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 BPMSآشنایی اولیه با سیستم  4-4

واحدهای توسعه و  BPM 1با اهمیت مدیریت فرآیندهای سازمانی در چند دهه اخیر و رشد روز افزون علم 

تر شدند و بهبود زنجیره ارزش سازمان و در نتیجه فرآیندهای سازمانی ها ساختاریافتهتعالی سازمان در سازمان

ی ارزیابی برای سنجش فرآیندها تعریف را سرلوحه خود قرار دادند. مستندات فرآیندی شکل گرفتند و معیارها

های شدند. با افزایش روند تحلیل فرآیندهای مختلف ارتباطات مابین فرآیندها، ارتباطات فرآیندها با سیستم

ها اضافه تخصصی مختلف و درگیر بودن افراد مختلف با فرآیندها بر پیچیدگی تحلیل فرآیندها و ارزیابی آن

( شکل بگیرند. این BPMS 4وکار )های مدیریت فرآیندهای کسبتا سیستمکرد. همین امر موجب گردید 

د، اند اجرا شونها همانطورکه تحلیل شدهشده در سازمانهای فرآیندی تحلیلها باعث شدند تا جریانسیستم

ندها یهای مختلف و فرآیندها شکل بگیرند، پایش فرآیندها با استفاده از عملکرد واقعی فرآارتباط بین سیستم

 سازی گردد.انجام شوند و در نتیجه بهبود مستمری بر فرآیندها پیاده

توان نقطه اوج همه تجربیات مشترک، باشد که آنرا میسیستم فراگستر می BPMSهای برتر یکی از سیستم

کار ووکار دانست. سیستم مدیریت فرآیندهای کسبای در مدیریت کسبهای حرفهتفکرات و پپیشرفت

وکار است. این سیستم قابلیت یک ابزار واقعی برای طراحی، اجرا، پایش و بهبود فرآیندهای کسب 3رفراگست

وکارها، مشتریان و شرکا با یکدیگر را های اطالعاتی، وظایف، کسبیکپارچگی و پیوند زدن اشخاص، سیستم

 باشد.دارا می

شود. پذیر میکل سازمان چابک، پویا، پاسخگو، مبتنی بر قوانین و انعطاف BPMSبا استفاده از سیستم 

های جاری در سازمان خود توانند به آسانی نظارت دقیقی بر روند اجرای روالهمچنین مدیران سازمان می

 سازی مستمر فرآیندهای سازمان بکار گیرند. از طرفهای آماری این سیستم را جهت بهینهداشته و گزارش

دیگر مسئولین اجرای فرآیندها در مورد نحوه اجرای فرآیندهای تحت مسئولیت خود اطالعات کامل و بروز را 

توانند بر روند اجرای هریک از فرآیندها تاثیرگذار باشند. تحلیلگران حوزه دریافت نموده و در هر لحظه می

نویسی بدون نیاز به دانش پیشرفته برنامه توانند فرایندهای اجرایی سازمان راتوسعه و تعالی سازمان هم می

 تعریف نموده و در هر لحظه هر تغییری را در کوتاهترین زمان ممکن اعمال نمایند. 
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فراگستر کامال منطبق با چرخه بهبود کیفیت دمینگ  BPMSتوان دریافت که با توجه به توضیحات فوق می

های دیگر این سیستم را به همچنین ارتباط با سیستم باشد و بهبود مستمر را در دل خود جای داده است.می

 کند. در ایران معرفی می BPMSهای برتر عنوان پرچمدار سیستم

 
 BPMSچرخه بهبود مستمر  -1-1شکل  

 

 آشنایی با مفهوم فرآیند 4-3
 

بایست مدل باشد. در این فاز ابتدا میفاز طراحی و مدلسازی می BPMSاولین فاز در استفاده از سیستم 

اند که بیان فرایندها بدست آید. آقای هنری جانسون تعریف جامعی بر مفهوم فرآیند ارایه کرده 2فرآیندی

رودی خاصی را به خروجی مد نظر باشد که وها میای از فعالیتیک فرآیند مجموعه به هم پیوسته»کند می

کند که این تعریف بیان می« کند.کند و مکانیزم این تبدیل ارزش افزوده برای سازمان را ایجاد میتبدیل می

ها یک شود. این فعالیتباشد که باعث اجرای فرآیند در سازمان میهای مختلفی مییک فرآیند شامل فعالیت

کند و این تبدیل حتما باید برای سازمان ارزش افزوده داشته تبدیل میورودی خاصی را به خروجی مد نظر 

ها در شود. همچنین به هم پیوسته بودن فعالیتباشد وگرنه انجام این فرآیند برای یک سازمان بی معنی می

 کند. نیاز کارها را مشخص میفرآیند تقدم و تاخری و رعایت پیش

                                              
 روند اجرایی فرآیند 2
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 2باشد، فرآیندها در ستاندارد جهانی شناسایی و تحلیل فرآیندها میکه یک ا 2APQCبا توجه به استاندارد 

راتی سازی و ایجاد تغییشده یک مدل قطعی نیست و نیازمند بومیشوند. چارچوب ارایهسطح مختلف تعریف می

که ایی ههای ایرانی داشته باشد. این الزام در سازماناست که بیشترین تناسب را با ساختار عملکردی سازمان

ردها شده از بسیاری از استاندابندی ارایهای قویتری دارند، بیشتر الزامی است. همچنین در دستهساختار وظیفه

المللی استفاده شده است که قابلیت تطابق و هماهنگی فرآیندها و کارکردهای شده بینهای پذیرفتهو چارچوب

تطابق نسبتا کامل گروه فرآیند مدیریت فناوری توان به کند که از جمله میدرون سازمانی را تسهیل می

 اشاره نمود.  Cobitو پوشش برخی زیرفرآیندهای استاندارد  ITILاطالعات با چارچوب 

بندی فرآیندی که از بررسی و الگوبرداری از صدها سازمان برتر جهانی حاصل شده است های دستهچارچوب

 ی سازمانی است. این سطوح عبارتند از: های فرآینددارای سطوح مختلفی برای معرفی مدل

 :دهنده باالترین سطح از سطح فرآیندها از قبیل زنجیره تامین، مدیریت مشتری، نشان سطح طبقه

 منابع انسانی، فناوری اطالعات و ... است.

 :بندی گروهی از زیرفرآیندهاست که سنخیت، تناسب و سطح بعدی در دسته سطح گروه فرآیند

 شوند.ری با یکدیگر دارند و به عنوان یک گروه فرآیند شناسایی میارتباطات بیشت

 :کند. های بهم وابسته که ورودی را به خروجی تبدیل میشامل یکسری از فعالیت سطح فرآیند

یفیت های کنترلی که کفرآیندها نیاز به منابع و استانداردهایی برای تکرار عملکرد دارند و به سیستم

 دهد. کنند، پاسخ میرد را ارزیابی میسرعت و هزینه عملک

 :دهند. دهند را نشان میرخدادهای کلیدی که هنگام اجرای فرآیند روی می سطح فعالیت 

 :ه هاست که بدهنده سطح بعدی از تجزیه سلسله مراتبی پس از فعالیتوظیفه نشان سطح وظیفه

های مربوط به فرآیندها را در رالعملتوان تدوین دستوپردازد. به عنوان مثال میجزییات بیشتری می

ها و صنایع مختلف در این وکار در شرکتاین سطح قرار داد. سطح اصلی تفاوت در فرآیندهای کسب

 افتد. سطح اتفاق می

                                              
2  American Productivity and Quality Center 
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توان کاملترین مدل مرجع فرآیندی موجود در دنیای مدیریت دانست که در به هر حال این چارچوب را می

رو، تا حد امکان تا سطح فعالیت و وظیفه شناسایی هاتی پیشندهای موجود سازمانآن تالش شده تمامی فرآی

توان شوند. به این ترتیب یک تجربه موفق و کامل در مورد فرآیندها ایجاد شده است که با استفاده از آن می

 وند. شحداقل فرایندهای سازمان را شناسایی کرد و دانست که این فرآیندها به چه شکلی انجام می
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 های تحلیل فرآیندآشنایی با روش 4-2

توان اولین قدم تحلیل فرآیند که شناسایی و با تعریف سطوح فرایند می APQCبا استفاده از استاندارد 

ی های اجرایتواند با توجه به اهداف ان سازمان سیاستباشد را انجام داد. بنابراین یک سازمان میفرایندها می

با توجه به آن زنجیره ارزش سازمان خود و شناسایی فرآیندهای طبقاتی را انجام دهد. خود را تدوین کرده و 

را  9های فرآیندیهای زنجیره و نقاط ارتباطی با یکدیگر بپردازد و گروهسپس به تحلیل هرکدام از حلقه

گانی اداری، بازرهای فرآیندی مختلف سازمانی )فرآیندهای های فرایندی دستهشناسایی کند. با توجه به گروه

ها بر زنجیره ارزش را بدست آورد. با توجه به این تحلیل در گام بعدی و ...( را شناسایی کرده و نقاط تاثیر آن

را فرایندهای مختلف تدوین نماید. در انتها در آخرین سطح فرآیندی که شامل  3های اجراییتوان روشمی

های اجرایی در های کاری را به همراه تمامی دستورالعملها و ایستگاهسطح وظیفه ست، جزء ترین فعالیت

با استفاده  گویند ومدل فرآیندی تاثیر دهد و فرایندها را تحلیل نماید. به این شناخت، شناخت باال به پایین می

 توان نقاط ارتباط فرآیندها را به خوبی مشخص نمود.از این شناخت می

پایین به باال مشهور است، وضعیت موجود را برای فرآیندهای سازمانی روش دیگر تحلیل فرآیندها که به روش 

ای از لحاظ معماری باشد که وضعیت ساختار یافتههایی مفید میکنیم. این روش برای سازمانتحلیل می

خواهند تحلیلی از وضعیت موجود را انجام دهند و سپس به سمت بهبود آن حرکت ساازمانی ندارند و می

یرد. به پذشود و تحلیل مدل فرآیندی انجام میاین نوع تحلیل ابتدا چند فرآیند جزء شناسایی میکنند. در 

گیرند و سپس ارتباطات بین فرایندها و شناسایی ای از مستندات فرآیندی شکل میهمین شکل مجموعه

 پذیرد. فرآیندهای باالدستی انجام می

داریم، تحلیل فرایندها در سطح پنجم با تمامی قوانین  با آن سر و کار BPMSآن چیزی که ما در سیستم 

نام فرآیندهای  APQCباشد. بنابراین با انجام معاماری فرآیندهای سازمانی مطابق با چارچوب تجاری می

باشد. به عنوان مثال برای دسته شوند که به عنوان اولین قدم در تحلیل فرآیندها میسازمانی استخراج می

شوند. حال ما با تعدادی اسم کاری و ... شناسایی میی فرآیندهای مرخصی، ماموریت، اضافهفرآیندهای ادار

پردازیم که به عنوان مثال فرآیند مرخصی چگونه انجام سرو کار داریم و در گام بعد به تحلیل این موضوع می

 پردازیم. شود و یا قرار است چگونه انجام شود، میشود، آیا انجام میمی

                                              
9     Business Groups 
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توان به موارد ذیل اشاره ها میهای فرآیندی وجود دارد که از جممله آنای مختلفی برای تحلیل مدلهروش

 نمود:

 مصاحبه با یکی از افراد کلیدی سازمان 

 مصاحبه با افراد درگیر در اجرای فرآیند و یا مصاحبه با ذینفعان فرآیند 

 مشاهده میدانی 

 6هاو ماتریس مسوولیت 2هاها و تهیه ماتریس گردش فرمتحلیل فرم 

 برگزاری جلسات مابین مدیران فرآیند و طوفان مغزی 

 13استفاده از استانداردهای فرآیندی 

های کلیدی در تحلیل فرآیند به حساب بیایند، اما به توانند به عنوان روشهای فوق میهرکدام از روش

تواند به تحلیل بهتر فرآیند کمک کند. دقت شود که شود میهای فوق با ترتیبی که ارایه میکاربستن روش

ت و عبارات دست پیدا کنیم که نحوه ای از جمالدر این گام سعی بر این داریم که با تحلیل فرآیند به مجموعه

راد توان کار را با مصاحبه با یکی از افاجرای فرآیند را به طور کامل تشریح نماید. برای شروع تحلیل فرآیند می

توان نحوه کلی اجرای کلیدی سازمان که به فرآیند احاطه کامل دارد آغاز نمود. با مصاحبه با این فرد می

های مربوطه را اخذ نمود. در هنگام مصاحبه سواالتی طرح شود در اجرای فرآیند و نام فرمفرآیند، افراد درگیر 

باشد. به عبارت دیگر سواالتی طرح شوند که مشخص  5Wکه شامل شناسایی نقاط آغازین و پایانی فرآیند و 

ن مشخص شود که کند. همچنیای خاتمه پیدا میشود و در چه نقطهای آغاز مینمایند فرآیند در چه نقطه

دهد. این مصاحبه چه کسی چه کاری را در چه زمانی و به چه نحوی و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می

شده آن راهنمایی کند. در فاز بعد، های گمگیری زنجیره کلی فرآیند و شناسایی حلقهتواند ما را در شکلمی

وه شود. نحند و یا به عبارت دیگر ذینفعان فرآیند انجام میمصاحبه با هرکدام از افراد درگیر در اجرای فرآی

باشد، اما بهتر آن است که مصاحبه را با فردی آغاز کنیم که اولین کار ها هم الزامی نمیبندی مصاحبهاولویت

ل میهای زنجیره فرآیند را تکتواند حلقهدهد. خروجی این فاز از مصاحبه میرا در طول اجرای فرآیند انجام می

د به تواننماید و به شناسایی قوانین اجرایی در فرآیند کمک نماید. مشاهده میدانی از محیط انجام کار هم می
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د ها در یک فرآینهای تولیدی کمک کند. مشاهده گردش فرمدرک بهتر چگونگی انجام کار مخصوصا در محیط

گر ها را در اختیار تحلیلالعات و گردش آنتواند کمک اساسی را در درک بهتر نحوه گردش فرآیند، نوع اطمی

نیازها و تقدم و تاخرها و مسئولین انجام هم به درک پیش RASCIو  CRUDفرآیند بگذارد. تهیه ماتریس 

های مختلف های انتهایی تحلیل فرآیند هم الگوبرداری آن از استانداردها و سازمانکند. در گامکار کمک می

 د، یک تحلیلگر را راهنمایی کند. تواند در تحلیل فرآینمی

نویس سناریوی فرآیند، تحلیلگران جلساتی را مابین مدیران معموال در تحلیل فرآیندها پس از تهیه پیش

ند، بایست در تحلیل فرآیند مد نظر قرار گیرکنند و نکات اختالفی و جدیدی را که میذینفع فرآیند برگزار می

با توجه به فنی بودن مدیران اجرایی فرآیند، نکات به تحلیلگران انتقال داده  نمایند. در این جلساتگوشزد می

