ارتباط یک به چند (Multiple-
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 )Multipleبه یکی از جداول پارامتر و یا سیستمی موجود در پروژه  BPMSتعریف نمود .برای مثال فوق ما
ابتدا یک جدول پارامتر در  BPMSمیسازیم که تحت عنوان جنسیت دو مقدار زن و مرد را در آن تعریف
کردهایم.

شکل  -2-12تعریف جدول جنسیت در BPMS

حال به محیط تعریف  User Propertiesرفته و ویژگی جنسیت را همانند شکل  -6-12ساخت User

 Propertyجنسیت تشکیل میدهیم.
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شکل  -6-12ساخت  User Propertyجنسیت

با ساخت این ویژگی به محیط اجرا در کارتابل مدیر رفته و از قسمت مدیر و کاربران ویرایش یک کاربر را
انتخاب میکنیم و به  Tabاطالعات اضافی میرویم .در این  Tabمالحظه میکنیم که این ویژگی برای کاربر
تعریف شده است و ما میتوانیم مقدار آن را برای کاربر انتخاب کنیم .با نتخاب و بروزرسانی  idمربوطه در
جدول جنسیت در فیلد تعریف شده قرار میگیرد.
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شکل  User Properties -13-12در کارتابل اجرا و محیط ویرایش کاربران

از  User Propertiesتعریفشده میتوانیم در تعریف ایفاکنندگان نیز استفاده کنیم .به فعالیت ثبت نظرات
رفته و در صفحه تخصیص آن یک  Conditionرا اضافه میکنیم  .همانند شکل  -11-12استفاده از User

 Propertyدر تعریف ایفاکنندگان User Property ،تعریفشده را انتخاب کرده و ویژگی زن آن را انتخاب
میکنیم .در هنگام اجرا کار به کاربرانی ارسال میشود که ویژگی جنسیت آنها زن باشد.

شکل  -11-12استفاده از  User Propertyدر تعریف ایفاکنندگان
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 43فصل پانزدهم :همکاری-
فرآیندهاProcess Collaboration
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مقدمه:
در این فصل به بررسی ارتباطات فرآیندهای مختلف خواهیم پرداخت و بخش  9چرخه توسعه فرآیندها که
همان بخش همکاری میباشد را تشریح خواهیم نمود .یک  BPMSقوی نرمافزاری است که پاسخی منطقی
را به همکاری فرآیندها ارایه دهد و بتواند رنجیرههای فرآیندی را به هم ارتباط دهد .این ارتباط میتواند در
سطح داده باشد و در یک فرآیند دادههای مربوط به فرآیند دیگر فراخوانی شوند ،این ارتباط میتواند در سطح
مدل فرآیندی باشد و حلقههای گردش کار را در سازمان به همدیگر ارتباط دهد و یا ارتباط میتواند در سطح
زیرفرآیندها اجرا شود و فرآیندهایی به عنوان فرآیندهای اصلی و والد شامل زیرفرآیندهای جزیی باشند که
عملیات مربوط به یک فعالیت در فرآیند والد توسط اجرای صفر تا صد یک فرآیند انجام شوند .همچنین ارتباط
بین فرایندها میتواند در سطح فرامینی باشند که از طریق فرآیندهای باالدستی صادر میشوند .به عنوان مثال
کاربر در فرم جاری با توجه به صالحدید و شرایط درخواست جاری بر روی دکمهای کلیک کند تا فرمانی به
یک فرآیند دیگر ارسال گردد تا این فرآیند آغاز شوند دادههای فرآیندها با هم در ارتباط نباشند .یکپارچهسازی
فرآیندها به همراه قابلیتهای بهبود فرآیندها به عنوان چالشهای اصلی  BPMSهای برتر در دنیای کنونی
مطرح میشوند و پاسخ به این موارد راه یک  BPMSرا در بازار جهانی هموار میکند .در ادامه این بخش
برخی از انواع همکاری را در سطح فرآیندها بررسی خواهیم کرد و در فصل بعد به ارتباط بین فرآیندها در
سطح زیرفرآیند و آشنایی با انواع آنها میپردازیم.
 4-43شروع فرآیند جدید با خاتمه فرآیند دیگر
در بخش قبل با قابلیت کد  CHelper.NewCaseآشنا شدیم و دانستیم که با استفاده از این کد میتوان
فرآیندی را سیستمی ایجاد نمود .حال فرض کنید که ارتباط بین دو فرآیند با اجرای یک کد باشد و در صورت
اتفاق شرایط خاصی یک فرآیند دیگر آغاز شود .برای پوشش چنین حالتی میتوانیم با اعمال شرط خاصی در
قوانین  BPMSفرآیند دیگری را آغاز کنیم .به عنوان مثال اگر در یک فرآیند یک فیلد از جنس  boolمقدار
 trueرا اخذ کند ،فرآیند دیگری ایجاد شود .الگوی کد ذیل برای انجام این موارد کاربرد دارد.
معادله
17

)if (<MainEntityName.Bool> == true
{
;)CHelper.NewCase(<MainEntityName.idUser>,10
}

کد معادله  17در صورت اعمال شرط فرآیندی را ایجاد میکند که ایجادکننده آن را از فیلد  idUserاخذ
میکند و  idفرآیندآن شماره  13است .برای پیدا کردن  idفرآیند از قسمت پیشرفته و  Processesبر روی
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ورژن مورد نظر فرآیند راست کلیک کرده و گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید Id .فرآیند در آن قسمت
موجود میباشد.
 3-43انتقال دادههای یک فرآیند به فرآیند دیگر
در فصول قبل اشاره کردیم که برای خواندن اطالعات یک جدول در دیتابیس پروژه میتوان از تابع
 CEntityManagerاستفاده کرد .به وسیله این قابلیت میتوانیم دادههای یک فرآیند دیگر را به فرآیند
موجود انتقال دهیم .به عنوان مثال فرض کنید که در یک فرآیند کاربران با ثبت نام در آن فرآیند مشخصات
خود را در جدول  Contactsوارد میکنند .حال میخواهیم در یک فرآیند دیگر کلیه اطالعات جدول
 Contactsرا بخوانیم و در یک جدول  Collectionدیگر با نام  Collection1وارد کنیم .الگوی ذیل این کار
را انجام میدهد .کافیست که کد معادله  18را در فرآیندی که میخواهیم اطالعات فرآیند دیگر را بخوانیم
شبیهسازی نماییم.
معادله 18

;)""var X=CEntityManager.GetEntity("Contacts").GetEntityList("","","",
)for (var I=0; I < X.Length, I++
{
;)"var Y=Me.addRelation("MainEntity.Collection1
;var N= X.Attributes["NationalCode"].Value
;)Y.setXpath("NationalCode",N
}

در معادله  18در خط اول اطالعات جدول  Contactsدر متغیر  Xذخیره میشود و در خط بعدی حلقه
تکراری به تعداد تعداد سطرهای جدول  Contactsایجاد میشود که ستون کد ملی متغیر  Xرا گرفته و در
 Collectionیک سطر ایجاد میکند و در ستون متناظر آن قرار میدهد.
 2-43کنترل یک فرآیند از طریق فرآیند دیگر
در فصول قبل با ویژگیهای تابع  CHelper.doWorkItemآشنا شدیم و دانستیم که به وسیله این تابع
میتوانیم عملیات ارسال در فعالیتها را انجام دهیم و کارها را ارسال کنیم .حال فرض کنید که کاری در
کارتابل یک نفر وجود دارد و مدتی است که کار خود را انجام نداده است .شما می خواهید فرآیندی یک
مرحلهای را در اختیار مدیر فرد قرار دهید تا در صورت عدم انجام کار ،مدیر این فرآیند یک مرحله را ایجاد
کرده و با کلیک بر روی یک دکمه کار آن شخص را ارسال کند تا وارد مرحله بعدی شود .بایستی در دکمه
فرآیند تک مرحلهای از تابع  CHelper.DoWorkItemاستفاده کنیم .می توان از الگوهای ذیل برای ارسال
کار یک فعالیت استفاده نمود.
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;)CHelper.doWorkItemById(iProcId,iWorkItemId
;)CHelper.doWorkItem(iProcId,iTaskId
)CHelper.doWorkItemTimer(iProcId,iWorkItemId

برای استفاده از کدهای فوق کافیست که شماره درخواست 33را به همراه شماره کار در قالب گزارش به فردی
ارایه کنیم تا در صورت تمایل فرآیند تک مرحلهای را ایجاد کند و کار مورد نظر را ارسال کند.
 1-43ارتباط دو فرآیند از طریق سیگنال
اگر بخواهیم که در میانه راه و یا پایان یک فرآیند یک سیگنال ارسال کنیم تا فرآیند (یا فرآیندهای دیگری)
آغاز شوند و یا این که کار آنها ادامه یابد ،کافیست که همانگونه که در فصلهای ابتدایی رویداد سیگنال را
معرفی کردیم ،یک رویداد سیگنال از نوع  Is Throwدر فرآیندی که قرار است اطالع دهد ،قرار دهیم و یک
نام برای آن انتخاب کنیم .حال در هر فرآیندی که از رویداد سیگنال  Catchingبا همین نام استفاده کرده
باشیم ،هنگامیکه فرآیند اطالعدهنده به رویداد سیگنال میرسد ،تمامی رویدادهای سیگنال در سطح
 Applicationکه همنام با این سیگنال باشند ،سیگنال را دریافت کرده و فعال میشوند.
دقت داشته باشید که رویداد سیگنال وابسته به درخواست نمیباشد و تمای درخواستهای مرتبط به سیگنال
اطالع دهنده در سیگنالهای میانی هماسم فعال میشوند.
 3-43ارتباط دو فرآیند از طریق Message

همانطورکه در فصول ابتدایی بدان اشاره کردیم ،رویداد  Messageبرای ارتباط بین دو فرآیند مشخص و دو
درخواست مشخص کاربرد دارد .در برخی حاالت فرآیند اول به مرحلهای میرسد که میخواهیم کار را نگه
داریم و در صورت بروز حاالت خاص در فرآیند دوم به فرآیند اول (درخواست مربوطه) اطالع دهیم تا کار را
از یک راه دیگر ادامه دهد .فرآیند اول را طراحی کنید و رویدادی در آن قرار دهید که از نوع  Messageمیانی
میباشد .نمونهای از این مدل به شرح شکل  -1-12مدل فرآیندی دریافت پیام میباشد.

Case Number
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شکل  -1-12مدل فرآیندی دریافت پیام

همچنین فرآیند دوم را طراحی میکنیم که تحت شرایط خاص یک پیام به فرآیند اول ارسال میکند .نمونهای
از این مدل به شرح شکل  -4-12مدل فرآیندی ارسال پیام میباشد.

شکل  -4-12مدل فرآیندی ارسال پیام

در تعریف مدل داده معموال موجودیت اصلی دو فرآیند را یک جدول در نظر میگیریم و برای فرآیند اول یک
موجودیت اصلی تعریف میکنیم و در فرآیند دوم همان موجودیت را از لیست جداول انتخاب میکنیم .یک
فیلد از نوع  intدر موجودیت اصلی با نام  idCaseتعریف کنید و در قسمت اقدامات فعالیتها و رویدادهای
فرآیند اول آن را با شماره درخواست ( )Me.Case.Idپر کنید .با توجه به اینکه مدل داده دو فرآیند یکی
میباشد با اتمام فرآیند اول فرآیند دوم آغاز میشود و همان رکورد موجودیت اصلی فرآیند اول را به خود
میگیرد و دادههای فرآیند اول را به خود میگیرد .حال برای ارتباط فرآیند دوم به فرآیند اول از Message
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استفاده کردهایم تا تمامی درخواستهای فرآیند اول که منتظر دریافت پیام میباشند ،فعال نشوند و درخواست
مربوطه فعال گردد .به همین دلیل فیلد  idCaseرا در فرآیند اول پر میکنیم.
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حال به قسمت پیشرفته رفته و در قسمت  Collaboration diagramsبر روی گزینه New Diagram

کلیک کنید .این مورد در شکل  3-12نشان داده شده است.

شکل  -3-12ایجاد یک دیاگرام همکاری

بر روی صفحه ایجاد شده فرآیندهایی که میخواهید بین آنها همکاری برقرار کنید را انتخاب کرده و به
صفحه دیاگرام اضافه کنید.

شکل  -2-12اضافه کردن فرآیندها به صفحه دیاگرام
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بر روی شکل پیام رویداد  Messageاز نوع  Is Throwکلیک کرده و آن را بر روی رویداد  Messageاز نوع
 Drag & Drop ،Catchingمیکنیم که در شکل  2-12نشان داده شده است.

شکل  -2-12نحوه برقراری ارتباط پیام بین دو رویداد

با برقراری ارتباط یک  Flowاز جنس  Associationبین دو فرآیند برقرار میشود که در صفحه ایجاد شده
مطابق شماره درخواست ارتباط را از فیلد  idCaseکه تعریف کردهایم به آن اختصاص میدهیم.
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شکل  -9-12انجام تنظیمات ارتباط Message

حال میتوانیم دیاگرام را ذخیره کنیم که همانند شکل  3-12خواهد بود.

شکل  -3-12دیاگرام نهایی همکاری

دقت داشته باشید که با جرای فرآیند اول شماره درخواست آن در فیلد  idCaseذخیره میشود و درگاه
موازی یک جریان فعال بر روی رویداد  Messageباقی میگذارد تا منتظر بماند .با پایان یافتن فرآیند اول
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رویداد سیگنال فرآیند دوم را آغاز کرده و در صورت بروز شرط خاص در فرآیند دوم رویداد پیام ،پیام مربوط
به درخواست در فرآیند اول را فعال کرده و کار به فعالیت اول باز میگردد.
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 46فصل شانزدهم :آشنایی با انواع
زیرفرآیندها و استفاده از آن
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مقدمه:
در فصل قبل به همکاری فرآیندها پرداختیم و آن را در سطح ارسال سیگنال ،پیام و یا ایجاد فرآیند با استفاده
از کد را فراگرفتیم .در این فصل به بررسی همکارب فرآیندها در سطح زیرفرآیند
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خواهیم پرداخت.

زیرفرآیندها به فرآیندهایی اطالق میشوند که به عنوان فرآیند فرزند به فرآیند والد وصل میشوند و کار یک
فعالیت در فرآیند والد را یک فرآیند تحت عنوان زیرفرآیند انجام میدهد .به عنوان مثال در فرآیند بررسی و
رفع مشکل میخواهبم در صورتیکه رفع مشکل توسط پیمانکار انجام شده باشد ،عملیات پرداخت صورت
وضعیت به وی را مدلسازی نماییم .فرآیند پرداخت صورت وضعیت یک فرآیند استانداردی میباشد که در
سطح سازمان جاری است و در فرایندهای مختلفی از آن استفاده میشود .ما میتوانیم به جای اینکه نحوه
پرداخت صورت وضعیت را در همه فرآیندهایی که از ان استفاده میکنیم مدلسازی کنیم ،آن را به عنوان یک
فرآیند استاندارد تعریف کرده و در فرآیندهای مختلف به عنوان زیرفرآیند استفاده نماییم تا هنگام تغییرات
فرآیند صورت وضعیت هم فقط یک ورژن جدید از آن تعریف کنیم تا در فرآیندهای مختلف از آن استفاده
شود.
 4-46مزایا و ویژگیهای استفاده از زیرفرآیند
اولین ویژگی استفاده از زیرفرآیندها سادهسازی و کم کردن پیچیدگی فرآیندهای والد میباشد .استفاده از
زیرفرآیندها باعث میشود که فهم مدل فرآیندی فرآیند پدر آسان گردد و از پیچیدگی کار آن بکاهد.
دومین ویژگی استفاده از زیرفرآیندها استفاده از آنها به صورت فرآیند جدا میباشد .به عنوان مثال درخواست
خرید کاال در هر سازمانی میتواند به صورت جداگانه توسط مسئولین انباردار انجام شود .حال در فرآیند
درخواست کاال میخواهیم در صورت موجود نبودن کاالی درخواستی فرآیند خرید آغاز شود که در این حالت
فرآیند درخواست خرید را به عنوان زیرفرآیند در فرآیند درخواست کاال استفاده میکنیم.
سومین ویژگی استفاده از زیرفرآیند تسهیل کار بهبوددهنده فرآیندها میباشد .اگر یک رویه استاندارد در
فرآیندهای مختلف استفاده میشود ،کافیست که آن را به عنوان زیرفرآیند در فرآیندهای مختلف استفاده
کنیم تا هنگام بهبود و تغییر در این رویه یکبار فرآیند آن را بهبود دهیم تا در همه فرآیندهای مختلف که از
این رویه استفاده میکنند ،بهبود حاصل گردد.

Sub-process
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چهارمین دلیل استفاده از زیرفرآیندها ،ایجاد فرآیندهای تکراری به تعداد مشخص میباشد .در برخی حالت
در فرآیندهای پدر میخواهیم با توجه به شرایط خاصی به تعداد معینی یک رویه را ایجاد کرده و آن را انجام
دهیم .به عنوان مثال در یک فرآیند اقدام اصالحی میخواهیم شخصی اقدامات اصالحی الزم را در یک جدول
کالکشن در فرآیند پدر وارد کند تا به ازای هر ردیف جدول یک فرآیند ایجاد گردد تا افراد مربوطه اقدامات
اصالحی مربوط به خود را انجام دهند یا در فرآیند ثبت صورتجلسات که توسط هیاتمدیره در بازههای
مشخصی ایجاد میشود میخواهیم که به تعداد مصوبات جلسه فرآیند انجام مصوبات ایجاد شود و به کارتابل
افراد انجامدهنده ارسال شود.
زیرفرآیندها در استاندارد  BPMN2به انواع مختلفی تقسیمبندی میشوند که در ادامه این فصل به تشریح
آنها خواهیم پرداخت.
Embedded Sub-process 3-46

از این زیرفرایند زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم از پیچیدگی فرآیند والد کم کنیم و یک فرآیندی را به
عنوان زیرفرآیند استفاده کنیم که خود به تنهایی در سازمان به عنوان فرآیند ایجاد و اجرا نمیشود و اجرای
آن وابسته به اجرای فرآیند والد میباشد .بنابراین در واقع این زیرفرآیند شامل فعالیتی در فرآیند والد میباشد
که چندین فعالیت را در بر میگیرد .برای اینکه یک فرآیند را به نوع  Embeddedتبدیل کرد بایستی نحوه
دسترسی آن از نوع  Moduleباشد و فرایندی نباشد که خود به تنهایی استفاده شود .برای اینکه دسترسی
نحوه اجرای فرآیندها را مشخص کنیم به محیط پیشرفته رفته و در قسمت  Processesبر روی ورژن مربوطه
راست کلیک کرده و گزینه  Propertiesرا انتخاب میکنیم و  Access Typeآن را همانند شکل 1-19
تغییر میدهیم .در حالت  Moduleلینک ایجاد فرآیند از قسمت درخواست جدید در کارتابل حذف میشود
و فقط یک فرآیند پدر میتواند این فرآیند را ایجاد کند.
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شکل  -1-19نحوه تغییر دسترسی زیرفرآیند از نوع Embedded

به مرحله تعریف مدل فرآیندی فرآیند پدر رفته و بر روی فعالیتی که میخواهیم آن را به زیرفرآیند تبدیل
کنیم ،راست کلیک کرده و گزینه  Transform to Sub-processرا انتخاب میکنیم .در صفحه باز شده
گزینه  Embeddedرا انتخاب کرده و به مرحله بعد میرویم .در این مرحله زیرفرآیند مربوطه به همراه ورژن
آن را انتخاب میکنیم .دقت داشته باشید که اگر دستری زیرفرآیند را بر روی  Moduleنگذارید ،در این
مرحله نمیتوانید آن را به عنوان زیرفرآیند از نوع  Embeddedانتخاب کنید .در این قسمت میتوانیم نام
جدیدی را وارد کنیم و با این کار یک فرآیند جدید ایجاد میکند و  Access Typeآن را  Moduleانتخاب
میکند.
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نکتهای که در تعریف زیرفرآیند از نوع  Embeddedبسیار حائز اهمیت است این است که این زیرفرآیند نیازی
به تعریف مدل داده ندارد و نباید برای آن مدل دادهای تعریف کرد و دادههای فرآیند پدر را میتوان در فرم
آن استفاده کرد .در شکل  4-19ماژول استاندارد  Embedded Sub-processنشان داده شده است.