 شوند تا درفت نهایی تحلیل بدست آید.می

 نحوه نگارش سناریوی فرآیند 4-1
 

پس از اینکه اطالعات مربوط به فرآیندها از طرق باال بدست آمد، کار تدوین سناریوی فرآیند )مستند فرآیند( 

ن فاز هدف تدوین مستندی است که ابتدا و انتهای فرآیند را نشان دهد و نحوه انجام کارها شود. در ایآغاز می

ن باشد. پس ما در چندیوکار تدوین گردد. اولین قدم تشریح فرایند در قالب جمالت میبه همراه قوانین کسب

تواند ی کاری فرآیند میهاکنیم. در قدم بعدی تشکیل جدول ایستگاهصفحه، نحوه انجام فرآیند را تشریح می

باشد که ستون اول شماره ایستگاه ستون می 4در مدلسازی فرآیند نقش اساسی را ایفا کند. این جدول شامل 

ترین کاری است که یک نفر دهد. یک ایستگاه کاری جزءکاری و ستون دوم شرح ایستگاه کاری را نشان می

های نوان مثال برای یک فرآیند مرخصی جدول ایستگاهدهد. به عخاص در یک زمان منحصر بفرد انجام می

 نشان داده شده است. 1جدول کاری در 

 های کاری فرآیند مرخصی. جدول ایستگاه1جدول 

 شرح ایستگاه کاری شماره ایستگاه کاری

 کنندهثبت درخواست مرخصی توسط درخواست 1

 کنندهبررسی و تایید درخواست توسط مدیر درخواست 4

 کنندهدریافت گزارش رد درخواست مرخصی توسط درخواست 3

 بررسی و تایید درخواست توسط مسئول اداری 2

 ثبت درخواست توسط سیستم کارکرد 2

 کنندهدریافت گزارش ثبت درخواست مرخصی توسط درخواست 9
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نشان  1جدول تواند کمک شایانی در فاز مدلسازی فرآیند نماید. همانطورکه در های کاری میجدول ایستگاه

کنیم های کاری را شناسایی میداده شده است، تدوین این جدول بدین گونه است که از شروع فرآیند ایستگاه

م دهنده کار کنیم. انجادهنده کار یادداشت میو به ازای هر ایستگاه کاری شرح انجام کار را به همراه انجام

 و یا سیستم خاصی باشد.  11تواند شخص، واحد، اداره، نقش، مهارت، زیرفرآیندمی

را برای فرآیند  RASCIتوان ماتریس های کاری برای تکمیل مستند فرآیند میپس از تدوین جدول ایستگاه

های یس ایستگاهباشد. در سطرهای ماترهای کاری مییافته جدول ایستگاهشکل داد. این ماتریس گسترش

ریس های ماتباشد. مقادیر سلولهای ماتریس شامل افراد درگیر در فرآیند میکنیم و ستونکاری را مشخص می

 C(، 12کننده کار از)دریافت S(، 13دهنده کار)باالدستی و رییس انجام A(، 14)مسوول انجام کار Rهم شامل 

مثال فرآیند مرخصی به شرح  RASCIشود. ماتریس ( می19)ارسال کار به I( و 12دهنده کار)مشاور انجام

Error! Reference source not found. باشد.می 

 فرآیند مرخصی RASCI. ماتریس 4جدول 

 مدیرکل مدیر واحد کنندهدرخواست 
مسوول 

 اداری
 مدیر اداری

سیستم 

 کارکرد
 ITمدیر 

ثبت درخواست 

 مرخصی
R A,I - - - - - 

بررسی و تایید 

 درخواست
S,I R A I - - - 

دریافت گزارش رد 

درخواست 

 مرخصی

R A,S - - - - - 

بررسی و تایید 

 درخواست
I S - R A I - 
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 فرآیند مرخصی RASCI. ماتریس 4جدول 

 مدیرکل مدیر واحد کنندهدرخواست 
مسوول 

 اداری
 مدیر اداری

سیستم 

 کارکرد
 ITمدیر 

ثبت درخواست در 

 سیستم
I - - S - R A 

دریافت گزارش 

 ثبت درخواست
R A - - - S - 

دهنده کار، مسئول ایستگاه کاری به همراه نقاط ورود و خروج با استفاده از این ماتریس عالوه بر شرح و انجام

 بودن طرح سناریوی فرآیند کمک کند. تواند به کاملشود و میایستگاه کاری هم مشخص می

اتریس ها و یا متواند به تکمیل سناریوی فرآیند کمک کند، تهیه ماتریس گردش فرمماتریس دیگری که می

CRUD ها در باشد. این ماتریس در طراحی فرممیBPMS تواند به تسهیل انجام کار کمک کند و از می

های ل شامل ایستگاهطرفی هم مستند فرآیند را به عنوان یک سند فرآیندی کامل کند. سطرهای این جدو

های این ماتریس هم مقادیر باشد. در مقادیر سلولهای فرآیند میهای ماتریس نام فرمباشد و ستونکاری می
13C ،12R ،16U  43وD شود در آن ایستگاه از گزینه گیرند. وقتی یک فرمی ایجاد میجای میC وقتی خوانده ،

و وقتی فرم  Uشود از گزینه العات جدیدی در ان ثبت میشود و اط، وقتی فرم بروز میRشود از گزینه می

کنیم. به عنوان مثال فرض کنید در مثال فرآیند مرخصی استفاده می Dشود از گزینه باطل و یا بایگانی می

این فرآیند به شرح  CRUDیک فرم دستی با عنوان فرم درخواست مرخصی وجود داشته باشد. ماتریس 

 باشد. می 3جدول 

 فرآیند مرخصی CRUD. ماتریس 3جدول 

 
فرم درخواست 

 مرخصی

 C,U ثبت درخواست مرخصی

 R,U بررسی و تایید درخواست

 R,D مرخصیدریافت گزارش رد درخواست 

 R,U بررسی و تایید درخواست

                                              
13 Create 
12 Read 

16 Update 
43 Delete 
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 فرآیند مرخصی CRUD. ماتریس 3جدول 

 
فرم درخواست 

 مرخصی

 R ثبت درخواست در سیستم

 R,D دریافت گزارش ثبت درخواست

 

خوردار ای بروکار برای فرآیند از اهمیت ویژهدر گام آخر از طراحی سناریوی فرآیند تشکیل جدول قوانین کسب

شوند و در رهگیری این قوانین در آینده تسهیل ایجاد  BPMSای وارد است تا قوانین به شکل ساختاریافته

های شماره ایستگاه کاری، نام فرم، شماره قانون و شرح قانون وکار شامل ستونشود. جدول قوانین کسب

 ایجاد شده است.  2جدول باشد. برای مثال چند نمونه قانون برای فرآیند مرخصی در می

 وکار فرآیند مرخصی. جدول قوانین کسب2جدول 

شماره 

ایستگاه 

 کاری

ایستگاه 

 کاری
 نام فرم

شماره 

 قانون
 شرح قانون

1 

ثبت 

درخواست 

 مرخصی

فرم 

درخواست 

 مرخصی

1 
ثبت ساعت مرخصی برای مرخصی ساعتی و تاریخ پایان مرخصی امکان 

 برای مرخصی روزانه باشد.

1 

ثبت 

درخواست 

 مرخصی

فرم 

درخواست 

 مرخصی

 ساعت رفت نباید بیشتر از ساعت برگشت باشد. 4

1 

ثبت 

درخواست 

 مرخصی

فرم 

درخواست 

 مرخصی

 تاریخ رفت نباید کمتر از تاریخ امروز باشد. 3

1 

ثبت 

درخواست 

 مرخصی

فرم 

درخواست 

 مرخصی

 تاریخ برگشت نباید کمتر از تاریخ رفت باشد. 2

4 

بررسی و 

تایید 

 درخواست

فرم 

درخواست 

 مرخصی

 روز مهلت انجام کار باشد. 1 2
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 وکار فرآیند مرخصی. جدول قوانین کسب2جدول 

شماره 

ایستگاه 

 کاری

ایستگاه 

 کاری
 نام فرم

شماره 

 قانون
 شرح قانون

4 

بررسی و 

تایید 

 درخواست

فرم 

درخواست 

 مرخصی

9 
در صورت عدم تایید درخواست و یا اصالح آن، فیلد توضیحات تایید 

 اجباری شود.

3 

دریافت 

گزارش رد 

درخواست 

 مرخصی

فرم 

درخواست 

 مرخصی

 باشد. Read onlyتمامی فیلدها  3

2 

بررسی و 

تایید 

 درخواست

فرم 

درخواست 

 مرخصی

- - 

2 

ثبت 

درخواست 

 در سیستم

فرم 

درخواست 

 مرخصی

- - 

9 

دریافت 

گزارش 

ثبت 

 درخواست

فرم 

درخواست 

 مرخصی

 باشد. Read onlyتمامی فیلدها  2

 

تواند یک مستند کامل و جامع به عنوان اسناد سازمانی باشد. این مستند به عنوان نگارش سناریوی فرایند می

گردد. تهیه این مستند برای سازی سیستمی فرآیند استفاده میباشد و در پیادهمی BPMSخوراک سیستم 

را بکند و وابستگی فرآیند به  تواند در فازهای پایش و بهبود فرآیند کمک اساسیفرآیندهای پیچیده می

تحلیلگر آن را از بین ببرد. همانطورکه اشاره شد پس از تهیه مستند فرآیند )به عنوان یک گام پیشنهادی( 

 سازی سیستمی فرآیند نماییم. شویم تا شروع به پیادهفراگستر می BPMSوارد محیط 

 BPMSورود به محیط سیستم طراحی  4-3
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سازیم ویا ای باز خواهد شد که در آن پروژه جدیدی را میفراگستر، صفحه BPMSافزار با کلیک بر روی نرم

های صفحه تعریف و با باز کردن پروژه - 4-1شکل  کنیم. این صفحه در شده قبلی را باز میپروژه ساخته

 نشان داده شده است. موجود

 
 های موجودصفحه تعریف و با باز کردن پروژه - 4-1شکل   

نام سرور،  ای را مشاهده خواهیم کرد که در آن با انتخاباگر برروی پروژه باز موجود کلیک کنیم صفحه

 توانیم باز کنیم.شده برروی ان سرور را مشاهده کرده و میهای ساختهپروژه
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 BPMSهای موجود در سیستم باز کردن پروژه - 3-1شکل  
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 آموزش ایجاد یک پروژه جدید 4-6

به صورت خودکار پایگاه داده  BPMS، عالوه بر ایجاد شدن پروژه در موتور BPMSبا ایجاد یک پروژه در 

محیطی است که در  BPMSشود. یک پروژه ایجاد می 41IISو وب سایت پروژه در  SQL Serverپروژه در 

عد کنیم و در صفحه بسازی شود. بر روی گزینه ایجاد پروژه کلیک میتواند فرآیندهای مختلفی پیادهآن می

با نام  BPMSتعریف نام پروژه در  -2-1شکل  کنیم. نام پروژه مطابق با نام برای پروژه انتخاب مییک 

FaraGostarBPM .انتخاب شده است 

 

 
 BPMSتعریف نام پروژه در  -2-1شکل  

 

  

                                              
41  Internet Information services 
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خواهیم پروژه در آن ساخته ای را که میبر روی گزینه بعدی کلیک می کنیم تا مشخصات سرور و پایگاه داده

نشان  BPMSصفحه تعریف پایگاه داده برای پروژه  - 2-1شکل  نماییم. این صفحه در شود را مشخص می

 داده شده است.

 
 BPMSصفحه تعریف پایگاه داده برای پروژه  - 2-1شکل   

نامییم تا پروژه ساخته شود. پس از اینکه پروژه ساخته شد، آدرس لیسانس بر روی گزینه بعدی کلیک می

سروری را که لیسانس در ان  IPبایست شود که میدهنده فرآیند اخذ میافزاری را در اولین ورود از توسعهنرم

افزاری در آن نصب سروری که لیسانس نرم IPورود  - 9-1شکل  باشد، به آن بدهیم. این مورد در نصب می

 نشان داده شده است. شده است، در اولین ورود
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 افزاری در آن نصب شده است، در اولین ورودسروری که لیسانس نرم IPورود  - 9-1شکل  

توانیم کار طراحی فرآیندها را شود و ما میساخته می FaraGostarBPMپروژه  saveپس از انتخاب پزینه 

 شروع کنیم. 

 Wizardآشنایی با محیط  4-4
 

باشد و یا چرخه توسعه فرآیندها می wizardکنیم، افزار طراحی فرآیندها مشاهده میاولین موردی که در نرم

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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 BPMSچرخه توسعه فرآیندها در  - 3-1شکل  

 توضیح اجمالی درخصوص هفت مرحله ساخت فرآیند 4-9
 

 3این  wizardمرحله انجام دهیم که چرخه  3باید عملیات ساخت را در  BPMSبرای ساخت فرآیند در 

های اجرایی باشد که راهمرحله را در خود جای داده است. اولین مرحله از ساخت فرآیند، تهیه مدل فرآیند می

ها استفاده دهیم و فیلدهایی را که باید در فرمباشد. در مرحله دوم مدل داده فرآیند را شکل میفرآیند می

وط های مربه داده پروژه شکل بگیرد. در مرحله سوم فرمکنیم تا مدل داده فرآیند در پایگاشوند را طراحی می

کنیم. وکار فرآیند را طراحی میکنیم. در مرحله چهارم قوانین تجاری و کسبهای کاری را تعریف میبه ایستگاه

درصورت یکپارچگی فرآیند با فرآیند و یا  9نماییم و در فاز ایفاکنندگان فرآیند را مشخص می 2در فاز 

کنیم تا کنیم. در مرحله آخر و هم فرآیند را منتشر میی مختلف دیگر این یکپارچگی را تعریف میهاسیستم

 توسط کاربران نهایی اجرا شود. 
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 BPMNآشنایی با فصل دوم:  3
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 مقدمه

ه شود و بهمانطورکه در بخش قبل بدان اشاره شد، سناریوی فرآیند و مستند آن در ابتدای کار تحلیل می

فراگستر و  BPMSشود. در بخش قبل نحوه ورود به سیستم استفاده می BPMSافزار عنوان خوراک نرم

سازی فرآیندها له پیادهمرح 3معرفی شد و در رابطه با  wizardتعریف پروژه آموزش داده شد. همچنین چرخه 

توضیحات اجمالی ارایه گردید. در ادامه این کتاب هرکدام از مراحل و چگونگی کار با هریک ز مراحل شرح 

 داده خواهد شد.