شکل  -4-19استاندارد ماژول  Embedded sub-processدر BPMN2
Reusable Sub-process 2-46

از این زیرفرآیند زمانی استفاده میشود که بخواهیم یک فرآیند جداگانهای را که خود بهه تنهایی در سازمان
انجام میشود را در یک فرآیند پدر فراخوانبم .به عنوان مثال فرآیند درخواست خرید یک فرآیند جدا و در
جریان در یک سازمان میباشد که میتواند به فرآیند درخواست کاال در فرآیند پدر ارتباط داده شود .زیرفرآیند
 Reusableمدل داده منحصر بفرد خود را دارد و موجودیت اصلی آن با فرآیند پدر جداگانه میباشدف اما
میتوان دادههایی را از فرآیند پدر به زیر فرآیند ارسال کرد .پس در حقیقت در استفاده از این زیرفرآیند یک
فرآیند با ماهیت دیگری اجرا میشود که خروجی آن میتواند بر فرآیند پدر تاثیر بگذارد.
برای تعریف یک زیرفرآیند  Reusableدر مرحله تعریف مدل فرآیندی فرآیند والد ،بر روی فعالیتی که
میخواهیم تبدیل به زیرفرآیند شود ،راست کلیک کرده و گزینه  Transform to Sub-processرا انتخاب
میکنیم .در صفحه بازشده گزینه  Reusableرا انتخاب کرده و به مرحله بعدی میرویم .در این مرحله
فرآیندی را که میخواهیم به عنوان زیرفرآیند از آن استفاده کنیم را با ورژن مربوطه انتخاب کرده و به مرحله
بعدی میرویم .در این مرحله همانگونه که در شکل  3-19نشان داده شده است ،نحوه اجرای زیرفرآیند را
میتوانیم انتخاب کنیم که در دو نوع  Stand aloneو  Integratedمیباشد.
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شکل  -3-19نحوه انتخاب نحوه اجرای زیرفرآیند Reusable

اگر نحوه اجرا را  Integratedانتخاب کنیم ،وقتی فرآیند پدر به زیرفرآیند میرسد ،این فرآیند صبر میکند
تا زیرفرآیند به طور کامل اجرا شود و کار از آن خارج شود تا سپس فرآیند پدر به کار خود ادامه دهد .اما
زمانیکه نجوه اجرا را در حالت  Stand aloneبگذاریم ،وقتی زیرفرآیند ایجاد شد ،فرآیند پدر هم به کار خود
ادامه میدهد و منتطر اجرای کامل زیرفرآیند نمیماند .به عنوان مثال وقتی زیرفرآیندف پرداخت صورت
وضعیت باشد ،نحوه اجرا بهتر است که بر روی  Stand aloneباشد تا پرداخت صورت وضعیت جداگانه توسط
واحد مالی انجام شود و فرآیند پدر هم به کار خود ادامه دهد و منتظر پرداخت صورت وضعیت نباشد ،اما در
فرآیند درخواست کاال بهتر است که نحوه اجرا برروی  Integratedباشد تا در صورت خرید بتوانیم کاالی
درخواستی را به درخواستکننده تحویل دهیم.
ماژول زیرفرآیند  Reusableدر استاندارد  BPMN2در شکل  2-19نشان داده شده است.

شکل  -2-19استاندارد ماژول زیرفرآیند  Reusableدر استاندارد BPMN2
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در شکل  2-19یک نمونه از فرم فرآیند والد در هنگام استفاده از زیرفرآیند  Reusableنشان داده شده است.

شکل  -2-19فرم فرآیند والد در استفاده از زیرفرآیند Reusable
Multiple Sub-process 1-46

در برخی از فرآیندها میخواهید که وقتی کار به مرحله مشخصی رسید ،به تعداد معینی از یک فرآیند به طور
موازی ایجاد شود و این تعداد به شرایط درخواست بستگی دارد و ما نمیتوانیم از درگاه  Parallelاستفاده
کنیم و تعداد شاخههای منشعبشده را نمیدانیم .برای این موارد زیرفرآیند  Multipleو یا چندگانه استفاده
میکنیم .به عنوان مثال در هر سازمانی فرآیند مدیریت صورتجلساتی وجود دارد که هیات مدیره تشکیل
جلسه میدهند و مصوباتی توسط دبیر جلسات ثبت میشود .این مصوبات در جدولی با ستونهای نام مصوبه،
مسئول انجام ،مسئول پیگیری ،مهلت انجام و  ...پر میشوند .ما میخواهیم هنگامیکه جدول مصوبات ثبت
شد ،به تعداد ردیفهای آن فرآیند انجام کار و ثبت گزارش را ایجاد کنیم و به کارتابل افراد ارسال کنیم و پس
از اینکه افراد کارهای مرتبط با خود را انجام دادند ،تجمیع کارها را به استحضار هیات مدیره برسانیم تا
تصمیمات جدید را در جلسات بعدی اتخاذ کنند.
زیرفرآیند چندگانه میتواند به تعداد ردیفهای یک جدول کالکشن ایجاد شود و یا اینکه به تعداد ثابت و
مشخصی ایجاد شود و این تعداد مشخص میتواند از یک فیلد  intدر فرآیند پدر خوانده شود .همچنین نحوه
اجرای تعداد فرآیندهای زیرفرآیند چندگانه میتواند به شکل موازی و یا سری باشد.
در زیرفرآیند چندگانه ما میخواهیم که چندین بار فرآیند فرزند را ایجاد کنیم و هر فرآیند پدری به اطالعات
زیرفرآیندهای خود دسترسی داشته باشد .بنابراین در فرآیند پدر نیازمندیم که یک ارتباط یک به چند به
جدول  Masterایجاد کنیم که این جدول در زیرفرآیند چندگانه میبایستی موجودیت اصلی باشد تا به تعداد
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رکوردهای آن جدول کالکشن فرآیند ایجاد شود و دادههای آن در رکورد مربوط به خود ذخیره گردند به
عبارت دیگر نیاز داریم از هر زیر فرآیند ما چند  Caseایجاد شود و نیاز به رهگیری هرکدام از داده ها در
زیرفرآیندهای ایجاد شده توسط فرآیند اصلی یا پدر را داریم یک ارتباط یک به چند میبایست بین فرآیند
پدر با فرزند شکل گیرد که بهترین ارتباط از نوع یک به چند بین یکی از جداول  Masterفرآیند پدر و جدول
 Mainفرآیند فرزند است .در نتیحه در مدل داده فرآیند اصلی باید ارتباط یک به چند مورد نظر خود را
بسازید که در قالب یک جدول گرید بر روی فرم نمایش داده خواهد شد .یکی از ستون های این جدول می
تواند فیلد مسئول بررسی از جنس  WFuserباشد .بار دیگر تاکید میکنیم که موجودیت اصلی 32زیرفرآیند
میبایست جدول کالکشنی باشد که به فرآیند پدر ارتباط یک به چند داده شده است .برای انجام این مورد به
چرخه توسعه زیرفرآیند رفته و در قسمت مدل داده ان به جای تعریف جدول جدید جدول کالکشن مذکور را
از لیست انتخاب کنید .بدین ترتیب میتوانیم که به دادههای فرآیند پدر در فرزند و دادههای فرزندان در
فرآیند پدر دست یابیم.
برای تعریف این زیرفرآیند به طراحی مدل فرآیندی فرآیند پدر رفته و بر روی فعالیتی که میخواهیم زیرفرآیند
چندگانه شود راست کلیک کرده و گزینه  Transform to Sub-processرا انتخاب میکنیم .نوع آن را
 Multipleانتخاب کرده و به مرحله بعدی میرویم و مدل فرآیندی زیرفرآیند را به همراه ورژن مربوطه انتخاب
میکنیم .در مرحله بعد ،تیک  Advanced Settingرا انتخاب میکنیم و به مرحله بعدی میرویم تا تنظیمات
پیشرفتهای را انجام دهیم .صفحه تنظیمات پیشرفته همانند شکل  9-19میباشد.

شکل  -9-19صفحه تنظیمات پیشرفته زیرفرآیند Multiple

Main Entity
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در شکل  9-19در قسمت اول ،ارتباط کالکشن فرآیند پدر و زیرفرآیند را به سیستم شناسایی میکنیمAppr .

یک جدولی است که در فرآیند پدر به جدول  MeetingRepارتباط یک به چند داده شده است و در زیرفرآیند
موجودیت اصلی میباشد .این جدول در مثال مد نظر ما همان جدول مصوبات میباشد .این ارتباط یک به
چند در شکل  3-19نشان داده شده است.

شکل  -3-19ارتباط یک به چند موجودیت اصلی زیرفرآیند  Multipleبه فرآیند پدر

در شکل  9-19در قسمت دوم ،سه انتخاب پیش رو داریم که مورد اول  Items in Collectionمیباشد و با
انتخاب این گزینه ،به تعداد ردیفهای جدول کالکشنی که در فرآیند پدر ایجاد میشود ،زیرفرآیند فراخوانی
میشود  .هر ردیف آن یک فرآیند با دادههای ان ردیف در زیرفرآیند میباشد .مورد دوم Integer Constant

میباشد که با انتخاب این گزینه یک عدد مشخص مانند  3را وارد میکنیم تا هر بار  3مورد زیرفرآیند ایجاد
کند .در این مورد دیگر نیاز نیست که جدول کالکشن را ما تشکیل دهیم و هر سری  3ردیف از جدول کالکشن
در فرآیند پدر ایجاد میکند و به زیرفرآیندهای مربوط به خود ارتباط میدهد .مورد سوم Integer Attribute

میباشد که مشابه حالت دوم میباشد با این تفاوت که تعداد ایجاد زیرفرآیند از طریق یک فیلد  intدر مدل
داده فرآیند پدر مشخص میشود.
در شکل  9-19در مورد سوم ،اگر تیک  Clear Previous Instancesانتخاب شود بدین معنا است که اگر
یکبار در فرآیند پدر کار وارد زیرفرآیند شده باشد و به تعداد جدول کالکشن از آن ایجاد شده باشد و پس از
اتمام کار آنها دوباره کار به عقب بازگردد و وارد زیرفرآیند شود ،سطرهای قبلی را حساب نکرده و دوباره به
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تعداد کل سطرهای جدول کالکشن زیرفرآیند ایجاد میکند .اما اگر این تیک انتخاب نشده باشد ،اگر دوباره
کار در فرآیند پدر به زیرفرآیند بازگردد ،سطرهای قبلی جدول کالکشن را حساب نکرده و فقط به تعداد
سطرهای جدید فرآیند جدید ایجاد میکند.
مرحله بعدی نحوه اجرای زیرفرآیند میباشد که میتواند دو مورد  Parallelو موازی و یا  Sequentialو سری
را انتخاب کند.
مرحله آخر از تنظیمات زیرفرآیند چندگانه نحوه خروج کار از زیرفرآیند میباشد .این مورد در شکل 2-19
نشان داده شده است.