ی های اجرایبایست راهباشد. در این مرحله ما میسازی فرآیند تعریف مدل فرآیند میاولین مرحله جهت پیاده

از فرآیند همانگونه باشد که ما  BPMSها را به سیستم بفهمانیم تا اجرای سیستم فرآیند و نحوه اجرای آن

باشیم تا می BPMSایم. جهت انجام این کار نیازمند زبان مشترک با سیستم در سناریوی فرآیند تحلیل کرده

 ور این بخشایم؛ بدین منظمدل فرآیندی را رسم کرده و سیستم نیز همانگونه آن را بفهمد که ما مدل کرده

 ایم. را به معرفی زبان استاندارد مدلسازی اختصاص داده

باشد تا به استاندارد و ... می UML ،Flowchartتاریخچه مدلسازی شامل استانداردهای مختلفی از جمله 
44BPMN افزار رسیم. نرممیBPMS  فراگستر زبان استانداردBPMN2 تواند ساپورت را برای مدلسازی می

وکار را های واقعی کسبارایه شد تا بتواند پیچیدگی BPMNنماید. زبان ز این زبان استفاده میکند و ا

سازد. از طرف دیگر این زبان استاندارد مورد باشد که این مهم را برقرار میمی 43مدلسازی کند و شامل عالیمی

ها و فرآیندها را مدل کند. در با سیستمتواند ارتباط باشد و میها در ایران و دنیا میها و شرکتقبول سازمان

ها را معرفی خواهیم کرد و الگوهای استانداردی را که این عالیم در آن BPMNادامه این بخش عالیم زبان 

 اند، شرح خواهیم داد تا نحوه استفاده از این زبان را در مدلسازی فرابگیریم.استفاده شده

 آشنایی با عالیم استاندارد 3-4

را  باشد که یک ورودیهای بهم وابسته میای از فعالیتدر تعریف فرآیند اشاره کردیم که یک فرآیند مجموعه

انند باشیم که نقاطی مکند. بنابراین برای مدلسازی فرآیند نیازمند عالیمی میبه خروجی مدنظر تبدیل می

مشخص کنیم.  BPMSرا برای سیستم افتند شروع و پایان را مشخص کنیم و رویدادهایی را که اتفاق می

های مختلف را مدلسازی نماییم. های کاری و انجام کار در زمانباشیم که ایستگاههمچنین نیازمند عالیمی می

                                              
44  Business Process Model and Notations 
43  Notations 
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ها بر روند اجرایی فرآیند گیریعالوه بر موارد فوق در هرفرایندی تقدم و تاخر انجام کارها وجود دارد و تصمیم

ین باید عالیمی وجود داشته باشند تا مواردی نظیر اینها را در مدلسازی بگنجانیم. در گذارد، بنابراتاثیر می

 شوند:به چهار دسته تقسیم می BPMNنتیجه عالیم استاندارد زبان 

 یا  فعالیتTask 

  شاخه یاFlow 

  رویداد یاEvent 

 گیری یا درگاه تصمیمGateway 

 Taskفعالیت یا  3-4-4
 

شوند و انجام کار توسط اشخاص مختلف های کاری به کار برده میازی ایستگاهها برای مدلس Taskفعالیت یا 

شوند. ساده ترین نوع های آبی رنگ مشخص میها با مستطیلکنند.  فعالیتهای زمانی را مدل میدر بازه

اند. این نوع نشان داده شده User Taskفعالیت کاربر یا  -1-4شکل  باشند که در ها می User Taskفعالیت 

بایست توسط افراد سازمان و از طریق کارتابل انجام شوند. ها در مواردی کاربرد دارند که انجام کار میفعالیت

فرم مربوطه آن را دیده و تکمیل نمایدو سپس بایست در کارتابل خود آن کار را باز کند تا یعنی شخصی می

فرم  ها نیازمند تعربفبر روی دکمه ارسال کلیک کند تا کار به مرحله بعدی ارسال شود، پس این نوع فعالیت

 باشند. برای خود می BPMSدر 

 

 
 User Taskفعالیت کاربر یا  -1-4شکل  

 

ها در زمانی باشند. این فعالیتمعروف می Manual Tasksهای دستی یا ها به فعالیتدسته بعدی از فعالیت

خواهیم یک کار دستی و نه در کارتابل جریان کار توسط یک شخص مورد نظر انجام شوند که میاستفاده می
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ربوطه منیم تا فرم میرخانه ارسال میشود. به عنوان مثال در انتهای فرآیند یک فعالیت دستی را به مسئول دب

 Manualرا پرینت گرفته و بایگانی نماید و در عمل یک کار خارج از کارتابل جریان کار را انجام دهد. عالمت 

Task فعالیت دستی یا  - 4-4شکل   درManual Task .نشان داده شده است 

 

 
 Manual Taskفعالیت دستی یا  - 4-4شکل  

 

باشد. این نوع فعالیت را مواقعی به می Script Taskها فعالیت ماشینی یا نوع بعدی عالیم مربوط به فعالیت

ایم اجرا کند. پس کدی را که در آن نوشته BPMSخواهیم در این مرحله ماشین بریم که میکار می

شود. به عنوان مثال باشد و کار به کارتابل کسی جهت اجرا فرستاده نمیمی BPMSدهنده این کار خود انجام

از ثبت فاکتور فروش، مبالغ هرکدام از اقالم به همراه مبلغ کل فاکتور  اگر بخواهیم در یک فرآیند فروش پس

عالیت کنیم. فو مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شود، از این فعالیت پس از فعالیت ثبت فاکتور استفاده می

 نشان داده شده است. Script Taskفعالیت ماشینی یا - 3-4شکل   ماشینی در

 

 
 Script Taskفعالیت ماشینی یا - 3-4شکل  

 

. اندباشد که برای ارتباط بین دو فرآیند طراحی شدهمی Send Taskها فعالیت ارسال پیام یا نوع بعدی فعالیت

خواهیم پس از انجام یک کار مشخص به یک فرآیند پیام ارسال این فعالیت زمانی کاربرد دارد که وقتی که می

فعالیت ارسال پیام یا -2-4شکل  کنیم تا موجب محقق شدن رویدادی در آن فرآیند شویم. این فعالیت در 

Send Task .نمایان است 
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 Send Taskفعالیت ارسال پیام یا -2-4شکل  

 

باشد. این فعالیت در هنگام ارتباط بین دو می Receive Taskنوع بعدی فعالیت، فعالیت دریافت پیام و یا 

تا  کند تا پیامی را از فرایند دیگری دریافت نمایدفرآیند کاربرد دارد و وقتی کار به این فعالیت برسد، صبر می

 باشد. دهنده فعالیت دریافت پیام میبتواند کار خود را ارسال کند.  نشان

 

 
 Receive Taskفعالیت دریافت پیام یا -2-4شکل  

 

های مختلف را دارد و این ارتباط را از فراگستر توانایی ارتباط با سیستم BPMSهمانطور که قبال اشاره شد، 

و وارد  BPMSسرویس دریافت ورودی از دهد. نقش وببا عنوان وب سرویس انجام می 42طریق یک واسط

باشد. برای نشان می BPMSکردن اطالعات در سیستم مورد نظر و ارسال خروجی به عنوان نتیجه سیستم به 

شود. استفاده می Service Taskاز فعالیت سرویسگرا یا  BPMNهای دیگر در دادن فعالیت ارتباط با سیستم

عات درخواست در سیستم کارکرد ثبت به عنوان مثال در فرآیند مرخصی پس از تایید درخواست مرخصی اطال

 باشد. می Service Taskشود تا کسر کار برای شخص ثبت نشود. ارتباط با سیستم کارکرد از طریق می

 نشان داده شده است. Service Taskفعالیت سرویسگرا یا -9-4شکل  فعالیت سرویسگرا در 

 

                                              
42  Interface 
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 Service Taskفعالیت سرویسگرا یا -9-4شکل  

باشد. زیرفرآیندها ارتباط با فرآیندهای مختلف از طریق زیرفرآیندها میسر می BPMNدر زبان استاندارد 

توانند به صورت مستقل اجرا شوند. زیرفرآیندها تعریف معموال جزیی از فرآیندهای پدر هستند و خود می

ن در آشوند که پیچیدگی فرآیند اصلی را کم کنند و یا با تعریف یکبار فرآیند و یا در مراحل بهبود می

فرآیندهای مختلف این عملیات صورت پذیرند. برای استفاده از زیرفرآیند در فرآیند پدر یک فعالیت از نوع 

 Subprocessفعالیت زیرفرآیند یا  -3-4شکل  کنیم که در  استفاده می Subprocess Taskزیرفرآیند یا 

Task  .نشان داده شده است 

 

 
 Subprocess Taskفعالیت زیرفرآیند یا  -3-4شکل  

 Flowشاخه یا  3-4-3

 های کاری و در شرایط مختلفشوند تا تقدم و تاخر را در فرآیند و بین ایستگاهتعریف می BPMNها در شاخه

-2-4شکل  باشد که در می Sequence Flowشاخه فرآیندی یا  BPMNترین شاخه در نشان دهند. اصلی

 Task1بایست نشان داده شده است و حاکی از این است که ابتدا می Sequence Flowجریان فرآیند در 

 شود تا انجام شود.ارسال می Task2انجام شود و سپس کار خودکار به 

 
 Sequence Flowجریان فرآیند در -2-4شکل  
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شود و برای ایجاد جریان بین منتقل می Sequence Flowالزم به ذکر است که جریان فرآیند فقط از طریق 

بایست از این جریان استفاده کرد. جریان دیگری هم وجود دارد که به های کاری و دیگر عالیم میایستگاه

های گرافیکی مدل فرآیندی و تندادن مموسوم است. این ارتباط برای نشان Associationجریان ارتباط یا 

باشد که در جریان فرآیند دخالتی ندارند و صرفا اطالعاتی را به مدل هایی مینشان دادن ارتباط با ماژول

نحوه استفاده از -6-4شکل  برای راهنمایی اینکه در  Task1عنوان مثال در کند. بهفرآیندی اضافه می

Association  از دستورالعملFO-123 .استفاده شده است، به کار رفته است 

 

 
 Associationنحوه استفاده از -6-4شکل  

 Eventرویداد یا  3-4-2

شوند. رویدادها اتفاقاتی هستند که در یک نقطه زمانی در همه فرایندها رویدادهایی وجود دارند که محقق می 

شوند. شرایط فرآیند هم که رویدادی در آن وجود دارد به افتند و اصال در یک بازه زمانی محقق نمیاتفاق می

شود. رویدادها به شکل عالیمی ویداد تقسیم میشدن رشدن رویداد و دقیقا بعد از محققدو دسته قبل از محقق

باشند تا محقق شوند یا پس از احقاق خبری را بین نودهای باشند و معموال منتظر خبری میبه شکل دایره می

 کنند. مشخص مخابره می

ند. شوتقسیم می 49و رویدادهای پرتابی 42گرارویدادها با توجه به ویژگی فوق به دو نوع رویدادهای دریافت

مانند تا اتفاقی رخ دهد و محقق شوند و رویدادهای پرتابی رویدادهایی هستند گرا منتظر میرویدادهای دریافت

گرا کنند. رویدادهای دریافتها برسد، محقق شده و خبری را مخابره میکه به محض اینکه جریان فرآیند به آن

                                              
42  Catching 
49  Throwing 
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رای گرا و پرتابی بدو نمونه رویداد دریافت باشند. درمیابی رویدادهای توپر رویدادهای توخالی و رویدادهای پرت

نشان داده شده  Messageرویداد  Throwingو  Catchingرویدادهای -13-4شکل  در  Messageرویداد 

 است.

 
 Messageرویداد  Throwingو  Catchingرویدادهای -13-4شکل  

رسد، کار در این رویداد منتظر باال می Messageگرا به عنوان مثال وقتی جریان فرآیند به رویداد دریافت

ماند تا این رویداد از یک فرآیند دیگر پیام دریافت کند تا محقق شود و کار بر روی جریان فرآیند ادامه می

برسد، این رویداد محقق شده و پیامی را به  Messageیابد و اگر وقتی جریان فرآیند به یک رویداد پرتابی 

 کند. کند و جریان بر روی این فرآیند ادامه پیدا میفرآیند دیگر ارسال می

شوند تقسیم می 46و رویدادهای میانی 42، رویدادهای پایانی43رویدادها همچنین به سه دسته رویدادهای آغازین

 ها شرح داده خواهد شد.های آنکه در ادامه بخش به تفصیل در رابطه با ویژگی

 رویدادهای آغازین 3-4-2-4

 Catchingباشند و از نوع های سبزرنگ میباشند که به شکل دایرهرویدادهای آغازین رویدادهایی می

باشند و به محض گرایی هستند که منتظر خبری میباشند، یعنی رویدادهای آغازین رویدادهای دریافتمی

به محض تحقق موجب  شوند. رویدادهای آغازین تنها رویدادهایی هستند کهتحقق موجب آغاز فرآیند می

باشد که می 33ترین رویداد آغازین، رویداد سادهکنند. سادهایجاد جریان در فرآیند شده و فرآیند را آغاز می

ماند تا شخصی در کارتابل خود لینک جریان کار جدید را بزند تا این رویداد محقق شده و باعث منتظر می

 آغاز فرآیند شود.

 نمایان است. رویداد آغازین ساده -11-4شکل  این رویداد در 

 

                                              
43 Start events 
42 End Events 

46  Intermediate Events 
33  Simple Event 



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 26صفحه

 رویداد آغازین ساده -11-4شکل  

 

ماند تا پیامی را از نود دیگر که باشد، این رویداد منتظر میمی Messageیک نوع رویداد آغازین دیگر رویداد 

از نوع ارسال پیام به این فرآیند است، دریافت کند و محقق شود و به محض تحقق باعث آغاز این فرآیند شده 

 نشان داده شده است. Messageرویداد آغازین  -14-4شکل  و جریان پایدار برروی آن بگذارد. این رویداد در 

 
 Messageرویداد آغازین  -14-4شکل  

 

های زمانی )برای مثال هفتگی( در باشد، ما برای این رویداد بازهمی Timerنوع دیگر رویداد آغازین، رویداد 

ل  شکها محقق شود و موجب ایجاد فرآیند شود. شکل گرافیکی این رویداد در گیریم تا در این بازهنظر می

 نمایان است. Timerرویداد آغازین -4-13

 
 Timerرویداد آغازین -13-4شکل  

 

شود تا محقق باشد و منتظر دریافت سیگنالی از جای دیگری میمی 31نوع دیگر رویداد آغازین رویداد سیگنال

باشد که مخابره را از آن دریافت در نودی می Messageشود و فرآیند را آغاز کند. تفاوت این رویداد با رویداد 

بین  دتوانباشد، اما رویداد سیگنال میفقط و فقط برای ارتباط بین دو فرآیند می Messageکند. رویداد می

 نمایان است.  رویداد آغازین سیگنال-12-4شکل  چند فرآیند ارتباط برقرار کند. رویداد آغازین سیگنال در 

 
 رویداد آغازین سیگنال-12-4شکل  

                                              
31  Signal Event 
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 رویدادهای پایانی 3-4-2-3

باشند و به محض رسیدن جریان فرآیند می Throwingباشند که از نوع رویدادهایی می 34رویدادهای پایانی

ند باشهای قرمزرنگ میکنند. این رویدادها به شکل دایرهشوند و خبری را مخابره میبه این رویدادها محقق می

شوند و فرآیند را خاتمه ای که در آن قرار دارند و یا جریان فرآیند میو موجب از بین بردن جریان ان شاخه

رسد، باشد. این رویداد وقتی جریان فرآیند به آن میمی 33ین رویداد پایانی رویداد پایانی سادهتردهند. سادهمی

 «کار شما به پایان رسید»برد و پیغامی را تحت عنوان محقق شده و جریان شاخه مربوط به خود را از بین می

 Simple Endرویداد -12-4شکل  کند. این رویداد در را مخابره می« فرآیند مدنظر پایان یافت»و یا 

Event .نشان داده شده است 

 
 Simple End Eventرویداد -12-4شکل  

 

باشد. این رویداد مانند رویداد پایانی ساده عمل می 32گرارویداد پایانی خاتمهنوع دیگری از رویداد پایانی 

های دیگر فعال در فرآیند را نیز برد، جریانکند، فقط عالوه بر اینکه جریان خود شاخه را به از بین میمی

تابل برای شخص را در کار« فرآیند مد نظر خاتمه یافت»شود و پیغام خاتمه داده و موجب اتمام فرآیند می

آورده شده  Terminate End Event -19-4شکل   کند. این رویداد دردهنده کار قبلی مخابره میانجام

 است. 

 

 
  Terminate End Event -19-4شکل  

 

                                              
34  End Events 
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باشد که عالوه بر از بین بردن جریان فرآیند، پیامی را به یک رویداد هم رویدادی می Messageرویداد پایانی 

Message  از نوعCatching شکلکند تا آن رویداد محقق شود. این رویداد در در یک فرآیند دیگر ارسال می  

 نمایان است. Messageرویداد پایانی -4-13

 
 Messageرویداد پایانی -13-4شکل  

 

ریان رسد، جباشد که به محض اینکه جریان فرآیند به این شاخه میرویداد پایانی دیگر رویداد سیگنال می

متناظر با این سیگنال در فرآیندهای دیگر مخابره  Catchingفرایند را بسته و سیگنالی را به رویدادهای 

آورده شده  رویداد پایانی سیگنال-12-4شکل  ها شود. این رویداد در شدن همه آنکند که موجب محققمی

 است.

 
 رویداد پایانی سیگنال-12-4شکل  

 

باشند. رویداد کنسل برای مخابره پیامی می 39و رویدادهای خطا 32رویدادهای دیگر پایانی، رویدادهای کنسل

معموال  Errorباشد که حاکی از کنسل کردن یک فرآیند باشد. رویداد و کنسل می Catchingبه نودی از نوع 

 Catchingبرای مواقعی کاربرد دارد که خطایی در اجرای روند فرآیند به وجود آید و پیامی را به نودی از نوع 

خابره کند که اطالع دهد که در روند اجرایی فرآیند پیغام خطا رخ داده است و رویکرد رخداد خطا اجرا شود. م

 اند. شده نشان داده Errorو  Cancelرویدادهای پایانی -16-4شکل  این رویدادها در 

 
 Errorو  Cancelرویدادهای پایانی -16-4شکل  
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 رویدادهای میانی 3-4-2-2

د. گذارنگردند و بر فرآیند تاثیر میرویدادهایی هستند که در میانه راه فرآیند محقق می 33رویدادهای میانی

باشند، یعنی وقتی جریان فرآیند به این رویدادها  Throwingو هم  Catchingتوانند این رویدادها هم می

ا این رسد صبر کند ترسید محقق شوند و پیغامی را مخابره کنند و یا وقتی جریان فرآیند به این رویدادها می

 ای که در اینرویداد پیغامی را دریافت کرده و محقق شود و سپس به جریان فرآیند اجازه عبور دهد. نکته

باشد این است که این رویدادها برخالف رویدادهای آغازین و پایانی جریان رویدادها بسیار حائز اهمیت می

شوند. به عنوان مثال فرض کنید پس از ثبت نام در سایتی روند و صرفا محقق میفرآیند تولید و یا از بین نمی

ص خود را به مدول مورد نظر تحویل دهید تا روز مهلت دارید که مدارک ناق 3شود که به شما اطالع داده می

روز درخواست شما کنسل خواهد شد.  3درخواست شما روند اداری خود را طی کند، در غیر اینصورت پس از 

روز و به محض بعد  3همانگونه که در تعریف رویدادها به آن اشاره کردیم، شرایط فرآیند به دو قسمت قبل از 

دهد به همین دلیل برای مدلسازی چنین شرایطی، از رویداد در میانه راه رخ می شود کهاز سه روز تقسیم می

نشان  انواع رویدادهای پایانی-43-4شکل  کنیم. انواع رویدادهای میانی در استفاده می Timerمیانی از نوع 

 اند. داده شده

 

 
 انواع رویدادهای پایانی-43-4شکل  
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 هاGatewayهای تصمیم گیری یا درگاه 3-4-1
 

دادها ها و رویها، شاخهکنیم که برای مدلسازی فرآیند عالوه بر فعالیتبا تامل در تحلیل فرایندها مشاهده می

های گیری را در فرآیند نشان دهند. بدین منظور درگاهباشیم که بتوانند تصمیمعالیمی مینیازمند 

روی های پیشهشود و و راگیری با عالمت لوزی مشخص میشوند. یک درگاه تصمیمگیری معرفی میتصمیم

ر رابطه ل به تفصیل دباشد که در ذیگیری شامل انواع مختلفی میهای تصمیمکند. درگاهفرآیند را انتخاب می

 های هریک شرح داده شده است.با ویژگی

3-4-1-4 Exclusive Gateway 
نشان داده شده است. این درگاه  Exclusive Gateway -41-4شکل  در  Exclusiveگیری درگاه تصمیم

های پیش رو یک و تنها یک راه را انتخاب کنیم. همانطورکه خواهیم از بین راهبرای مواردی کاربرد دارد که می

شاخه وارد و یا چندین شاخه از آن خارج شود؛ تواند چندین ایم به هرکدام از عالیم میقبال نیز اشاره کرده

های ها عالوه بر انتخاب راهگیری نیز از این قاعده مستثناء نیستند و از این ویژگی برای آنهای تصمیمدرگاه

 شود.نیز استفاده می 32سازیهای ورودی و همگامخروجی جهت جمع کردن راه

 
 Exclusive Gateway -41-4شکل  

 

کند، بدین معنا که هرکدام ها به آن اعمال نمیهیچ شرطی را در ورود شاخه Exclusiveگیری درگاه تصمیم 

 Gatewayکند. اما درگاه خروجی این های فعال که زودتر به آن برسد از درگاه ورودی آن عبور میاز شاخه

کند. به عنوان کند و به عنوان شاخه خروجی جریان فعال از آن عبور میمیفقط یک شاخه خروجی را فعال 

عبور کند و به درگاه  Task 4اگر در ابتدا جریان فعال از Exclusiveعملکرد درگاه  -44-4شکل  مثال در 

کند. را انتخاب کرده و فعال می Task 3و  Task 1،  Task 2های کند و یکی از شاخهبرسد، از آن عبور می

، Task 1های کند و یکی از شاخهبرسد، آن نیز از درگاه عبور می Task 5اگر هم بعد از آن جریان فعال 

Task 2  وTask 3 ی برای این کند. یک مثال عملرا فعال میGateway تواند مرحله ثبت و تایید می

کننده در فعالیت ثبت درخواست، درخواست در فرآیند مرخصی باشد. در فرآیند مرخصی ابتدا درخواست

                                              
32  Synchronization 
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شود. مدیر در فعالیت کند. سپس کار به مدیر شخص ارسال میدرخواست مرخصی خود را ثبت و ارسال می

کند. بنابراین بعد از فعالیت بررسی درخواست یک درگاه یا رد می بررسی درخواست، مرخصی را تایید و

Exclusive های تایید و یا رد انتخاب شوند. گذاریم تا یکی از راهمی 

 
 Exclusiveعملکرد درگاه  -44-4شکل  

3-4-1-3 Inclusive Gateway 
نشان داده شده است و برای فعال   Inclusive Gateway-43-4شکل  در  Inclusiveگیری درگاه تصمیم

 رود. کردن یک یا چند شاخه به کار می

 
 Inclusive Gateway-43-4شکل  

های ورودی فعال کند تا همه شاخهشد، این درگاه صبر میاگر چند شاخه ورودی به این درگاه وجود داشته با

ها بدهد. دقت شود که این درگاه فقط منتظر رسیدن کارهای به آن برسد تا اجازه عبور از درگاه ورودی را به آن

ها را یکی کرده و اجازه عبور های فعال آنماند و پس از رسیدن جریان شاخههای فعال میمربوط به شاخه

های های خروجی یک یا چند یا همه شاخههم با توجه به شرط شاخه Gateway. درگاه خروجی این دهدمی

عملکرد -42-4شکل  کند. به عنوان مثال در کند و به تعداد آن شاخه فعال ایجاد میخروجی را فعال می

هم فعال   Task 4برسد، اگر جریان  Inclusiveبه درگاه  Task 5اگر جریان فعال ابتدا از Inclusiveدرگاه 

های فعال رسید، یک یا برسد. پس از اینکه همه شاخه Gatewayماند تا این جریان نیز به باشد، منتظر می

 شوند. ها فعال میخه خروجی بنا به شرط شاخهدو یا هر سه شا
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 Inclusiveعملکرد درگاه -42-4شکل  

های مختلف در استخدام در یک سازمان تواند اخذ آزمونمی Inclusive Gatewayمثال واقعی برای کاربرد 

 های مختلف سازمانی باشد. با توجه به پست

3-4-1-2 Parallel Gateway  
 

آورده شده است و کاربرد آن در  Parallel Gateway -42-4شکل  در  Parallel Gatewayدرگاه موازی یا 

ماند تا آن ها را همگام کند ها میایجاد کارهای موازی است. این درگاه در شرط ورود به آن منتظر همه شاخه

 کند. یجاد میها او در شاخه خروجی هم به تعداد شاخه خروجی جریان فعال در شاخه

 
 Parallel Gateway -42-4شکل  

 

ماند تا جریان از درگاه موازی منتظر می Parallel Gatewayعملکرد  -49-4شکل  به عنوان مثال در 

 4، 1های کند و در خروج از آن جریان فعال در فعالیتها را جمع میعبور کند، سپس آن 2و  2های فعالیت

 کند. ایجاد می 3و 
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 Parallel Gatewayعملکرد  -49-4شکل  

 

فرض کنید در فرآیند شرکت در مناقصات پس از شناسایی مناقصات، ارزیابی فنی و اقتصادی توسط واحدهای 

کنیم و کارها را همزمان به دو شود. برای تحلیل این فرآیند از درگاه موازی استفاده میفنی و مالی انجام می

 کنیم. ی و مالی ارسال میواحد فن

3-4-1-1 Event-Based Gateway 

ا به شوند و ییافته انتخاب میگیری بر اساس رویدادهای تحققهای تصمیمدر بعضی از فرآیندها شروط شاخه

دهیم. به عنوان مثال در فرآیند درخواست وام پس گیری را بر اساس رویداد انجام میعبارت دیگر ما تصمیم

روز مهلت دارد تا مدارک ناقص را تکمیل نماید، در  3کنیم که کننده اعالم میدرخواست از بررسی اولیه به

گیری کنسل کنید تصمیمشود. همانطور که مشاهده میروز درخواست وی کنسل می 3غیر اینصورت پس از 

باشد، پس کردن یا نکردن درخواست منوط به تکمیل مدارک قبل از سه روز و عدم مراجعه بعد از سه روز می

باشد. جهت مدلسازی موارد مشابه با مثال فوق از درگاه می Timerگیری بر اساس رویداد شرط تصمیم

و مثال  Event-Based Gateway -43-4شکل  کنیم که در گیری بر اساس رویداد استفاده میتصمیم

 نشان داده شده است. عملکردی آن
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 و مثال عملکردی آن Event-Based Gateway -43-4شکل  

 

کند، ها ندارد و تنها یک شاخه فعال ایجاد میشرطی در ورودی شاخه Exclusive gatewayاین درگاه مانند 

گذارد و به محض اینکه هرکدام از رویدادهای بعد از آن ها میهای خروجی جریان در آناما به تعداد شاخه

ثال مماند. به عنوان کند و تنها یک شاخه با جریان پایدار باقی میهای دیگر را غیر فعال میفعال شد، شاخه

تواند یک ساعت بعد هم مدارک اخذ شود.( مدارک اخذ در فرایند درخواست وام، اگر تا قبل از سه روز )می

شود، اما اگر سه روز شود و کار دریافت و بررسی مدارک انجام میحذف می Timerشوند، جریان از رویداد 

محقق  Timerشود و رویداد می محقق شود و مدارکی دریافت نشده باشد، جریان از دریافت مدارک حذف

 یابد و امکان بررسی مدارک وجود ندارد.شده و فرایند اتمام می

 Poolمحدوده یا  3-4-3

گیرد و ما مدلسازی فرایند را در این محدوده باشد که یک فرآیند را در برمیای میشامل محدوده Poolیک 

شود و هنگام تعریف می Poolفراگستر هر فرآیند فقط و فقط شامل یک  BPMSدهیم. پس در قرار می

و یا محدوده در مبحث  Pool -42-4شکل  دهد. در مربوط به فرایند را شکل می Poolفرآیند خود سیستم 

گیرد. پس در هر فرآیند مرخصی نشان داده شده است که محدوده مدلسازی فرآیند را در بر مییک  مدلسازی

Pool شود. شاید برای شما سوال پیش آید که ارتباط بین چند فرآیند را چگونه سازی مینام فرآیند ذخیره

است که ما  نیستیم. جواب این سوال این BPMSدر  Poolمدلسازی کنیم در حالیکه قادر به رسم چند 
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کنیم، سپس اگر الزم بود که بین فرایندها ارتباط برقرار کنیم، در تعریف می Poolفرآیندها را در قالب یک 

 کنیم.این امکان را برقرار می BPMSافزار نرم 36قسمت همکاری

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

 Laneبخش یا  3-4-6

Lane کاری  هایشود و قرارگرفتن ایستگاهباشد که توسط فرد بخصوصی انجام میبخشی از یک فرآیند می

مورد نظر در فرآیند چه وظایفی را انجام  Laneباشد که آن بیانگر این مطلب می Laneمختلف در یک 

بخصوص در سازمان، یک نقش، یک مهارت، یک فرآیند، یک سمت، یک تواند یک فرد می Laneدهد. یک می

 و یا محدوده در مبحث مدلسازی Pool -42-4شکل  سیستم و یا حتی یک اداره باشد. به عنوان مثال در 