شکل  Exit Mode -2-19در زیرفرآیند Multiple

 :Stand Alone فرآیند پدر منتظر انجام فرآیند فرزند نمیماند و خود به صورت جداگانه به راه خود
ادامه میدهد.
 :Integrated- All Tokens فرآیند پدر منتظر اجرای همه زیرفرآیندهای ساخته شده میماند تا
به کار خود ادامه دهد.
 :Integrated- One Token فرآیند پدر به محض اینکه یکی از زیرفرآیندها به کار خود پایان داد،
به کار خود ادامه میدهد.
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 :Integrated- Expression Defined فرآیند پدر تحت شرایط خخاصی به کار خود ادامه
میدهد.
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در شکل  6-19استاندارد ماژول زیرفرآیند  Multipleبر مبنای  BPMN2نشان داده شده است.

شکل  -6-19استاندارد ماژول زیرفرآیند  Multipleدر BPMN2

در شکل  13-19یک نمونه از نحوه اجرای فرم فرآیند پدر در زیرفرآیند  Multipleنشان داده شده است که
سه نمونه فرآیند فرزند ایجاد شده است و به کارتابل افراد ارسال گشته است.

شکل  -13-19زیرفرآیند  Multipleدر محیط اجرا
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Transactional Sub-process 3-46

این نوع زیرفرآیند همانند زیرفرآیند  Embeddedمیباشد با این تفاوت که در این زیرفرآیند میخواهیم بدانیم
که زیرفرآیند یا به طور کامل موفقیتآمیز اجرا شده است و یا آن کنسل شده است و یکی از این دو حالت
حتما بایستی اتفاق بیافتد.
این زیر فرآیند برای مدل کردن فرآیندهایی مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز داریم یا همه کارها بصورت
کامل و موفقیت آمیز انجام شده یا بصورت کامل لغو شوند %133( .موفقیت آمیز یا  %133لغو) .بدین منظور
از یک مثال استفاده می کنیم تا راحتتر مفهوم را دریابیم .فرض کنید یک فرآیند درخواست ماموریت (سفر)
بنام  TravelRequestداریم .در قسمتی از این فرایند باید برای درخواست کننده  3کار بشرح زیر انجام شود:
 رزرو بلیط هواپیما رزرو هتل رزرو ماشینفرد در صورتی به ماموریت اعزام می شود که هر  3کار فوق با موفقیت انجام شود .در صورت عدم رزرو یکی
یا چند از این  3مورد (به هر دلیلی) زیر فرآیند می بایست طی اقدامی جبرانی ( )Compensateرزروهای
موفق را نیز لغو کند ،و سپس زیر فرآیند رزرو ( )Bookلغو شده و یک پیغام به فرایند پدر بدهد.
در شکل  )Travel Request( 11-19مدل فرآیند اصلی و در شکل  )Book( 14-19مدل زیر فرآیند را
مالحظه می کنید.
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شکل  -11-19مدل فرآیندی فرآیند پدر در زیرفرآیند Transactional

شکل  -14-19مدل فرآیندی فرآیند فرزند در زیرفرآیند Transactional

فعالیتی را که می خواهیم تبدیل به زیرفرآیند شود با استفاده از  Transform to Subprocessبه
 Transactional Subprocessتبدیل میکنیم .همانطور که مالحظه میکنید وقتی در فرآیند رزرو ناموفق
اتفاق میافتد میبایست این امر را بتوانیم در ساخت فرآیند مدل کنیم .بطور مثال در مدل داده فرآیند اصلی
ما برای هر یک از سه عامل هتل ،هواپیما و ماشین ،یک فیلد  booleanبه نام لغو رزرو و یک فیلد boolean

دیگر به نام خطای رزرو ساختیم.
وقتی خطا اتفاق میافتد ( )Error Eventدیگر اقدام جبرانی برای لغو سایر اقدامات صورت نمیگیرد .بلکه
فقط پیغام خطا ارسال میکند ،زیرا خطا وقتی صورت می پذیرد که اتفاقی غیر مترقبه در رزروها افتاده است
(مثال قطع ارتباط و  .)...اما وقتی  cancelیا لغو اتفاق می افتد یعنی به هر دلیلی یکی از رزروها موفقیت آمیز
نبوده است .بنابراین باید اقدامات جبرانی در راستای لغو سایر اقدامات موفق صورت بگیرد .به عبارت دیگر
وقوع لغو باید  Compensation Eventرا در زیر فرآیند فعال سازد تا عمل جبرانی انجام شود و سپس به
تبع آن  Cancel Eventرا در فرآیند اصلی فعال میسازد تا از زیر فرآیند خارج شده و به فرآیند اصلی انتقال
یابد.
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با توجه به توضیحات فوق حال باید شرطی تعریف کنیم که در صورت اتفاق افتادن لغو ( )Cancelیا خطا
( )Errorرویداد مربوطه را در فرآیند اصلی فعال کند .بدین منظور در خروجی هریک از فعالیت های "رزرو
هتل"" ،رزرو هواپیما" و "رزرو ماشین" شرط هایی مطابق ذیل تعریف می کنیم.

شکل  -13-19تشخیص شرط مربوط به کنسلی رزروها

شکل  -12-19ایجاد کد Raise Cancel Event
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شکل  -12-19ایجاد شرط مربوط به رخداد خطا

شکل  -19-19ایجاد کد Raise Error Event
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 44فصل هفدهم :اقدامات پیشرفته بر
روی فرآیندها
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مقدمه:
در این فصل به بررسی اقدامات پیشرفتهای خواهیم پرداخت که برای فرآیندها میتوان انجام داد و عمدتا
شامل تنظیمات خاص برای فرآیندها بعد از ساخت آنها میباشد.
 4-44تعریف Application

همانطورکه در فصول ابتدایی به آن اشاره کردیمف یک  Applicationشامل برنامههای مشترکی است که
فرآیندهای مختلف در آن قرار میگیرند و در یک پروژه میتوان چندین  applicationتعریف نمود .زمانیکه
چند  Applicationدر یک پروژه موجود باشند ،نمیتوان بین فرآیندهای آنها دادهای رد و بدل کرد و یا بین
فرآیندها همکاری ایجاد نمود .برای تعریف  Applicationبه قسمت پیشرفته رفته و بر روی گزینه
 Applicationsراست کلیک کرده و گزینه  New Applicationرا انتخاب کنید تا یک  Applicationجدید
ساخته شود.
 3-44تعریف Category

 Categoryشامل دستههایی میشود که فرآیندها درون آن قرار میگیرند .برای تعریف  Categoryکافیست
که بر روی یک  Applicationو یا  Categoryراست کلیک کرده و گزینه  New Categoryرا انتخاب
نماییم.
 2-44تنظیمات نوع دسترسی به فرآیندها
نوع دسترسی به فرآیندها به حالتهایی اطالق میشود که میخواهیم فرآیندها بتوانند توسط کاربران ایجاد
شوند و یا اینکه در زیرفرآیندها از آنها استفاده گردد .برای تعیین نوع دسترسی فرآیندها به قسمت پیشرفته
رفته و در قسمت  Processesبر روی ورژن مربوطه از فرآیند راست کلیک کرده و گزینه  Propertiesرا
انتخاب کنید و  Access Typeفرآیند را به یکی از حاالت ذیل تغییر دهید.
 :Process این گزینه بدان معناست که این فرآیند به طور جداگانه هم در محیط اجرا توسط کاربران
میتواند شروع شود.
 :Module این گزینه صرفا مختص زیرفرآیند  Embeddedمیباشد و کاربران در محیط اجرا
نمیتوانند آن را آغاز کنند.
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 :Only Sub-process این گزینه صرفا مختص زیرفرآیند  Reusableمیباشد و کاربران در محیط
اجرا نمیتوانند آن را آغاز کنند.

 1-44فعالسازی و غیرفعالسازی فرآیند
در قسمت  Propertiesیک فرآیند گزینهای وجود دارد که یک فرآیند را  Activeو یا  Inactiveمیکند .اگر
فرآیند را غیرفعال کنیم ،این فرآیند را نمیتوانیم در کارتابل جریان کار ایجاد کرده و یا پیش ببریم.
 3-44گذاشتن راهنمای کاربری بر روی یک فرآیند
در قسمت  Propertiesیک فرآیند اگر در  Help Textیک متنی را به عنوان راهنما اضافه کنیم ،کاربر در
محیط اجرا هنگام ایجاد درخواست جدید از فرآیند آن را مشاهده خواهد کرد که در شکل  1-13نشان داده
شده است.

شکل  Help Text -1-13فرآیند در محیط اجرا
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همچنین در قسمت  Propertiesفرآیندها میتوان  Help URLبرای آن قرار داد تا کاربران در محیط اجرا
در صورت نیاز به راهنما بر روی عالمت سوال که در نشان داده شده است کلیک کند و به آدرس قرار داده
شده وارد شود.

شکل  Help URL -4-13فرآیند در محیط اجرا

 6-44تعریف  Global Formبرای فرآیندها
در قسمت  Propertiesیک فرآیند گزینهای وجود دارد که میتوانیم از بین فرمهای عمومی (نحوه ساخت
فرم عمومی پیشتر در فصل مربوطه تشریح شده است ).که در سطح  Applicationساختهایم ،برای فرآیند
 Global Formانتخاب کنیم .این امر در شکل  3-13نشان داده شده است.
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شکل  -3-13نحوه انتخاب  Global Formبرای فرآیند

با انتخاب  Global Formبرای یک فرآیند که حتما باید  Editableفیلدهای آن فرم  Falseباشد ،اطالعات
کلی از وضعیت درخواست قابل نمایش میباشد .در کارتابل جریان کار که در فصل  16بدان اشاره خواهد شد،
پس از اینکه کاربر کار فعالیت خود را ارسال کرد ،یک ردیف در پوشه ارسالشدههای فرد ایجاد خواهد شد که
اگر کاربر بر روی آن کلیک کند ،کاربر دارای دسترسی که کار را برای وی ارسال کرده است نشان خواهد داد
که در شکل  2-13نشان داده شده است.