 باشد. کننده، اداری و تاییدکننده میهای درخواست Laneازی شده شامل فرآیند مرخصی مدلس
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 Milestoneفاز یا  3-4-4

تواند فازهای شود. یک فرآیند میها عوض میشود که ماهیت کار در آنفاز در فرآیند به نقاطی اطالق می

ها را لحاظ کنیم و هنگام اجرای فرایند بدانیم که توانیم در مدلسازی آنمختلفی داشته باشد که ما می

توانیم فازهای ثبت ست کاال میدرخواست ما در چه فازی قرار دارد. به عنوان مثال در یک فرایند درخوا

فاز یا  -46-4شکل  درخواست، بررسی و تایید درخواست، خرید و تحویل کاال را در نظر بگیریم. یک فاز در 

Milestone  .نشان داده شده است 

 
 Milestoneفاز یا  -46-4شکل  

 آشنایی با الگوهای پرکاربرد 3-3

اند و تسلط ها به کار رفتهدر آن BPMNخواهیم به معرفی الگوهایی بپردازیم که عالیم در ادامه این بخش می

 های واقعی تجهیز نمایند. توانند شما را در اکثر ترسیم مدلبر این الگوها می

 Modificationالگوی موارد اصالحی یا  3-3-4

نشان داده شده است. مورد استفاده این الگو برای حاالتی  Modificationالگوی -33-4شکل  این الگو در 

بایست توسط مافوق بررسی گردد و مافوق درخواست را تایید، رد و یا در صورت باشد که یک درخواست میمی

 بایست یک فعالیت ثبت درخواست در مدلسازیگرداند.چس ما میکننده بر مینیاز به اصالح به درخواست

لحاظ کنیم و در ادامه آن را به فعالیت بررسی و تایید درخواست توسط مافوق وصل کنیم. پس از آن راه 
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کننده اطالع یابد و در صورت رد به درخواستشود که در صورت تایید کار ادامه میراه تقسیم می 3فرآیند به 

قبل باز گردانیم. در چنین حاالتی ما از  بایست کار را به مرحلهشود. در صورت نیاز به اصالح هم میداده می

 کنیم که یک راه خروجی را فعال کنیم.در مدلسازی استفاده می Exclusiveگیری درگاه تصمیم

 

 
 Modificationالگوی -33-4شکل  

 Sequenceالگوی توالی یا  3-3-3

های گاهنیاز شروع ایستهای کاری پیشدهد که اگر در تحلیل فرآیند انجام بعضی از ایستگاهنشان میاین الگو 

 23ندیهای فرآیکاری مقدم را در ابتدا قرار داده و جریانبایست در مدلسازی ایستگاهباشند، میکاری دیگری می

کل  شمقدم انجام شود. به عنوان مثال در را طوری ترسیم نماییم که ایستگاه کاری موخر بعد از ایستگاه کاری 

بایست ثبت شکایت انجام شود تا بررسی شکایت یا اعالم نظر نهایی در ابتدا میSequenceالگوی -4-31

 انتهای فرآیند بتوانند شروع شوند.

                                              
23  Flows 
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 Sequenceالگوی -31-4شکل  

 Parallel Splitالگوی ایجاد کار موازی یا  3-3-2

خواهیم کار موازی ایجاد کنیم و یا به عبارت دیگر ما دو یا چند این الگو برای مواقعی کاربرد دارد که ما می

ایستگاه کاری داریم که هیچ تقدم و یا تاخری نسبت به همدیگر ندارند و اگر مثل ارتباط این ایستگاه های 

شدن هزینه بیشتری به سازمان خواهد شد. برای جریان فرآیند به همدیگر باعث اتالف وقت و متحمل کاری با

های کاری موازی برای منشعب کردن فرآیند به ایستگاه Parallelگیری مدلسازی این الگو از درگاه تصمیم

شده جریان رسد به تعداد شاخه منشعبمی Parallelگیری کنیم و وقتی کار به درگاه تصمیماستفاده می

که قسمتی از فرآیند Parallel Splitالگوی -34-4شکل  شود. به عنوان مثال در پایدار در فرآیند ایجاد می

ها دهد، شرکتشود را نشان میکننده مناقصات انجام میی بررسیهاشرکت در مناقصات که توسط شرکت

ا دهند تهای فنی و مالی را توسط واحد فنی خودشان انجام میپس از دریافت و ثبت اسناد مناقصه، ارزیابی

بدانند که توانایی فنی شرکت در مناقصه را دارند و یا خیر. همچنین به موازات ارزیابی فنی و تهیه پیشنهاد 

شود تا محدوده مالی مناقصه را با توانایی ها انجام میفنی و مالی، تهیه ضمانتنامه توسط واحد مالی شرکت

اشند و بهایی زمانبر میدانید چنین ارزیابیمالی شرکت خود سنجیده و ضمانتنامه تهیه کند. همانطورکه می

شوند و هرکدام نتایج حاصل ی انجام میها به صورت موازی توسط واحدهای فنی و مالبه همین علت ارزیابی

شود که پس از ثبت اسناد باعث می Parallelفرستند. استفاده از درگاه از ارزیابی خود را به مدیر عامل می

ها در های ارزیابی فنی و ارزیابی مالی ارسال شود تا این فعالیتمناقصه دو جریان فعال ایجاد شود و به فعالیت

 اقصات بتوانند به صورت موازی آغاز شوند. فرآیند شرکت در من
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 Parallel Splitالگوی -34-4شکل  

 Synchronizationالگوی جمع کردن کارهای موازی یا  3-3-1

فرآیند شرکت در مناقصات را فرض کنید که دو کار موازی ایجاد کردیم که توسط واحدهای فنی و مالی انجام 

اشند بدانید پیشنهاد فنی و ضمانتنامه دو پاکات مختلف در شرکت در مناقصات میشود. همانطورکه میمی

تر است در حالتی واحد مالی سریعگذار ارسال شوند. ممکن بایست هردو با هم در یک پاکت به مناقصهکه می

و با هم بایست این دتر پیشنهاد فنی را حاضر کنند، اما میضمانتنامه را تهیه کند و در حالتی واحد فنی سریع

گذار ارسال شوند. پس در اینجا ما بایستی بتوانیم این دو کار موازی ایجاد شده را جمع جمع شوند و به مناقصه

کند. استفاده از درگاه ها یاری میادامه دهیم. این الگو ما را در اینگونه حالت کنیم و در قالب یک کار

شود که این درگاه منتظر بماند تا هر دو در این الگو برای جمع کردن کارها باعث می Parallelگیری تصمیم

 دهد.ها را ادغام کرده و در قالب یک کار از خود عبور میکار به آن برسد و سپس ان
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 Synchronizationالگوی -33-4شکل  

 Exclusive Choiceالگوی  3-3-3

های موجود یک راه را بر ای خواهیم از بین راههایی موضوعیت دارد که ما میاستفاده از این الگو برای حالت

کنیم تا یک راه را به استفاده می Exclusiveهایی از درگاه ن حالتادامه انتخاب کنیم. برای مدلسازی چنی

 عنوان خروجی انتخاب کند. 

دهد که قسمتی از فرآیند فروش کاال در یک کارخانه را نشان میExclusive Choiceالگوی -32-4شکل  

افتد که تمام شوند. این حالت زمانی اتفاق میپس از ثبت اوزان کاالهای بارگیری شده از کارخانه خارج می

ا قلم شود تیر اینصورت کار توسط واحد باسکول به انبار ارسال میاقالم فاکتور بارگیری شده باشند، در غ

به  Exclusiveگیری جدیدی بارگیری شده و به واحد باسکول جهت ثبت اوزان ارسال شوند. درگاه تصمیم

 نماید.خوبی چنین حالتی را مدلسازی می
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 Exclusive Choiceالگوی -32-4شکل  

 Simple Mergeالگوی  3-3-6

ها خارج تواند چندین شاخه وارد و یا چندین شاخه از آنمی BPMNدانید به هرکدام از عالیم همانطورکه می

شود. فرض کنید در یک فرآیند ما باید فاکتوری را پرداخت کنیم و در فرم مربوطه نحوه پرداخت را مشخص 

 Exclusiveتواند توسط کارت اعتباری، چک و یا نقدی باشد. برای مدلسازی چنین حالتی از نماییم که میمی

Choice کنیم. حال در هر حالت بایستی موجودی حساب پس از پرداخت بروز شود. الگوی تفاده میاس

Simple Merge گوید که کافیست هر سه شاخه را به فعالیت بروزرسانی حساب وصل کنیم و راه می

 شده به یک فعالیت بروزرسانی حساب برسد و الزم نیست که سه تا فعالیت تکراری بروزرسانی حسابانتخاب

 را در مدلسازی خود بگنجانیم.

 



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 92صفحه

 Simple Mergeالگوی -32-4شکل  

 Multi Choiceالگوی انتخاب چندگانه یا  3-3-4

های های موجود بایستی بتوانیم چندین راه را بنا به ویژگیاید که ما از بین راهگاهی در فرآیندها پیش می

تواند مفید باشد. در این الگو درخواست مورد نظر انتخاب کنیم. در چنین حاالتی الگوی انتخاب چندگانه می

ها را فعال کند. ی موجود یک یا چند یا همه راههااستفاده شده است تا بتواند از بین راه Inclusiveاز درگاه 

شود. ها توسط اپراتور ثبت میبه عنوان مثال فرآیندی را در نظر بگیرید که در آن گزارش بروز خطا در دستگاه

داری حال بنا به اهمیت دستگاه می تواند به موازات رفع خطا، اقدام پیشگیرانه و تهیه برنامه تعمیرات و نگه

این حالت را مدلسازی  Inclusiveدستگاه صورت پذیرد و یا خیر. الگوی انتخاب چندگانه و درگاه نیز برای 

 کند. می

 
 Multi Choiceالگوی -39-4شکل  

 21الگوی جمع کردن کارهای چندگانه 3-3-9

های مختلف یک یا چند شاخه برای هرکدام فعال شده بنا به درخواست مثال الگوی قبل را در نظر بگیرید.

ثبت شده را ببندیم. اگر ما  NC  های موازی کار خود را انجام دادند،خواهیم پس از آنکه شاخهاست و ما می

های متصل به آن ها استفاده کنیم، این درگاه منتظر همه شاخهبرای جمع کردن شاخه Parallelاز درگاه 

در ابتدا ممکن است که  Inclusiveشود تا اجازه عبور را صادر کند؛ در حالیکه ما با استفاده از درگاه یم

فاده باشد. استهای غیر فعال بی معنی میهایی را اصال فعال نکنیم و در نتیجه منتظر ماندن برای شاخهشاخه

                                              
21  Structured Synchronizing Merge 
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ماند می های فعالهمه شاخهشد که منتظر باها مفید میبرای جمع کردن اینگونه شاخه Inclusiveاز درگاه 

 Structured Synchronizing Mergeالگوی  -33-4شکل  تا اجازه عبور از خود را صادر کند. این الگو در 

 نشان داده شده است. 

 
 Structured Synchronizing Mergeالگوی  -33-4شکل  

 Multi Mergeسازی چندگانه یا الگوی یکپارچه 3-3-8

کنند تا سپس به طور موازی توسط آن اشخاص در آن موضوعی را ثبت می فرآیندی را در نظر بگیرید که در

ای و مراجع مجله ای مورد جستجو قرار گرفته و نتیجه برای شخص ایمیل اپراتورهای مشخص مراجع کتابخانه

شود. شخص تمایل دارد که هرکدام از اپراتورها نتیجه جستجو را انجام دادند یک ایمیل برای وی ارسال شود 

توان دو بار ایمیل را ارسال دهد که با یک فعالیت ارسال ایمیل میا از نتیجه آگاه شود. این الگو نشان میت

الگوی -32-4شکل   کند. این الگو درنمود، جریان فرآیند دوبار از این فعالیت برای هر درخواست عبور می

Multi Merge .نشان داده شده است 

 
 Multi Mergeالگوی -32-4شکل  
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 Milestoneالگوی فاز یا  3-3-41

ها دهد. فرایندی را در نظر بگیرید که هتلرا نشان می Event-Basedگیری این الگو کاربرد درگاه تصمیم

خواهند تا زمانیکه مشتری قصد اتمام اقامت خود را کنند و میهنگام ورود مشتری اطالعات وی را ثبت می

های وی را جهت پرداخت های ایجادشده توسط وی را ثبت کنند و در انتها صورتحساب کلی هزینهدارند، هزینه

نشان داده شده است. ابتدا اطالعات مشتریان توسط Milestoneالگوی -36-4شکل  . این الگو در پرینت کنند

س ری براساگیشود. سپس جریان فرآیند به درگاه تصمیمایجاد درخواست جدید توسط رزرور هتل ثبت می

های خروجی جریان های این درگاه ذکر شد، این درگاه به تعداد شاخهرسد. همانطورکه در ویژگیرویداد می

 در "پرینت صورتحساب نهایی "و  "ثبت هزینه جدید برای مشتری"های گذاردف پس فعالیتها میدر آن

ران رود. حسابدار رستوشام به رستوران میشوند. در این بین مشتری برای صرف کارتابل افراد مسوول ظاهر می

برای ثبت هزینه جدید کار را باز کرده و به محض باز کردن فرم ثبت هزینه جدید کار پرینت صورتحساب 

شود و پس از ارسال کار توسط حسابدار شود. هزینه برای مشتری ثبت مینهایی از کارتابل رزرور هتل حذف می

گردد و دوباره دو کار ثبت هزینه جدید و پرینت صورتحساب به باز می Even-Basedرستوران، کار به درگاه 

یابد تا برای تسویه حساب شود. اگر مشتری هزینه جدید را ایجاد کند این چرخه ادامه میها ارسال میکارتابل

د برای نه جدیبه رزرور هتل مراجعه نماید. با بازکردن فرم پرینت صورتحساب نهایی توسط رزرور، کار ثبت هزی

 امد.انجشود و صورتحساب نهایی پس از تسویه، به اتمام فرآیند هتل میها حذف میمشتری فوق از کارتابل

 
 Milestoneالگوی -36-4شکل  
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 الگوی تکرار دلخواه 3-3-44

خواهیم چندکار را تکرار کنیم. درگاه خواهیم به تعداد دلخواهی که میاین الگو برای حاالتی کاربرد دارد که می

-23-4شکل   تواند برای مدل کردن چنین حاالتی کارساز باشد. این الگو درمی Exclusiveگیری تصمیم

 نشان داده شده است. Interleaved Routingالگوی 
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 Interleaved Routingالگوی -23-4شکل  

 Cancel Taskالگوی کنسل کردن فعالیت یا  3-3-43

ا خواهیم تای رسیده است که میایم که کار به مرحلهفرض کنید در تحلیل فرآیند به موردی برخورد کرده

قبل از بررسی آن فعالیت توسط مسوول مربوط به خود شخصی بتواند این فعالیت را کنسل کند. جهت 

شکل  د. این الگو در شواستفاده می Event Basedگیری های درگاه تصمیممدلسازی چنین حالتی از ویژگی

دهیم تا قبل کننده مینشان داده شده است. رویداد میانی ابطال را به درخواست Cancel Taskالگوی -4-21

ابطال کند، اما به محض اینکه مافوق فرم بررسی از بازگشایی بررسی درخواست توسط مافوق بتواند ان را 

 شود. کننده گرفته میدرخواست را باز کند، لینک ابطال از درخواست

 
 Cancel Taskالگوی -21-4شکل  
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 Cancel Caseالگوی کنسل کردن درخواست یا  3-3-42

خواهند لینک ابطال را کل درخواست را از ابتدا تا انتها به مدیریت عامل مجموعه گاهی تحلیلگران فرآیند می

 Parallelای که تصمیم بگیرند، فرآیند را کنسل کنند. این الگو با استفاده از درگاه بدهد تا ایشان در هر مرحله

ل تواند فرآیند را کنسگذارد و مدیر میاینک ابطال میشود که جریان پایدار تا انتهای فرآیند بر روی مدل می

الگوی -24-4شکل  شود که فرآیند اتمام یابد. این الگو درباعث می Terminateکند. همچنین رویداد پایانی 

Cancel Case  داده شده است.نشان 

 

 
 Cancel Caseالگوی -24-4شکل  

 

 Cancel Regionالگوی کنسل کردن یک محدوده یا  3-3-41

اگر بخواهیم قابلیت کنسل کردن نه کل فرآیند و نه یک فعالیت را به یک نفر بدهیم، این الگو قابل استفاده 

باشد، قابلیت کنسل داشته باشد. خواهد بود. به عنوان مثال مدیر کل یک اداره تا زمانی که کار در آن اداره می

ود را دارد و عملکرد آن رویداد به اینگونه به خ 24قابلیت ضمیمه شدن رویداد میانی BPMN2هر فعالیت در 

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 

در  نشان داده شده  Attaching eventsای از یابد. نمونهایم ادامه میتعریف کرده خارج شده و از راهی که

شده ارسال نشود، کار از کارتابل خارج شده و است که در آن اگر کار اعالم وضعیت در زمان مشخص تعیین

 یابد.اتمام می

                                              
24  Attaching Events 
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 -23Attaching Events-4شکل  

 

بگذاریم و رویداد میانی  23خواهیم قابلیت کنسل داشته باشد، داخل یک زیرفرآیندای که میاگر ما محدوده

ابطال را به آن ضمیمه کنیم، تا زمانی که کار در داخل زیرفرآیند باشد و رویداد ابطال فعال شود، درخواست 

 شود. کنسل می

 
                                              

23  Subprocess 
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 Cancel Regionالگوی  -22-4شکل  

 Arbitrary Cyclesهای دلخواهی یا الگوی چرخه 3-3-43

این الگو برای مواردی کاربرد دارد که ما روال تاییدات الزم را بنا به درخواست و تشخیص تاییدکنندگان در 

د نیز اخذ کند، کار برای مافوق ارسال شوای صالح بداند که تایید مافوق خود را کنندهنظر بگیریم و اگر تایید

گیری این چرخه ما را تواند در شکلمی Exclusiveگیری و در غیر اینصورتت کار ادامه یابد. درگاه تصمیم

 نشان داده شده است. Arbitrary Cyclesالگوی -22-4شکل  یاری کند. این چرخه در 

 
 Arbitrary Cyclesالگوی -22-4شکل  

 Implicit Terminationالگوی اتمام ساده یا  3-3-46

شاخه فعال در فرآیند وجود داشته باشد، هرکدام پس از تمام این الگو برای حاالتی کاربرد دارد که اگر چندین 

های دیگر نداشته باشند و شاخه خود را به اتمام برسانند. استفاده از پایان معمولی در شدن کاری به شاخه

 کند.فرآیند به مدلسازی این حالت کمک می

 
 Implicit terminationی الگو-29-4شکل  
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 Explicit Terminationالگوی پایان فرآیند یا  3-3-44

عال های فاین الگو برای حالتی کاربرد دارد که در صورت اتمام یافتن یک شاخه فعال در فرآیند تمامی شاخه

التی کمک به مدلسازی چنین ح Terminateیابد. استفاده از رویداد پایانی هم اتمام یافته و فرآیند اتمام می

 کند. می

 
 Explicit Terminationالگوی -23-4شکل  
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آموزش ساخت مدل فصل سوم:  2

 BPMSفرآیندی در نرم افزار 
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 مقدمه

آموزش داده خواهد شد و اولین مرحله از ساخت  BPMSافزار در این بخش نحوه ساخت مدل فرآیندی در نرم

سازی خواهد شد. البته توجه داشته باشید که شروع فرآیند را از ایجاد فرآیند تا ساخت مدل فرآیندی آن پیاده

ایم. فرض باشد که در فصول قبل بدان اشاره نمودهمی BPMNکار ایجاد فرآیند تحلیل فرآیند و آشنایی با 

افزار خواهیم مدل فرآیندی آن را در نرمهای کاری فرآیند مد نظر را داریم و حال میتگاهکنید که جدول ایس

 دهد. سازی نماییم. ادامه این فصل نحوه استفاده از محیط مدل فرآیندی را شرح میپیاده

 آموزش ایجاد مدل فرآیند 2-4

یک  Processesر قسمت افزار باز کنید. وارد محیط پیشرفته شوید و دخود را در نرم BPMSپروژه 

Application  جدید برای پروزه تعریف کنید. سپسCategory  فرآیندهای خود را شکل دهید. این

کل  شهای فرآیندهای اداری، بازرگانی، فنی و غیره تقسیم شود. در تواند به دستهبندی به عنوان مثال میدسته

آورده  Categoryو  Applicationنحوه تعریف  افزاردر نرم Categoryو  Applicationنحوه تعریف -3-1

در  شود کهبندی عالوه بر جستجوی راحت فرآیندها در محیط توسعه فرآیندها، باعث میشده است. این دسته

شود و کاربران جستجوی آسانی برای یافتن فرآیند مدنظر از بین فرآیندهای  هنگام ایجاد فرآیند جدید ظاهر

 موجود داشته باشند. 
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 افزاردر نرم Categoryو  Applicationنحوه تعریف -1-3شکل  

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

Process را به شکل انگلیسی و با فرمتی که قوانین  22نماییم. با انتخاب این گزینه نام فرآیندرا انتخاب می

کنیم تا فرآیند مدنظر ایجاد شود. با تعریف فارسی وارد می 22دیتابیس را نقض نکند به همراه نام نمایشی

مشهور است. نمای این  BPMNشویم که به محیط تعریف مدل فرآیند با رویکرد فرآیند وارد محیطی می

 آورده شده است.  محیط تعریف مدل فرآیندی-3-3شکل  محیط در 

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

 
 محیط تعریف مدل فرآیندی-3-3شکل  

را  BPMNشود که می توانیم عالیم فرض ساخته میپیش Laneفرآیند به همراه یک   Poolدر این محیط 

باشد که تنظیمات فونت، نمایش، در باالی صفحه می Toolbarدر آن قرار دهیم. این محیط شامل یک محیط 

دهیم. همچنین یک مدل فرآیندی را در آن انجام می Exportو  Importو  Undo ،Redoسازی، ذخیره

را به  BPMNتوانیم عالیم در قسمت سمت چپ صفحه تعبیه شده است که می Paletteط تحت عنوان محی
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صفحه مدل فرآیندی اضافه کنیم. این مدل را ذحیره کنید و از این صفحه خارج شوید. مشاهده خواهید نمود 

 Add toو گزینه که فرآیند مد نظر به درخت فرآیندی اضافه شده است. بر روی فرآیند راست کلیک کرده 

Wizard  .را انتخاب کنید تا این فرآیند به چرخه ویزارد اضافه شود 

 
 اضافه کردن فرآیندها به چرخه توسعه-2-3شکل  

افزار کلیک کنید تا وارد محیط چرخه حال بر روی دکمه چرخه توسعه در قسمت باالی سمت راست نرم

توانید فرآیندهای مختلفی را انتخاب نمایید و وارد یکی از مراحل هفتگانه توسعه شوید. در این محیط می

فی تواند فرآیندهای مختلتوسعه فرآیندها شوید. در قسمت باالی سمت راست گزینه کشویی وجود دارد که می

را از بین فرآیندهای موجود انتخاب کند. فرآیند مد نظر را انتخاب نمایید تا وارد محیط چرخه توسعه آن 

 نشان داده شده است.  انتخاب فرآیند برای ورود به چرخه توسعه آن-2-3شکل  فرآیند شوید. این گزینه در 

 
 انتخاب فرآیند برای ورود به چرخه توسعه آن-2-3شکل  
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باشد، بر روی گزینه ویرایش مدل فرآیند کلیک کنید تا وارد محیط تعریف در مرحله اول که مدل فرآیندی می

شود که بتوانید در طول باعث می BPMSمدل فرآیندی شوید. دقت کنید که این ویژگی چرخه توسعه در 

 های مدنظر را بر روی آن انجام دهید. عمر فرآیند بهبودها و ویرایش

 Start Eventآموزش  2-3

همانطورکه در مباحث تحلیلی بدان اشاره کردیم، هر فرآیند باید یک نقطه شروع داشته باشد و برای مدلسازی 

کردن رویداد آغازین به صفحه مدل کنیم. برای اضافهاستفاده می Start Eventاین نقطه از رویداد آغازین یا 

ن که به شکل سبزرنگ است بگیریم و در صفحه در یک رویداد آغازی Paletteفرآیندی کافیست از محیط 

کنید که با را مشاهده می Edit Textجای دلخواه بیاندازیم. با کلیک راست بر روی رویداد آغازین گزینه 

انتخاب آن، قابلیت نوشتن نام بر روی رویداد را خواهیم داشت. توجه داشته باشید که با دوبار کلیک بر روی 

ضافه کردن نوشته برروی آن را خواهید داشت. با راست کلیک بر روی رویداد آغازین هر عالمتی قابلیت ا

توانیم رویداد وجوود دارد که می Event Typeقابلیت کات و کپی آن را خواهید داشت. همچنین گزینه 

 Start Eventنحوه تبدیل نوع -9-3شکل  تبدیل کنیم که در  Signalو  Message ،Timerآغازین را به نوع 

آورده شده است. اگر رویداد آغازین را ساده انتخاب کنیم، فرآیند با کلیک بر روی جریان کار جدید توسط 

های انتخاب کنیم، فرآیند خود بخود در زمان Timerشود. اگر آن را از نوع کاربران در کارتابل آغاز می

را انتخاب کنیم، بایستی با فرآیند دیگری آن را ارتباط  Messageشده شروع خواهد شد؛ اگر رویداد تعریف

انتخاب  Signalفرستد. همچنین اگر رویداد آغازین را دهیم که پیامی را جهت شروع این رویداد به آن می

 Propertiesای هم با نام شود. گزینهکند و فرآیند شروع میدیگری دریافت می کنیم، سیگنالی را از جای

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

 
 Start Eventنحوه تبدیل نوع -9-3شکل  
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 Normal Taskآموزش  2-2

در  شود کهمعموال بعد از آغاز فرآیند توسط رویداد آغازین یک ایستگاه کاری توسط فرد مشخصی انجام می

رویداد  29باشد. پس باید با استفاده از جریان فرآینداکثر موارد این ایستگاه کاری ثبت درخواست مشخصی می

 Flowو سپس یک  Taskیک  Paletteتوانیم از قسمت آغازین را به یک فعالیت بعدی ارتباط دهیم. ما می

ارتباط دهیم. همچنین با  Flowبه صفحه اضافه کنیم و رویداد آغازین را به فعالیت مربوطه با استفاده از 

دهد توانند قرار بگیرند را سیستم نشان میمیکلیک بر روی هرکدام از عالیم، عالیمی را کهه بعد از آن عالمت 

 دهد. و خود به خود جریان فرآیندی بعد از آن را هم قرار می

 

 
 بر روی صفحه مدل فرآیندی Normal Taskنحوه جاگذاری -3-3شکل  

 

  

                                              
29  Process Flow 
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 Normal Gatewayآموزش  2-1

ها را جمع کنیم، شود و یا نیاز داریم که شاخهدر مدل فرآیندی برای جاهایی که راه فرآیند چندشاخه می

توانیم یگیری بر روی مدل مکردن یک درگاه تصمیمگیری استفاده کنیم. برای اضافهبایست از درگاه تصمیممی

ویداد قبلی آن گزینه درگاه را انتخاب کنیم اضافه کنیم و یا اینکه با کلیک بر روی ر Paletteآن را از قسمت 

آن  توان متنی را بررویشده میو آن را به صفحه مدل فرآیند اضافه نماییم. با دو بار کلیک برروی درگاه اضافه

 Gatewayeای با عنوان دهد. با کلیک راست بر روی درگاه گزینهاضافه کرد که کارکرد این درگاه را نمایش می

Type توانید عوض نمایید. ده خواهید نمود که نوع درگاه را میرا مشاه 

 
 کردن درگاه به مدل فرآیندیاضافه-2-3شکل  

 Parallel Gatewayآموزش  2-3

برای حاالتی کاربرد دارد که می خواهیم کارهای موازی را ایجاد کنیم  Parallel Gatewayدرگاه موازی یا 

فرض کنید که پس  کردن درگاه به مدل فرآیندیاضافه-2-3شکل  در مثال  یا کارهای موازی را جمع کنیم. 

خواهیم به موازات تایید به می رود و ما می Lane3از تایید درخواست، ادامه کار به فعالیت بعد از آن در 

، یک درگاه کننده هم درخصوص تایید درخواست اعالم کنیم. بدین منظور پس از درگاه تاییددرخواست

های موازی را از کنیم و شاخهانتخاب می Parallelگذاریم و برروی آن راست کلیک کرده و نوع درگاه را می

نمایش یک الگوی -13-3شکل  و  Parallelتبدیل یک درگاه به -6-3شکل  کنیم که در آن منشعب می

Parallel .آورده شده است 
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 Parallelتبدیل یک درگاه به -6-3شکل  

 
 Parallelنمایش یک الگوی -13-3شکل  
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 هاکردن فرم Validateآموزش  2-6

در نوارابزار  Validateای تحت عنوان ای گزینهپس از رسم مدل فرآیندی و یا در حین آن و در هر مرحله

Home  و در قسمتModel توانیم از اتصال درست وجود دارد که به وسیله آن ما میConnector ها به هم

ای گزینه Validateها به هم وصل شده باشند، با استفاده از Connectorاطمینان حاصل نماییم. چناچه 

دیاگرام با اتصال درست -11-3شکل  شود که در تحت عنوان اینکه دیاگرام بدون خطاست، نمایش داده می

Connectorنشان داده شده است.  ها 

 
 هاConnectorدیاگرام با اتصال درست -11-3شکل  

 

ه ای کشود که با دو بار کلیک بر روی آن، شاخهوصل نباشد، پیغام خطایی ظاهر می Connectorاگر هم یک 

ای ها را تصحیح نماییم. نمونهتوانیم اتصال آندهد و ما میبه عالیم مربوط به آن وصل نشده است را نشان می

نشان داده شده است. دقت داشته باشید که  هاConnectorدیاگرام با اتصال نادرست -14-3شکل  از خطا در 

Validate کند و به منطق طراحی مدل شما کاری ندارد.ها را چک میکردن صرفا اتصال شاخه 
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 هاConnectorدیاگرام با اتصال نادرست -14-3شکل  

 آموزش تغییر فونت مدل فرآیند 2-4

ها ها، مکان متن در ماژولقابلیت هایی مانند تغییر فونت ماژول Homeدر محیط طراحی فرآیند در نوار ابزار 

نگارش مدل  تواند درهای ویرایشی دیگری برای متن و طراحی مدل فرآیندی وجود دارد که میو قابلیت

 فرآیندی ما را کمک کند. 