شکل  -2-13فرآیند بدون Global Form
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اما اگر برای فرآیند  Global Formتعریف کنیم ،فیلدهای آن فرم نمایش داده خواهد شد که میتواند حاکی
از وضعیت جاری درخواست برای کاربر باشد .نمونهای از فرآیند درخواست اضافهکار که  Global Formبرای
آن تعریف شده است ،در شکل  2-13نشان داده شده است.

شکل  -2-13وضعیت درخواست ارسالشده با Global Form

 4-44تنظیم شمارنده برای یک فرآیند:
اگر در فرآیندهایتان فیلدهایی دارید که از الگوی شمارنده پیروی میکنند و میخواهید که این فیلدها طبق
یک الگوی خاصی از یک عدد شروع شوند و با هر درخواست عدد با ترتیب خاصی زیاد شود ،میبایست ابتدا
یک شمارنده در پروژه خود ایجاد کنید .برای ایجاد شمارنده در  BPMSاز نوار ابزار پیکربندی گزینه دنباله را
انتخاب کنید و یک دنباله به پروژه اضافه کنید که نمونه آن در شکل  9-13نشان داده شده است .این دنباله
در مثال مورد نظر از عدد  13شروع میشود و در هر بار که از آن استفاده میکنیم  33تا به عدد قبلی اضافه
میکند .پس شمارهها به ترتیب  33 ،23 ،13و ...خواهد بود.
حال فرض کنید که میخواهید از این دنباله استفاده کنید و یک فیلد  intرا برابر با مقدار این دنباله قرار
دهید .از الگوی ذیل استفاده کنید تا مقدار دنباله را به مقدار فیلد اختصاص دهید.
معادله 20

;)"<MainEntity.IntField>=CHelper.GetNextSeqValueStr("R

صفحه313

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

شکل  -9-13نحوه تعریف دنباله در BPMS
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 9-44تغییر شماره رهگیری فرآیندها
شماره رهگیری یا شماره پیگیری یا  RadicationNumberشماره منحصربفردی در سطح پروزه برای
درخواستها میباشد که سیستم با استفاده از الگوی خاصی به درخواستها تخصیص میدهد .حال اگر
میخواهید که این الگوی خاص را برای درخواستها خود تعریف نمایید ،ابتدا یک دنباله همانند بخش قبل
تعریف کنید .سپس از نوار ابزار پیکربندی گزینه مورد حقوقی شناسه را انتخاب کنید .صفحهای مطابق شکل
 3-13مالحظه خواهید نمود که در آن میتوانیم برای کل  Applicationها و یا یک  Applicationخاص
الگوی شماره رهگیری را مشخص کنیم .همچنین میتوانیم این الگو را به ترتیب و یا با استفاده از شرط خاصی
اخذ نماییم .با توجه به شکل  3-13شماره درخواستها به ترتیب با مقادیر ت-13-الف ،ت-23-الف ،ت-33-
الف و  ...اخذ خواهند شد.

شکل  -3-13تعریف مورد حقوقی شناسه
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 8-44استفاده از ستونهای سفارشی
ستونهای سفارشی 39به ستونهای کارتابل در هر فرآیند اشاره دارد که به صورت پیشفرض ستونهای شکل
 2-13در هر پروژه نمایش داده میشود.

شکل  -2-13ستونهای پیشفرض کارتابل اجرا

برای اینکه بتوانیم ستونهای کارتابل را برای هر فرآیند سفارشی کنیم ،باید  Customized Columnsرا
برای فرآیند و یا  Applicationتغییر دهیم .برای تغییر ستونها از قسمت پیشرفته و  Processesبر روی
فرآیند راست کلیک کرده و گزینه  Customized Columnsرا انتخاب کنید که در شکل  6-13نشان داده
شده است.

شکل  -6-13نحوه تعریف Customized Columns

Customized Columns
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با انتخاب این گزینه صفحه تعریف ستونهای فرآیند ظاهر میشود که میتوانیم گزینه  Defaultرا برداریم و
ستونهای دلخواه خود را تعریف کنیم.

شکل  -13-13صفحه تعریف Customized Columns

با انتخاب گزینه  Add Attributeصفحه مطابق شکل  11-13نمایش داده میشود که میتوانیم فیلدهایی
را که میخواهیم به عنوان ستون سفارش باشند را انتخاب کنیم.
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شکل  -11-13صفحه اضافه کردن فیلدهای Customized Columns

فیلدهای پیشفرض و سیستمی کارتابل که در شکل  11-13نشان داده شدهاند به شرح ذیل میباشند.
 :Task State وضعیت درخواست که قرمز (منقضی شده) ،زرد (کار امروز) و سبز (کارآینده) میباشد.
 :Case Number اضافه کردن ستون شماره رهگیری فرآیندها
 :Category اضافه کردن ستون  Categoryفرآیندها به ستونهای سفارشی
 :Process اضافه کردن نام فرآیند به ستونهای سفارشی
 :Activity اضافه کردن نام فعالیت به ستونهای سفارشی
 :Expiration Date اضافه کردن تاریخ آخرین مهلت اقدام به ستونهای سفارشی
 :Graphic Query اضافه کردن ستون لینک جستجوی گرافیکی درخواستها
 :Creation Date اضافه کردن تاریخ ایجاد درخواست به ستونهای سفارشی
 :Solution Date اضافه کردن ستون مهلت اقدام به ستونهای سفارشی
پس از انجام سفارشیسازی ستونها برای فرآیندها در کارتابل جریان کار در سطوح فرآیندها این ستونها
نمایش داده خواهند شد که میتوانیم بر حسب ستونها هم درخواستها را فیلتر کنیم که در شکل 14-13
نشان داده شده است.

شکل  Customized Columns -14-13در محیط اجرا
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 41-44ایجاد نگارش جدید از فرآیند
بهبود فرآیندها یکی از ویژگیهای مهم یک  BPMSکامل میباشد و روشهای آن  BPMSدر پوشش بهبود
فرآیندها از معیارهای مهم انتخاب آن سیستم میباشد .با توجه به آنکه فرآیندها هم در هر سازمانی مانند
نیروی انسانی آن زنده و نیازمند تغییر میباشند ،رویکردی تحت عنوان ورژنینگ در  BPMSتعریف شده است
که هنگام تغییر یک ورژن از فرآیندها ایجاد شود و تغییرات بر روی آنها اعمال گردند تا درخواستهای قبلی
با ورژن قبلی کار کنند و درخواستهای جدید از ورژن جدید تبعیت نمایند.
این اصل که در سازمانهای دولتی هم به عنوان اصل ابالغیه و دستورالعمل شناخته میشود ،باعث میشود
که تضمین نماید یک ابالغیه یا دستورالعمل روال آتی فرآیند در سازمان را تحتالشعاع قرار میدهد و
درخواستهای قبلی طبق روال قبلی انجام میشوند.
برای ایجاد یک ورژن جدید از یک فرآیند خاص ،در قسمت پیشرفته و  Processesبر روی فرآیند راست
کلیک کرده و گزینه  New Versionرا انتخاب کنید .این مورد در شکل  13-13نشان داده شده است.

شکل  -13-13نحوه ایجاد ورژن جدید از فرآیند

دقت داشته باشید که قبل از ایجاد ورژن یک  Backupاز دیتابیس پروژه را اخذ کنید تا در صورت خطا و
احتمال خرابی دیتابیس ،آن را به حالت قبل برگردانید.
پس از ایجاد ورژن از فرآیند ورژن قبلی غیر فعال میگردد و ورژن جدید فعال میشود تا بتوانیم تغییرات خود
را بر روی آن اعمال کنیم که در شکل  12-13نشان داده شده است .دقت داشته باشید که به محض ایجاد
ورژن ،درخواستهای جدید پروژه از ورژن جدید تبعیت خواهند کرد و منتظر اعمال و تست تغییرات توسط
شما نمیمانند.

صفحه319

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
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شماره بازنگری

تاریخ بازنگری
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شکل  -12-13ورژن جدید ایجادشده

 44-44انتشار فرآیند بر روی دیتابیس عملیاتی
یکی از اساسیترین ویژگیهایی که  BPMSبه تحلیلگران فرآیند ارایه میکند ،امکان جداسازی محیط
عملیاتی 33توسط کاربران با محیط توسعه 32میباشد .پس در حقیقت با انتشار فرآیند بر روی دیتابیس عملیاتی
یک دیتابیس با نام  Prod_ProjectNameساخته میشود که کاربران از این دیتابیس استفاده میکنند.
از جمله مزیتهای انتشار فرآیند بر روی دیتابیس عملیاتی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
 وارد نشدن دادههای تستی در دیتابیس توسعه به دادههای واقعی در دیتابیس عملیاتی
 آوردن یک تعداد مشخص و دلخواه از فرآیندها به دیتابیس عملیاتی
 عدم اختالل کار کاربران هنگام توسعه فرآیندها توسط تحلیلگران به دلیل جدا بودن محیط آنها
 در صورت ایجاد ورژن از یک فرآیند ،کاربران با ورژن قبلی پابلیششده کار میکنند تا زمانی که
تغییرات بر روی ورژن جدید انجام و تست گردند و این ورژن بر روی دیتابیس عملیاتی پابلیش شود.
 امکان جدا بودن سرورهای محیط دیتابیس عملیاتی و دیتابیس توسعه
 ایجاد وبسایتهای مجزا از دیتابیس عملیاتی و دیتابیس توسعه
برای انتشار یک فرآیند و یا ورژن جدیدی از آن بر روی دیتابیس عملیاتی در چرخه توسعه فرآیند به مرحله
آخر که مرحله هفتم میباشد رفته و بر روی گزینه انتشار فرآیند کلیک میکنیم که در شکل  12-13نشان
داده شده است.
Production
Development

صفحه313

33
32

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
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کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
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شماره بازنگری

تاریخ بازنگری
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دقت داشته باشید که قبل از انتشار فرآیند حتما از دیتابیس عملیاتی به همراه دیتابیس توسعه Backup

بگیرید.

شکل  -12-13مرحله  3چرخه توسعه فرآیند و انتشار آن

با انتخاب انتشار فرآیند صفحهای باز خواهد شد که ما میتوانیم بر روی دیتابیس عملیاتی و یا دیتابیس تستی
عملیاتی فرآیند را پابلیش کنیم که در شکل  19-13نشان داده شده است .پیشنهاد میشوید که ابتدا فرآیند
خود را به صورت تستی انتشار دهید تا بر روی دیتابیس و وب سایت  Test_ProjectNameانتشار یابد و آن
را کامل تست کرده و سپس بر روی دیتابیس عملیاتی  Prod_ProjectNameانتشار دهید.