 Propertyآموزش  2-9

های توان ویژگیمی Propertyدر طراحی مدل فرآیندی، با کلیک راست بر روی هر ماژول و با انتخاب گزینه 

خاصی که برای هر ماژول مشخص شده است را تعریف نمود. به عنوان مثال اگر رویداد آغازین ما از نوع تایمر 

توانیم زمانبندی آغاز فرآیند را مشخص وجود دارد که به وسیله آن می Scheduleتحت عنوان باشد، ویژگی 

ظاهر  یک فعالیت Property -13-3شکل  های یک فعالیت کلیک کنیم، گزینه Propertyکنیم. اگر بر روی 

 باشد. شوند که ویژگی هرکدام به شرح ذیل میمی

 Display Nameنام نمایش داده شده فعالیت : 

 Nameنام فعالیت : 

 Descriptionتوضیحات فعالیت : 



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 22صفحه

 Help textتوضیحات راهنمای فعالیت : 

 Reassign را فعال کنید، کاربر اجازه ارجاع مجدد کار خود به کاربر دیگری را دارد.: اگر این تیک 

 Durationتوانیم از این قسمت مشخص کنیم. زمانیکه کاری : مدت زمان تخمینی انجام فعالیت را می

روز باشد، کار وی در کارتابل با  1وارد کارتابل شخصی شود، اگر مدت زمان انجام کار وی بیشتر از 

گیرد. اگر کاربر کمتر از یک روز زمان برای انجام ز رنگ و در دسته کارهای آینده قرار میعالمت سب

گیرد که بایستی امروز انجام شوند. اگر از کار داشته باشد، کار با عالمت زرد رنگ در کارتابل قرار می

شده در زمان تخمینی کار گذشته باشد، آن کار با عالمت قرمز رنگ و در دسته کارهای منقضی

 شود. کارتابل مشخص می

 Is Singleton اگر این تیک را فعال کنید و چندین شاخه در یک درخواست به این فعالیت وارد :

 شوند.گردند و در قالب یک کار نمایش داده میشوند، کارها در کارتابل جدا نشده و تجمیع می

 Timer Event Durationلیت ضمیمه کنیم، از این قسمت : اگر رویدادی از نوع تایمر را به فعا

 توانیم مدت آن را تعیین کنیم.می

 
 یک فعالیت Property -13-3شکل  
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 آموزش ذخیره کردن مدل فرآیند 2-8

سازی وجود پس از طراحی مدل فرآیندی در قسمت سمت چپ و باالی صفحه طراحی فرآیند گزینه ذخیره

سازی مدل نحوه ذخیره -12-3شکل  دارد که از آن قسمت مدل فرآیندی را ذخیره نمایید. این گزینه در 

 نشان داده شده است. فرآیندی

 
 سازی مدل فرآیندینحوه ذخیره -12-3شکل  

 Laneآموزش  2-41

هایی هستند که کارهای ها در  مدل فرآینذی بخش Laneایم، همانطورکه قبال نیز بدان اشاره نموده

ها و غیره ها، سیستمها، ادارهها، نقشتوانند اشخاص، سمتدهند و میشده در فرآیند را انجام میمشخص

را گرفته و به  Laneعالیم استاندارد، عالمت  Paletteبه مدل فرآیندی، از  Laneکردن باشند. برای اضافه

 اضافه کنید.  Laneپایین آخرین 

  Export/Importآموزش  2-44

را  Export/Importبرای گرفتن خروجی از مدل فرآیندی، از نوار ابزار باالی قسمت طراحی فرآیند گزینه 

های موجود، برای گرفتن خروجی یا ورودی مدل فرآیندی را انتخاب کنید. انتخاب کنید. حال از بین گزینه

افزار فراگستر خروجی بگیرید و آن را به عنوان ورودی در فرآیند دیگری رمخواهید مدل فرآیندی را در ناگر می

باشد. انواع می BPMبهترین ورودی استفاده از گزینه  BPMاستفاده کنید، بهترین خروجی استفاده از گزینه 

 نشان داده شده است.  انواع خروجی و ورودی مدل فرآیندی -12-3شکل  خروجی و ورودی مدل فرآیندی در 



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 22صفحه

 
 انواع خروجی و ورودی مدل فرآیندی -12-3شکل  

 Clearاستفاده از  2-43

خواهید قسمتی از مدل فرآیندی را پاک کنید، کافیست آن قسمت را انتخاب کنید و با استفاده از اگر می

، آن Editingو قسمت  Homeدر نوار ابزار  Clearدر صفحه کلید خود و یا استفاده از گزینه  deleteدکمه 

 قسمت را پاک کنید.

 آموزش تغییر در مدل فرآیندی 2-42

ندی فرآیند خود فارغ از اینکه فرآیندتان اجرایی شده و یا چند درصد از ساخت فرآیند برای تغییر در مدل فرآی

گزینه ویرایش فرآیند را انتخاب کنید و در قسمت  BPMSاید، کافیست در مرحله اول چرخه را انجام داده

 طراحی مدل فرآیندی، مدل فرآیند را تغییر دهید و آن را ذخیره نمایید.
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 مقدمه

های دلخواه فرآیند خود را طراحی کنیم نیازمند این پس از ساخت مدل فرآیندی، برای اینکه بتوانیم فرم

ا ها و ثبت اطالعات بهای مورد نیاز را در دیتابیس تعریف کنیم تا با ایجاد درخواستباشیم که دادهمطلب می

دیتابیس ذخیره گردند و قابلیت دسترسی به آن در مواقع نیاز را داشته باشیم. با ها در گذشت زمان، این داده

شود، اما ، جداول سیستمی در همان ابتدای کار ساخته میBPMSتوجه به اینکه با ایجاد پروژه جدید در 

بلیت تعریف باید قا BPMSباشد، بنابراین هر ماهیت هر فرآیند در هر سازمانی با فرآیندهای دیگر متفاوت می

ها بتوانند از این قابلیت انعطاف استفاده کنند و فرآیندهای جداول مربوط به هر فرآیند را داشته باشد تا سازمان

 خود را مدلسازی نمایند. 

چرخه  4نیاز به تعریف مدل داده برای فرآیند داریم که از بخش  BPMSافزار با تعریف هر فرآیند در نرم

های فرآیند به پایین قابلیت از سطح داده BPMSافزار به این مهم دست یافت. در نرم توانتعریف فرآیند می

تعریف مدل داده و تعریف جداول مربوط به دیتابیس پروژه را داریم. در این بخش در رابطه با نحوه تعریف 

 پردازیم. مدل داده در یک فرآیند می

 Main Entityشناخت  1-4

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

 کلیک کنید.  داده فرآیند

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

 خواهد.افزار نام فرآیند نهاد را از ما میبا کلیک بر روی مدل داده، نرم
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شود و و جدول فرآیند هم یاد می 23فرآیند نهاد جدولی است که تحت عنوان موجودیت اصلی فرآیند نهاد:

ود. این جدول، ارتباط ششود، شناخته میبه عنوان جدول اصلی که با ایجاد درخواست جدید در فرآیند پر می

های کند و از این طریق سیستم قادر به رهگیری دادهبین جداول سیستمی با جداول فرآیند را هم برقرار می

 باشد.هر درخواست در فرآیند می

تواند موجودیت اصلی چند فرآیند هر فرآیند فقط و فقط یک موجودیت اصلی دارد، اما یک جدول می نکته:

 باشد.

خواهد که موجودیت اصلی را به آن برای این فرآیند ر روی مدل داده برای اولین بار سیستم از ما میبا کلیک ب

ای باز شده یکی از جداول موجود در پروژه را به عنوان موجودیت توانیم از پنجره کرکرهمعرفی کنیم. ما می

عالوه بر ساختن آن جدول، آن را به اصلی این فرآیند انتخاب کنیم و یا اینکه نام جدیدی را وارد کنیم تا 

 Mainنحوه تعریف موججودیت اصلی یا -4-2شکل  عنوان موجودیت اصلی فرآیند نیز بشناسد. همانگونه که 

Entity کنید جدول مالحظه می در فرآیندMaintenance کنیم تا موجودیت اصلی این را در پروژه ایجاد می

 فرآیند باشد. 

 
 در فرآیند Main Entityنحوه تعریف موججودیت اصلی یا -4-2شکل  

ای فرآیند جدول موجودیت اصلی فرآیند ساخته شده و وارد محیط مدل داده OKبا کلیک بر روی گزینه 

نشان  ی فرآیندجدول موجودیت اصلی فرآیند و محیط طراحی مدل داده-3-2شکل  شویم. این محیط در می

                                              
23  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 

جداول  idکردن هر جدول و مشخص 22های کلیدینیاز به تعریف ستون BPMSتعریف جداول فرآیندی در 

 نماید. ها را برای جداول تعریف می idافزار نداریم و خود نرم

 
 ی فرآیندجدول موجودیت اصلی فرآیند و محیط طراحی مدل داده-3-2شکل  

نمایید، موجودیت اصلی در هر مالحظه می .Error! Reference source not foundهمانگونه که در 

ای در دور آن از دیگر باشد که این جدول با نوار حاشیهمی رآیند یک جدول آبی رنگ در محیط مدل داده

به سه دسته جداول سیستمی، جداول پارامتریک و  BPMSشود. انواع جداول در سیستم جداول متمایز می

 شوند.بندی میتقسیم Masterجداول 

شوند و آن دسته از جداول سیستمی به شکل خاکستری رنگ در مدل داده متمایز می :18جداول سیستمی

شده در توان از قسمت مشخصشوند. این جداول را میجداول هستند که در هنگام تعریف پروژه ساخته می

در صفحه تعریف مدل داده به طراحی مدل داده اضافه کرد. از جمله این  BPMSانواع جداول در -2-2شکل  

توانیم مقادیر را در این ما می ها و غیره اشاره نمود.ها، سمتها، مکانتوان به جدول کاربران، نقشجداول می

 شوند. وارد می WFUSERدر جدول  BPMSجداول اضافه کنیم. به عنوان مثال لیست کاربران 

                                              
22  Primary Key 
26 System Tables 
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جداول پارامتری آن دسته از جداولی هستند که به شکل سبزرنگ در صفحه طراحی  :31جداول پارامتری

 Comboها، از فیلدهای از جنس م در فرمخواهیباشند و برای حاالتی کاربرد دارد که میای میمدل داده

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 

را انتخاب کند، ابتدا بایستی جدولی از نوع پارامتر را تعریف کنیم که انواع مقادیر مرخصی  یک موردها بین آن

ری موجود در کل توانیم جداول پارامتما می BPMSانواع جداول در -2-2شکل  را در خود ذخیره نماید. در 

ای خود به این جدول پارامتری ای این فرآیند اضافه کنیم و فیلدی را در مدل دادهپروژه را به طراحی مدل داده

 در فرم ظاهر شود و از بین مقادیر این جدول انتخاب شود.  Comboمتصل کنیم تا آن فیلد از جنس 

شوند و به آن ای متمایز میراحی مدل دادهبه شکل آبی رنگ در محیط ط Masterجداول  :34جداول مستر

شوند. ها پر میها برای فرآیند رکوردها )سطرها( در آنشوند که با ایجاد درخواستدسته از جداول اطالق می

-2-2شکل  نشینند. می Masterشوند در جداول ها پر میهایی که توسط کاربر در فرمبه عنوان مثال داده

تواند از باشد که توسعه دهنده فرآیندها میمحلی در محیط طراحی مدل داده میBPMSانواع جداول در 

 در پروژه استفاده کند.  Masterجداول موجود 

ند یک رکورد جدید در موجودیت اصلی ایجاد با توجه به اینکه با ایجاد درخواست جدید برای فرآی نکته:

 باشد. می Masterشود، این موجودی از نوع می

 

 
 BPMSانواع جداول در -2-2شکل  

                                              
23 Parametric Tables 
21 Master Tables 
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 کردن فیلدها(های جداول )اضافهآموزش ساخت ستون 1-3

کردن ستون )فیلد( به موجودیت اصلی ترین راه اضافهسادههای فرآیند را شکل دهیم. خواهیم دادهحال می

فیلد را در موجودیت اصلی جای ندهید و در صورت نیاز به فیلدهای  12شود بیش از است، اما توصیه می

ن نمودها را در جداول دیگری که جزو فرزندان جدول موجودیت اصلی هستند، جای دهید. برای اضافهبیشتر آن

کل  ش هایت اصلی بر روی جدول راست کلیک کنید. با راست کلیک برروی جدول گزینهفیلد به موجودی

 شوند. ظاهر می Masterکلیک بر روی جداول های راستگزینه-2-2

 
 Masterکلیک بر روی جداول های راستگزینه-2-2شکل  

 Add Related Entitiesداول دیگری در ارتباط باشد و آن : با انتخاب این گزینه اگر این جدول با ج

 شوند.جداول ظاهر نباشند، آن جداول در صفحه طراحی مدل داده اضافه می

 Edit Attribute Listتوانیم ویرایش نماییم.های جدول را با انتخاب این گزینه می: فیلدها و ستون 

 Properties صفحه تنطیمات جدول و تغییر :Name  وDisplay Name شود.می جدول ظاهر 

 Remove from Diagramشود. دقت داشته باشید : با انتخاب این گزینه جدول از صفحه حذف می

شود و هیچ یک از شود و صرفا از صفحه طراحی حذف میبا این گزینه جدول از دیتابیس حذف نمی

 شود.های ان با جداول نیز حذف نمیارتباط
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ظاهر  Edit Attribute Listصفحه -9-2شکل  کلیک کنید. صفحه  Edit Attribute Listبر روی گزینه 

 Removeگیرد و با انتخاب گزینه یک ستون و فیلد بر روی جدول شکل می Addشود. با انتخاب گزینه می

 کنیم تا یک فیلد در جدول بسازیم. کلیک می Addشود. بر روی گزینه آن ستون از جدول حذف می