صفحه316

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
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شماره بازنگری

تاریخ بازنگری
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شکل  -19-13محیط انتخاب انتشار بر روی دیتابیس عملیاتی یا انتشار بر روی دیتابیس تست

با انتخاب انتشار بر روی دیتابیس عملیاتی و کلیک بر روی گزینه بعدی ،فرآیند و ورژن مربوطه که میخواهیم
آن را انتشار دهیم به همراه سروری که میخواهیم بر روی آن انتشار دهیم نمایش داده میشود که با انتخاب
گزینه پایان فرآیند منتشر شده و قفل میشود.

شکل  -13-13تعیین سرور و ورژن فرآیند جهت انتشار

صفحه343

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
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تاریخ بازنگری
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با انتخاب قسمت قرمزرنگ در شکل  13-13صفحهای مطابق شکل  12-13ظاهر میشود که ما میتوانیم
مقادیر جدول پارامتر و مقادیر جدول کاربران را به دیتابیس عملیاتی انتقال ندهیم تا مقادیر آنها تغییر نکنند
و صرفا از محیط عملیاتی مدیر سیستم بتواند مقادیر آنها را تغییر دهد و یا ویرایش کند.

شکل  -12-13تنظیمات ورود مقادیر جداول پارامتر و سیستمی به محیط عملیاتی

صفحه341
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 49فصل هجدهم :بررسی امکانات بخش
پیشرفته

صفحه344

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
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مقدمه:
در این فصل به بررسی اقدامات پیشرفتهای خواهیم پرداخت که در بخش پیشرفته موجود میباشد و عمدتا
مربوط به دسترسیها در اجرای فرآیندها میباشد .با توجه به اینکه کاربران از کارتابل جدید استفاده خواهند
کرد و این کارتابل که در فصل  16تشریح شده است ،دسترسیهای از پیشتعریفشدهای دارد ،بیشتر
دسترسیها در  BPMSکاربرد ندارند و به آنها در این فصل پرداخت نشده است.
 4-49مشاهده لیست فرآیندها و تغییر پوشه
در  BPMSمیتوانیم فرآیندها را از یک  Categoryبه  Categoryدیگری انتقال دهیم .در قسمت
 Propertiesفرآیندها میتوانیم از قسمت  Categoryپوشه فرآیند را تغییر دهیم که در شکل  1-12نشان
داده شده است.

شکل  -1-12تغییر پوشه فرآیندها

صفحه343

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
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 3-49مشاهده فهرست جدولها و تغییر موجودیت اصلی فرآیند
جداول موجود در پروژه در قسمت پیشرفته و در قسمت  Entitiesموجود میباشد که از این قسمت میتوان
جداول پارامتر و  Masterرا از دیتابیس پاک کرد و یا اینکه موجودیت اصلی یک فرآیند را تغیییر داد.
برای تغییر موجودیت اصلی یک فرآیند از قسمت  Entitiesبر روی جدول جدیدی که میخواهیم آن را
موجودیت اصلی فرآیند کنیم ،راست کلیک کرده و گزینه  Set As Process Entityرا انتخاب میکنیم و
فرآیند مدنظر را انتخاب میکنیم تا موجودیت اصلی آن تغییر کند .این مورد در شکل  4-12نشان داده شده
است.

شکل  -4-12تغییر موجودیت اصلی فرآیند

جداولی که موجودیت اصلی میباشند ،با عالمت  +قرمزرنگ در کنار آنها از دیگر جداول متمایز شدهاند.
 2-49تنظیمات Quick Login

پس از تعریف کاربر در پروژه هنگام ورود به کارتابل اجرا از کاربر نام کاربری و پسوورد را جهت ورود به کارتابل
اخذ میکند که در هنگام توسعه فرآیند توسط تحلیلگران و تست آن باعث سختی کار پیادهسازان میشود.
برای جلوگیری از نیاز به پسوورد در هنگام الگین ،در قسمت پیشرفته و  ،Securityدرخت مربوط به
 Authenticationرا باز کرده و بر روی گزینه  Quick loginکلیک کنید .اگر تیک مربوط به آن را فعال
کنید و گزینه  Updateرا انتخاب کنید ،هنگام اجرا فقط از کاربر نام کاربری اخذ میشود و نیازی به وارد
کردن پسوورد نمیباشد .این امر در شکل  3-12نشان داده شده است.

صفحه342

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
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شکل  -3-12تنظیمات Quick Login

 1-49تنظیمات دسترسی به ایجاد و آغاز یک فرآیند خاص
در قسمت پیشرفته و  Securityبا انتخاب گزینه  Authorizationمیتوانید تمامی قسمتهای مدیریت
سیستم ،ایجاد فرآیند ،مدیریت کاربران ،مدیریت مقادیر جداول پارامتر و تمامی قابلیتها را دسترسی بدهید.
برای ایجاد دسترسی برای ایجاد یک فرآیند خاص و دیدن لینک ایجاد فرآیند توسط عده خاصی کافیست که
از قسمت فوق بر روی گزینه  New Caseکلیک کرده و فرایند مربوطه را انتخاب کنید تا صفحه تخصیص
دسترسی به آن همانند شکل  2-12ظاهر شود.

شکل  -2-12صفحه تعریف دسترسی ایجاد فرآیند

صفحه342

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
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با توجه به شکل  2-12اگر در صفحه دسترسی ایجاد فرآیند ،نقش یا گروه خاصی وجود نداشت ،یعنی
دسترسی این مورد برای همه باز است و همه میتوانند در کارتابل اجرا این فرآیند را اگر فعال باشد ،ایجاد
کنند .برای تخصیص دسترسی یک نقش و یا یک گروه را به صفحه اضافه میکنیم و به این گروه دسترسی
ایجاد فرآیند را میدهیم .با انجام این کار در محیط اجرا تنها کاربرانی لینک ایجاد این فرآیند را خواهند دید
که عضو آن نقش یا گروه خاص باشند.
 3-49تغییر واحد پول
فیلدهایی که از جنس  Currencyدر مدل داده ذخیره میشوند ،در محیط اجرا با یک الگوی خاص
 Separatorبین ارقام آنها ایجاد میشود و واحد خاصی در پسوند آنها ظاهر میشود .برای اینکه بتوانیم
پسوند واحدهای پولی را در سطح پروژه تغییر دهیم کافیست از نوارابزار پیکربندی گزینه تجارت را انتخاب
کنید و در صفحه ظاهر شده مطابق با شکل  2-12نوع واحد پولی ،جداکننده ارقام و میزان اعشار اعداد
اعشاری را مشخص کنیم.

صفحه349

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری
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شکل  -2-12صفحه تغییر واحد پولی

 6-49تغییر مسیر ذخیرهسازی ضمائم
با

ایجاد

پروژه

در

BPMS

مسیری

مشابه

با

الگوی

 C:\BPMS\Enterprise\Projects\ProjectName\Docsساخته میشود که فایلهای آپلودی فرآیندها
را در خود با استفاده از الگوی پوشهبندی خاصی ذخیره میکند .دلیل این امر هم آن است که اگر فایلهای
آپلودی در دیتابیس ذخیره شوند ،حجم آن باال رفته و سرعت اجرای کارتابل محدود میشود .یکی از وظایف
مدیر سیستم  BPMSحفظ ،نگهداری و  Backupگیری از این فایلها میباشد .ما میتوانیم مسیر
ذخیرهسازی ضمائم در سرور را تغییر دهیم .برای این کار اط نوار ابزار پیکربندی گزینه محیط را انتخاب کنید
و آدرس پوشه جدیدی در سرور را در قسمت  Upload Pathوارد کنید تا ضمائم در این پوشخه ذخیره شوند.
این مورد در شکل  9-12نشان داده شده است.

صفحه343
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شکل  -9-12تغییر مسیر ذخیرهسازی ضمائم

صفحه342
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 48فصل نوزدهم :کارتابل جدید

صفحه346
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مقدمه:
شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر در راستای عمل به سیاست یکپارچهسازی سیستمهای مختلف خود ،نسخه
 WebOffice 2را معرفی کرد که همه سیستمهای ارایهشده در این شرکت در قالب یک کارتابل یکپارچه به
کاربران ارایه میشود که بالطبع سیستم مدیریت جریان کار  BPMSهم در این کارتابل جای میگیرد.
همچنین این کارتابل از فناوریهای پیشرفتهای استفاده میکند که امنیت سیستم و کاربر پسند بودن سیستم
را افزایش میدهد .در این فصل به معرفی این کارتابل و ویژگیهای آن خواهیم پرداخت.
 4-48صفحه ورود به کارتابل
در شکل  1-16صفحه ورود به کارتابل نشان داده شده است که در آن امکان ثبت نام توسط کاربران ،ورود از
طریق فرم ،ورود از طریق ویندوز ،اخذ  Captchaدر صورت ورودهای اشتباه و قفل کاربر وجود دارد.

شکل  -1-16صفحه ورود به کارتابل
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 3-48پیشخوان جریان کار
با ورود به کارتابل ،کاربر با سمت پیشفرض خود وارد کارتابل میشود که در شکل  4-16نشان داده شده
است .از قسمت  1کاربر میتواند سمت خود را عوض کند و کارتابل سمت دیگر خود و یا سمت جانشین
تفویضشده به خود را مشاهده کند .از قسمت  4کاربر میتواند با کاربران دیگر چت کند .همچنین در این
محیط قابلیت تغییر زبان ،قالب صفحه و دیگر اطالعات شخصی خود را دارا میباشد .از قسمت  3کاربر میتواند
دسترسی سریعی به قسمت جریان کار خود داشته باشد .در قسمت  2کارهایی که وارد کارتابلهای سیستمهای
مختلف برای کاربر شده است و وی هنوز مشاهده نکرده است ،امکان دسترسی سریع وجود دارد .همچنین از
قسمت  2میتوان وارد زیر سیستمهای مختلفی که الیسنس آنها وجود دارد ،شد که این مورد در شکل
 3-16نشان داده شده است.

شکل  -4-16پیشخوان کارتابل جدید

صفحه331
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شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

مدیریت جریان کار:
سیستمهای مرتبط با الیسنس مدیریت جریان کار ،زیرسیستمهای مدیریت جریان کار ،زیرساخت و هوش
تجاری میباشند.

شکل  -3-16انتخاب زیرسیستمهای کارتابل

با انتخاب زیرسیستم مدیریت جریان کار فرد وارد کارتابل جریان کار خود میشود و میتواند به فرآیندهای
سازمان خود که دسترسی دارد و یا کار به وی ارسال شده است ،دست یابد .کارتابل جریان کار دارای
قسمتهای مختلفی است که در شکل  2-16نشان داده شده است .در این بخش کارهای مختلف از فرایندهای
مختلف برای یک فرد خاص در کارتابل جریان کار موجود میباشد.
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شکل  -2-16کارتابل جریان کار

در شکل  2-16در قسمت  1کارهای موجود در کارتابل نمایش داده شده است که از قسمت  4میتوان کارها
را با استفاده از کد رهگیری فیلتر کرد .قسمت  3کارهای موجود در کارتابل را بر اساس  Categoryکه در
پروژه تعریف شده است ،دستهبندی مینماید تا امکان تمرکز برروی کارهایی از یک دشته وجود داشته باشید.
این درختواره میتواند تا سطوح آخر فرآیندها در  Categoryها ادامه یابد و کارهای موجود از هر فرآیند را
نیز نشان دهد.
 2-48جریان کار جدید
از قسمت  2میتواند درخواست جدیدی را در سیستم ثبت نمود و ایجاد کرد .با انتخاب جریان کار جدیدی
بر اساس درختواره های فرآیندی ،فرآیندهای قابل دسترسی برای فرد نمایش داده میشود که وی میتواند
یک فرآیند از بین آنها را ایجاد کند .نمونه این درختواره در شکل  2-16نشان داده شده است.

شکل  -2-16درختواره ایجاد فرآیند جدید
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 1-48مرتبسازی درخواستهای موجود در کارتابل
در کارتابل جریان کار میتوان همانند شکل  3-16نحوه چیدمان کارها در کارتابل جریان کار را مرتب نمود.

شکل  -9-16مرتبسازی درخواستهای موجود در کارتابل

 3-48پوشه پیشنویس
یکی از ضعف های بزرگ کارتابل نرمافزار  BPMSعدم تفکیک درخواست های پیش نویس (ایجاد شده و
ارسال نشده) و درخواست های دریافتی بود که این اشکال در نسخه جدید برطرف شده است .همچنین دکمه
حذف پیش نویسها برای تخلیه پوشه پیش نویسها بدون مراجعه به فرم داخلی فرآیند مطابق با شکل 9-16
ایجاد شده است.

شکل  -3-16پیشنویسها در کارتابل جریان کار

صفحه332

کتاب راهنمای جامع آموزش مدیریت فرایندهای
کسب و کاربا محوریت نرم افزار Bizagi
کد سند

شماره بازنگری

تاریخ بازنگری

FG-12-01

1.1

اسفند 69

 6-48پوشه ارسالشدهها
یکی از ضعف های بزرگ کارتابل  BPMSعدم امکان مشاهده درخواست های ارسال شده و پیگیری آن ها
بود که این اشکال در نسخه جدید برطرف شده است .در این پوشه میتوان بر حسب  Categoryفرآیندها،
کارهای ارسالشده توسط کاربر از ابتدا تا انتهای فرآیند را مشاهده کرد و آنها را پیگیری نمود که در شکل
 2-16نشان داده شده است.

شکل  -2-16پوشه ارسالشدهها در کارتابل جریان کار

با کلیک بر روی هر درخواست در پوشه ارسالشدهها Global Form ،تعریفشده برای کاربر در صورت وجود
نمایش داده میشود که طراح فرآیند میتواند این فرم را به گونهای تعریف کند که با تکمیل فرآیند ،اطالعات
مناسبی را در اختیار کاربر برای پیگیری درخواست قرار دهد .این مورد در شکل  6-16نشان داده شده است.

صفحه332
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شکل  Global Form -6-16در پوشه ارسالشدهها

 4-48پوشه آرشیوها
در کارتابل جریان کار میتوان با استفاده از این پوشه کارهای ایجادشده توسط خود کاربر را جستجو و پیگیری
نمود.

شکل  -13-16پوشه آرشیوها در کارتابل جریان کار

 9-48امکان ساخت زیرپوشههای سفارشی و انتقال کارها به آنها در کارتابل
با استفاده از این امکان می توان پوشه های سفارشی ذیل کارتابل جریان کار ایجاد کرد و کارهای موجود در
کارتابل جریان کار را در پوشه های فوق قرارداد.
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شکل  -11-16ایجاد پوشههای سفارشی

شکل  -14-16انتقال درخواستها به پوشههای سفارشی
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 8-48مشاهده مسیر جریان کار به صورت گرافیکی
در کارتابل جریان کار ،کاربران میتوانند بر روی دکمه جستجوی گرافیکی مطابق شکل  13-16کلیک کنند
و روند طی مسیر آن درخواست را مشاهده نمایند.

شکل  -13-16جستجوی گرافیکی در کارتابل جریان کار

 41-48جستجوی پیشرفته
در کارتابل جریان کار گزینه جستجو وجود دارد که با استفاده از این گزینه کاربران با توجه به دسترسیهایی
که به فرآیندهای خود دارند ،میتوانند آنها را جستجو و پیگیری نمایند .این مورد در شکل  12-16نشان
داده شده است.

شکل  -12-16جستجوی پیشرفته در کارتابل جریان کار
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 44-48مشاهده ستونهای سفارشی 48تعریفشده در کارتابل
اگر برای فرآیندهای خود در پروژه  BPMSستون سفارشی تعریف کنیم که در فصل قبل بدان اشاره شد ،در
کارتابل جریان کار وقتی با کلیک بر روی درختواره کارتابل و جز شدن کارتابل در سطح هر فرآیند ،ستونهای
سفارشی آن فرآیند نمایش داده میشوند که کاربران میتوانند کارهای موجود از آن فرآیند را در کارتابل بر
حسب ستونهای سفارشی فیلتر کنند .یک نمونه ستون سفارشی برای یک فرآیند در کارتابل در شکل 12-16
نشان داده شده است.

شکل  -12-16ستون سفارشی در کارتابل جریان کار

 43-48مشاهده جدول گردش کار در سطح کارتابل
با استفاده از این امکان ،میتوانید ارجاعات هر درخواست را در محیط جریان کار مشاهده نمایید.

Customized Columns

صفحه336
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شکل  -19-16جدول گردش کار در کارتابل جریان کار

 42-48تعیین جانشین برای کارتابل جریان کار
از جمله قابلیتهای مهم و پرکاربرد که در کارتابل جریان کار وجود دارد ،تخصیص دسترسی کارتابل به شخص
دیگر در بازه زمانی مشخص و بر اساس فرآیندهای مشخص میباشد .بدین منظور همانند شکل  13-16بر
روی گزینه مدیریت کلیک کرده و دسترسی به کارتابل فرآیند را انتخاب نمایید .در محیط بازشده کاربر
میتواند برای فرآیندهای خاصی در بازه معینی برای خود جانشین تعریف نماید .البته مدیر سیستم میتواند
برای همه کاربران جانشین تعریف کند.

شکل  -13-16تعریف جانشین برای کارتابل جریان کار
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حال کاربر جانشین داده شده با انتخاب خود میتواند سمتهای جانشین را نیز مالحظه کند و وارد کارتابل
وی گردد .البته در آن کارتابل صرفا کارتابل جریان کار فرد را مشاهده خواهد کرد و به پوشههای دیگر آن
دسترسی نخواهد داشت.

شکل  -12-16نحوه ورود به کارتابل جانشین

 41-48اتصال همزمان چندین موتور BPMS

در کارتابل جریان کار در قسمت مدیریت گزینههای مختلفی وجود دارند که برای کاربران سیستم فقط گزینه
دسترسی به کارتابل فرآیند قابل مشاهده است ،اما برای مدیر سیستم همه گزینههای موجود قابل مشاهده
است که یکی از این گزینهها موتورها میباشد .در این قسمت میتوان پروژههای مختلفی را به کارتابل جریان
کار وصل کرد و با داشتن یک کارتابل به همه پروژهها دسترذسی داشت و کاربران نیازی به تغییر از یک
کارتابل به کارتابل دیگر برای پروژههای مختلف ندارند .این امر در شکل  16-16نشان داده شده است.
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شکل  -16-16موتورها در مدیریت جریان کار

 43-48همسانساز کاربران
با استفاده از این گزینه در قسمت مدیریت ،کاربران موجود در کارتابل در همه پروژههای اتصالیافته به آن
کارتابل بروزرسانی میشوند .پس با تعریف کاربر جدید در کارتابل ،کافیست آن را همسانسازی کنیم تا در
پروژههای اتصالیافته هم ایجاد شود و امکان استفاده از جریان کارها را داشته باشد.
 46-48مدیریت کاربران
با انتخاب این گزینه ،صفحه مدیریت کاربران در کارتابل  BPMSبه ازای هر پروژه نشان داده میشود.

شکل  -43-16مدیریت کاربران در کارتابل جریان کار
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 44-48مدیریت جداول پارامتر
امکان مدیریت مقادیر جداول پارامتر (فعال کردن ،غیر فعال کردن و اضافه کردن مقادیر) از طریق محیط اجرا
برای مدیر سیستم وجود دارد.

شکل  -41-16مدیریت جداول پارامتر در کارتابل جریان کار

 49-48مدیریت درخواستها
با انتخاب مدیریت درخواستها ،صفحه مدیریت درخواستهای کارتابل  BPMSبرای مدیر سیستم نمایش
داده میشود که در آن مدیر سیستم قادر است کارها را جستجو کرده ،ابطال نماید و یا ارجاع مجدد به کاربر
دیگری دهد.

صفحه323
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شکل  -44-16مدیریت درخواستها در کارتابل جریان کار

 48-48استفاده از ویژگیها برای کاربران

91Anonymous

در قسمت مدیریت گزینهای تحت عنوان تولید لینک عمومی وجود دارد که میتوانیم برای هر فرایند لینک
عمومی مختص آن را از این قسمت دریافت نماییم و با استفاده از این لینک درخواستهایی را بدون نیاز به
الگین در کارتابل ایجاد نماییم .به عنوان مثال مشتری از طریق اینترنت با انتخاب این لینک درخواست فاکتور
را بدون نیاز به نام کاربری و رمز عبور ایجاد میکند و فرم مربوطه را تکمیل کرده و ارسال مینماید .همچنین
گزینههای تکمیل درخواست ،پیگیری درخواست و فیلد سفارشی نیز برای فرآیندهای  Anonymousکاربرد
دارند.

 23ناشناس
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شکل  -43-16ویژگیهای موجود در کارتابل جریان کار برای فرآیندهای Anonymous

 31-48افزونه
در قسمت افزونه مدیر سیستم قادر خواهد بود که ویجتهای خاصی از قبیل استفاده از عکس امضای کاربران
در فرم  ،BPMSنمایش گزارشات در فرم  ،BPMSاستفاده از عکس پرسنلی در فرم  BPMSو  ...بر روی
پروژههای خود وصل نصب کند و از آنها بهرهبرداری نماید.

صفحه322
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شکل  -42-16افزونه در کارتابل جریان کار
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 31فصل بیستم :گزارشساز
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مقدمه:
شرکت مهندسی پژوهشی فراگستر در راستای عمل به سیاست یکپارچهسازی سیستمهای مختلف خود ،نسخه
 WebOffice 2را معرفی کرد که همه سیستمهای ارایهشده در این شرکت در قالب یک کارتابل یکپارچه به
کاربران ارایه میشود که بالطبع سیستم مدیریت جریان کار  BPMSهم در این کارتابل جای میگیرد.
همچنین این کارتابل سیستم هوش تجاری را نیز به مشتریان  BPMSخود ارایه میدهد .سیستم هوش
تجاری شامل یک پیشخوان برای مشاهده گزارشها میباشد که البته از طریق سیستمهای دیگر نیز میتوان
با لینک سریع گزارشها را مشاهده کرد .همچنین در این قسمت داشبورد مدیریت هم برای تعبیه داشبوردهای
مدیریتی پیشبینی شده است .با استفاده از هوش تجاری فراگستر ،میتوان گزارشهای تهیهشده به راحتی به
افراد مد نظر دسترسی داد.
کارتابل هوش تجاری فراگستر گزارشهایی را که بر مبنای دو فناوری  SSRSو استیمول 21ساخته شوند را
پشتیبانی و بازگشایی میکند .در این فصل به بررسی و ساخت گزارشها بر مبنای فناوری استیمول خواهیم
پرداخت.
 4-31پیشخوان هوش تجاری
با کلیک بر روی زیرسیستم هوش تجاری ظاهر میشود و کاربر در این کارتابل گزارشهایی را که دسترسی
دارد ،مشاهده خواهد نمود.

Stimul-soft

صفحه322
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شکل  -1-43پیشخوان هوش تجاری

در این پیشخوان شما میتوانید داشبورد مدیریت طراحی کنید ،گزارشات مختلفی طراحی کنید و دسترسی
آنها را به کاربران و گروههای کاربری اختصاص دهید .اگر هم کاربری دسترسی مدیریت هوش تجاری نداشته
باشد ،صرفا میتواند به گزارشهایی که به آنها دسترسی دارد ،مشاهده نماید .البته در کارتابل مدیریت جریان
کار لینک گزارشی وجود دارد که دسترسی سریع از آن کارتابل به گزارشات را فراهم میسازد.
 3-31گروهبندی گزارش
قبل از طراحی گزارش میتوانید درختوارهای برای گروهبندی گزارشات طراحی کنید و در پیشخوان هوش
تجاری گزارشات را براساس دستههای مشخصشده مشاهده نمایید .برای گروههبندی گزارشات همانند شکل
 4-43عمل کنید .دقت داشته باشید که اگر گزارشات را در گروه مدیریت جریان کار بسازید ،به آنها از طریق
لینک سریع در کارتابل مدیریت جریان کار دسترسی پیدا خواهید کرد.

شکل  -4-43گروهبندی گزارشات
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 2-31طراحی گزارشات
در قسمت طراحی گزارش شما میتوانید گزارشات مورد نیاز خود را براساس فناوری استیمول و یا فناوری
مایکروسافت طراحی کنید و در گروه مربوطه قرار دهید .این قسمت در شکل  3-43نشان داده شده است.

شکل  -3-43قسمت طراحی گزارش

برای ساخت گزارش بر روی گزینه جدید کلیک کنید .صفحهای همانند شکل  2-43ظاهر میشود که در آن
نام گزارش را مشخص کرده و گروهبندی آن را به همراه فناوری ساخت گزارش تعیین میکنیم.

شکل  -2-43ایجاد گزارش جدید
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پس از ایجاد گزارش و ذخیره آن ،این گزارش در گروه مربوطه ذخیره میشود و میتوانیم آن را انتخاب کنیم
و بر روی گزینه طراحی گزارش کلیک کنیم.

شکل  -2-43انتخاب گزارش جهت طراحی

با انتخاب گزینه طراحی  FXنرمافزار استیمول تحت وب بازگشایی میشود و ما میتوانیم گزارش مربوطه را
طراحی کنیم .در شکل  FX 9-43تحت وب نرمافزار استیمول نشان داده شده است.
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شکل  FX -9-43تحت وب نرمافزار استیمول

پیشنهاد میشود که نرمافزار استیمول را بر روی سرور خود نصب کرده و گزارشات را در آن نرمافزار بسازید تا
از امکانات کامل آن بهرهمند شوید و سپس آن را در ردیف گزارش مربوطه آپلود کنید .در شکل 2-43
گزینههای بارگزاری و دانلود گزارش انتخابشده وجود دارد که شما میتوانید فایل گزارش را از دیتابیس
دریافت کنید و یا بر روی آن فایلی را بارگزاری نمایید .حال بر روی گزارش ایجاد شده گزارشی را بارگزاری
کرده و گزینه اجرا را انتخاب میکنیم تا گزارش نمایش داده شود.
 1-31اجرای گزارش
با اجرای گزارش ،محیطی همانند شکل  3-43ظاهر میشود که  FX Web Viewerنرمافزار استیمول
میباشد و در این محیط میتوان خروجیهای مختلفی از گزارش همانند پرینت آن ،اخذ  ،pdfاخذ ،excel
اخذ  html ،wordرا اخذ کرد.

شکل  -3-43محیط اجرای گزارش
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 3-31تعریف دسترسی گزارشات
برای تعریف دسترسی به گزارشات طراحی شده به محیط تعریف دسترسی در کارتابل هوش تجاری رفته کاربر،
کاربران و یا گروههای کاربری مدنظر را انتخاب کرده و بر روی گزینه بازخوانی کلیک میکنیم .با انتخاب این
گزینه گزارشات به همراه دسترسیها برای افراد یا گروههای کاربری مشخص شده نمایش داده میشوند و
میتوانیم دسترسی به گزارشات مد نظر را برای آنها منع و یا اعطا کنیم.

شکل  -2-43تعریف دسترسی برای گزارشات

 6-31ساخت گزارشات با استیمول
گزارشاتی که با نرمافزار استیمول ساخته میشوند با پسوند  mrtذخیره میشوند و برای طراحی گزارش میتوان
از محیط  Designerیک گزارش جدیدی را ایجاد کرده و طراحی کنید .با نصب نرمافزار استیمول محیط
دموی آن تحت عنوان  Demo for webهم نصب میشود که میتوانید گزارشات نمونهای را مشاهده کرده و
نحوه ساخت آن را فراگیرید و از فیلمهای آموزشی آن استفاده نمایید.
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 4-6-31ساخت  Connectionدر گزارش
برای ساخت گزارش ابتدا بایستی ارتباط آن به پایگاه داده مدنظر را برقرار کنید .برای ساخت ارتباط همانند
شکل  6-43بر روی گزینه  New Connectionکلیک کرده و ارتباط به پایگاه داده خود را تعریف نمایید و
آن ارتباط را با یک نام دلخواه ذخیره کنید.

شکل  -6-43ساخت ارتباط در گزارش

 3-6-31ساخت  Data Sourceدر گزارشات
پس از ایجاد ارتباط به پایگاه داده حال میبایست  Data Sourceهایی را تعریف کنیم و اطالعات را از دیتابیس
در آنها واکاوی نماییم .برای تعریف  Data Sourceبر روی ارتباط ایجاد شده راست کلیک کرده و گزینه
 New Data Sourceرا انتخاب میکنیم .در صفحه مربوطه میتوانیم  Queryمربوط به واکاوی دادهها را
وارد کنیم و یا از قسمت  Run Query Builderهمانند محیط ساخت ویو در  SQLاین کار را انجام دهیم
و پس از استخراج  Queryبر روی گزینه  Retrieve Columnsکلیک میکنیم تا ستونهای مربوطه اخذ
شوند و در  Data sourceایجاد شوند .حال برای دیتاسورس نام انتخاب کرده و آن را ذخیره میکنیم.
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شکل  -13-43ایجاد دیتاسورس

حال میتوانیم این دیتاسورس را به صفحه اضافه کرده و گزارش را اجرا کنیم.
 2-6-31اعمال فیلتر در گزارشات
برای اعمال فیلتر در گزارشات ابتدا باید متغیری جهت فیلتر را تعریف کنیم .بدین منظور همانند شکل 11-43
در قسمت دیکشنری بر روی گزینه  Variablesراست کلیک کرده و گزینه  New Variableرا انتخاب
میکنیم.

شکل  -11-43نحوه ایجاد متغیر
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در محیط بازشده برای تعریف متغیر همانند شکل  14-43نام و نوع متغیر را انتخاب کرده و اگر در صورتی
که بخواهیم مقدار آن را از کاربری که گزارش را اجرا میکند اخذ کنیم ،تیک  Request from userرا انتخاب
میکنیم.

شکل  -14-43صفحه تعریف متغیر

پس از تعریف متغیر بر روی دیتاسورسی که میخواهیم فیلتر را بر روی آن اعمال کنیم راست کلیک کرده و
گزینه  Editرا انتخاب میکنیم .در صفحه دیتاسورس گزینه  New Parameterرا انتخاب کرده و گزینه
پارامتر جدید را انتخاب میکنیم و متغیر را به این پارامتر تخصیص میدهیم و از این پارامتر برای فیلتر کردن
 Queryاستفاده میکنیم.
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شکل  -13-43تعریف پارامتر و اعمال فیلتر بر روی دیتاسورس

با اجرای گزارش متغیر جهت فیلتر به کاربر نشان داده میشود و کاربر میتواند فیلتر خود را برروی گزارش
اعمال کند.

شکل  -12-43اعمال فیلتر در محیط اجرای گزارش
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