 
 Edit Attribute Listصفحه -9-2شکل  

 معرفی انواع داده 1-2

شود موجودیت اصلی یک فیلد به آن جدول اضافه می Edit Attribute Listدر صفحه  Addبا انتخاب گزینه 

خواهیم فیلد شماره نشان داده شده است. به عنوان مثال می فیلد در جداولانواع نوع -3-2شکل  که در  

 Display Nameها بتوانیم از آن استفاده نماییم. در قسمت درخواست را در مدل داده بسازیم تا در فرم

بایست به کنیم که مینام فیلد را مشخص می Nameقسمت توانیم نام نمایشی فیلد را مشخص کنیم. در می

کنیم. جنس هم نوع فیلد را مشخث می Typeشکل التین باشد و قوانین دیتابیس را نقض نکند. در قسمت 

 تواند در انواع ذیل باشد.ها )فیلدها( در جداول میستون

 Booleanشوند. می : فیلدهای از جنس چک باکس و بله و خیر از این نوع انتخاب 

 Currencyشوند.باشند از این نوع تعریف می: فیلدهایی که از جنس مبلغ می 

 Date-Timeباشند.: فیلدهایی که از نوع تاریخ و یا ساعت می 
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 Integerباشند.: فیلدهایی که از نوع عدد و عدد صحیح می 

 Big Integer کنند.را قبول می 32333: اعداد صحیح که بیشتر از 

 Fileبایست آپلود شوند. : فیلدهایی که از جنس فایل هستند و می 

 Floatباشند. : فیلدهایی از جنس اعداد اعشاری می 

 Realشوند. : اعداد حقیقی در این قالب تعریف می 

 Entityشوند. این بدان معناست که با ذخیره : ارتباط یک به یک با جداول دیگر از این نوع انتخاب می

id  شود. در ارتباط بین در این ستون یک رکورد )سطر( منحصر بفرد از آن انتخاب میجدول فرزند

های جدول پدر نوع آن را کنیم و کافیست در یکی از ستونجداول مختلف از این گزینه استفاده می

ها را به هم بشناسانیم و با انتخاب آن idاز جنس ارتباط با جدول فرزند انتخاب کنیم و نیاز نیست که 

 کند.کند و ارتباط را برقرار میجدول فرزند را شناسایی می idاین گزینه 

 Collectionخواهیم ارتباطات یک به چند را برقرار کنیم از این گزینه استفاده : برای حاالتی که می

خواهیم یک جدول )جدول درخواست کاال، جدول فاکتور فروش کنیم. به عبارت دیگر زمانی که میمی

کنیم و آن را به جدول فرزند ا در فرم نمایش دهیم فیلد را در جدول پدر از این نوع انتخاب میو ...( ر

 دهیم. )جدول کاالهای درخواستی، جدول کاالهی فروش یافته و ...( ارتباط می

 Small Integerشوند. : اعداد صحیح کوچک از این نوع انتخاب می 

 Tiny Integer شوند.باشند از این نوع انتخاب می 422 تا 3: اعداد صحیح وقتی بین 

 Template وقتی بخواهیم یک فیلد را با یک متن :HTML  که در قالب یک تمپلیت است در فرم

 توانیم استفاده نماییم. نمایش دهیم از این نوع می
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 فیلد در جداولانواع نوع -3-2شکل  

 Default Valueو  Lengthمعرفی  1-1

 فیلد در جداولانواع نوع -3-2شکل   2انتخاب شود، همانگونه که در قسمت  Stringوقتی نوع فیلد از جنس 

توانیم مقدار پیش فرض برای فیلد در نظر بگیریم که با پر کردن آن، هنگامیکه رکورد وجود دارد، ما می

تواند مقدار آن در یک فرم شود و میشود با این مقدار به طور پیش فرض پر میجدیدی برای جدول ایجاد می

توانیم طول رشته متغیرهای از ما می فیلد در جداولانواع نوع -3-2شکل   9تغییر یابد. همچنین در قسمت 

 کاراکتر تعریف شود.  2333تواند تا را تعیین نماییم که این مقدار می Stringجنس 
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 ساخت جدول از نوع پارامتر 1-3

ا دارند تا مشوند و رکوردهایی از مقادیر ثابت را در خود نگه میه تعریف میجداول پارامتر، جداولی هستند ک

بتوانیم فیلدهایی از جنس کومبو را تعریف نماییم. برای ساخت این جداول بر روی صفحه طراحی مدل داده 

 را انتخاب کنید.  New Entityراست کلیک کرده و گزینه 

 
 BPMSنحوه تعریف جدول در -2-2شکل  

شود. در این صفحه نام و نام نمایشی جدول جدید ایجاد می Propertiesبا کلیک بر روی گزینه فوق، صفحه 

کنیم. در قسمت بعد، فیلدهای جدول پارمتر را جدول را وارد کرده و نوع آن را از جنس پارامتر انتخاب می

گری های دیتوانند ستونکنیم. معموال جداول پارامتر، یک ستون نام و یک ستون کد را دارند و میتخاب میان

 را نیز داشته باشند. 
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 صفحه تعریف جداول پارامتر-6-2شکل  

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

 
 نحوه تعریف فیلد در جدول پارامتر-13-2شکل  

روی جدول راست کلیک کرده و بر روی گزینه شود. حال بر جدول پارامتر ساخته می Finishبا زدن گزینه 

Values کنیم تا مقادیر این جدول پارامتر را تعریف کنیم. مطابق  کلیک می 

 
 تعریف مقادیر در جدول پارامتر-11-2شکل  
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 کنیم. کرده و وارد می Addدر صفحه باز شده مقادیر جدول را 

 
 صفحه تعریف مقادیر در جدول پارامتر-14-2شکل  

 Masterساخت جداول از نوع  1-6

شوند و با ای به شکل آبی رنگ ظاهر میباشند که در صفحه طراحی مدل دادهجداولی می Masterجداول 

ها ها در آنهای پر شده در فرمشوند و داده، رکوردهای جدیدی در آن ایجاد میهای جدیدایجاد درخواست

ای از نوع کومبو باکس در فرم باشد شوند، بنابراین حتی اگر دادهها پر میگیرند. در این جداول دادهجای می

ر درخواست چه داری شود تا مشخص شود که در هیک جدول پارامتر در آن نگه idبایست شود، میکه پر می

به جداول پارامتر ارتباط داده شوند تا  Masterبایست جداول مقداری از پارامتر انتخاب شده است؛ پس می

در صفحه  Masterانتخاب شده و پر شوند. برای ساخت جدول  Masterهای جدول پارامتر در جدول داده

را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه صفحه  New Entityطراحی مدل داده، راست کلیک کرده و گزینه 

Properties تعریف جدول 13-2شکل  شود که در جداول ظاهر میMaster  نشان داده شده است و در اینجا

کنیم. پس از اتمام ست. در مرحله بعدی فیلدهای این جدول را تعریف مینام و نام نمایشی جدول داده شده ا

 آورده شده است.   Masterجدول -12-2شکل  شود که در ساخته می Masterکار جدول 
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 Masterتعریف جدول 13-2شکل  

 

 
 Masterجدول -12-2شکل  

 ایجاد رابطه یک به یک 1-4

بایست جداول مربوطه به جدول موجودیت ها استفاده نمود، میبرای اینکه بتوان از فیلدهای مدل داده در فرم

با ایجاد درخواست جدید برای  BPMSشود که سیستم اصلی فرآیند ارتباط داده شوند. این ارتباط باعث می

د در آن ایجاد کند و در این فرآیندها از طریق جداول سیستمی به موجودیت اصلی وصل شود و یک رکور

شود، ها ذخیره میهای این درخواست در آنجداول پایین سطحی که داده idرکورد از جدول موجودیت اصلی، 

ثبت گردد. پس برای ایجاد ارتباط بین جداول کافیست در جدول پدر یک ستون )فیلد( از جنس ارتباط با 

سطحی را در هر درخواست در خود نگه دارد. انواع ارتباط  جدول پایین idسطحی ایجاد شود تا جدول پایین
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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. 

 ای را طراحی کنیم، دقت داشته باشید که فقط به ارتباطاتخواهیم مدل دادههنگامیکه می BPMSافزار در نرم

توان با این دو ارتباط مدلسازی یک به یک و ارتباطات یک به چند نیاز خواهیم داشت و تمامی فرآیندها را می

شده توسط شما مثل ساختار دانه برفی باشد که هسته آن نمود. پس سعی داشته باشید که مدل داده طراحی

 مربوط به جداول دیگر باشند.  توانند هستهدستی هم میباشد و جداول پایینجدول موجودیت اصلی می

 
 ساختار دانه برفی-12-2شکل  

 :باشد که یک رکورد از جدول پدر دقیقا به یک رکورد از جدول فرزند ارتباطی می ارتباط یک به یک

تواند به تمامی فیلدهای های خود میجدول فرزند در یکی از ستون idارتباط دارد و با ذخیره کردن 

ها را بازخوانی ها را آپدیت کند و یا آنآن رکورد خاص از جدول فرزند دسترسی داشته باشد و آن

 نماید. 

 :تواند به چندین رکورد از باشد که یک رکورد از جدول پدر میارتباطی می ارتباط یک به چند

جدول پدر در چندین رکورد از جدول فرزند در  idتباط داشته باشد و با ذخیره شدن جدول فرزند ار

 کند. های چندین رکورد از جدول فرزند دسترسی پیدا میهای جدول فرزند به دادهیکی از ستون

یید وبرای اینکه نوع ارتباطات بین جداول مربوط به فرآیند را تحلیل کنید، از موجودیت اصلی شروع کنید و بگ

ایم. هر در خواست یک که هر درخواست یک شماره درخواست دارد که در جدول موجودیت اصلی گذاشته

ایم و هر درخواست یک شرح درخواست دارد که این فیلد تاریخ ایجاد دارد که در جدول موجودیت اصلی دیده
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دیت اصلی و جدول در جدول مشخصات درخواست ایجاد شده است. بنابراین ارتباط مابین جدول موجو

باشد. برای ایجاد این رابطه یک به یک، بر روی موجودیت اصلی راست مشخصات درخواست یک به یک می

را انتخاب کنید. یک فیلد در موجودیت اصلی تعریف کنید و نوع  Edit Attribute Listکلیک کرده و گزینه 

باشد. حال جدول مشخصات درخواست ک میانتخاب کنید که مختص ارتباطات یک به ی Entityآن را از نوع 

 را انتخاب کنید تا ارتباط یک به یک مابین موجودیت اصلی و این جدول برقرار شود. 

که مختص ارتباطات  Entityبرای ارتباط با جداول پارامتر و جداول سیستمی فقط و فقط از گزینه  نکته:

توان از هر دو ارتباط یک به می Masterجداول  شود، اما برای ارتباط باباشد استفاده مییک به یک می

 یک و یا یک به چند استفاده نمود. 

 
 ایجاد ارتباط یک به یک-19-2شکل  
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با توجه به اینکه هر مشخصات درخواست هم یک نوع تعمیرات دارد، یک ارتباط یک به یک مابین جدول 

ارتباط یک به یک با جدول -13-2شکل  کنیم که در مشخصات درخواست و جدول نوع تعمیرات برقرار می

 نشان داده شده است.  پارامتر

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

 ایجاد رابطه یک به چند 1-9

تواند دسترسی شود که جدول پدر به چند رکورد از جدول فرزند میای اطالق میرابطه یک به چند به رابطه

تواند چندین ردیف کاالی درخواستی داشته باشد. به عنوان مثال در فرآیند درخواست کاال، هر درخواست می

به جدول کاالهای درخواستی، یک  داشته باشد. بنابراین در مدل داده این فرآیند از جدول موجودیت اصلی

پدر راست کلیک  Masterکنیم. برای ایجاد یک رابطه یک به چند بر روی جدول ارتباط یک به چند برقرار می

 Collectionکنیم. یک فیلد در جدول پدر از جنس را انتخاب می Edit Attribute Listکرده و گزینه 

کنیم تا ارتباط یک به فرزند را انتخاب می Masterو جدول سازیم که مختص ارتباطات یک به چند است می

 چند مابین جداول را برقرار کند. 
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شود، شده در این بخش لیست قطعات مصرفی در هر درخواست وارد میفرض کنید که در مثال شرح داده

ت های موجودیتواند چندین قطعه مصرفی داشته باشد. بنابراین وارد طراحی فیلدبنابراین هر درخواست می

کنیم. نوع این فیلد را از جنس شویم و یک فیلد تحت عنوان قطعات مصرفی را تعریف میاصلی می

Collection  انتخاب کرده و در قسمتMaster  گزینهNew Entity کنیم تا جدول جدید را انتخاب می

 قطعات مصرفی را ایجاد کنیم. 

 
 ایجاد رابطه یک به چند-12-2شکل  

 finishکنیم و بر گزینه در جدول قطعات مصرفی فیلدهای نام قطعه، کد قطعه و تعداد مصرفی را تعریف می

 کنیم تا این جدول ساخته شود. کلیک می

 
 قطعات مصرفیجدول -16-2شکل  
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نمایش رابطه یک به -43-2شکل  کنیم که در ایم و رابطه یک به چند را ایجاد میحال به جدول پدر بازگشته

ی یک هاباشد که بر روی شاخه رابطهنشان داده شده است. یکی از نکات رابطه یک به چند این نکته می چند

 نماید. شود که آن را از ارتباطات یک به یک متمایز میبه چند عالمت ستاره ظاهر می

 

 
 نمایش رابطه یک به چند-43-2شکل  
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 ایجاد رابطه از نوع سیستم 1-8

کنیم و آن را از طریق پدر مربوطه، یک فیلد ایجاد می Masterبرای ایجاد رابطه از نوع سیستمی، در جدول 

Entity دهیم. به عنوان نمونه در ممثال می ارتباط میباشد به جدول سیستکه مختص روابط یک به یک می

کنیم و آن را به جدول کننده را تعریف میشده در جدول مشخصات درخواست فیلد درخواستشرح داده

ایجاد رابطه -41-2شکل  دهیم. این ارتباط در باشد ارتباط میمی WFUSERسیستمی کاربران که جدول 

 نشان داده شده است.  سیستمی

 
 ایجاد رابطه سیستمی-41-2شکل  
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 آموزش منوهای مدل داده 1-41

ها را توضیح خواهیم داد. یک از در قسمت طراحی مدل داده منوهایی وجود دارند که در این قسمت آن

کشی شده نمایش داده باشد که در صورت انتخاب صفحه در قالب خطمی Show Gridها گزینه گزینه

ستم طوری باشد که با انتخاب آن زوم صفحه توسط سیمی Fit to Diagramشود. گزینه دیگر گزینه می

و  Zoom inهای دیگر شده در صفحه نمایش داده شود. گزینهشود که همه مدل داده طراحیتنطیم می

Zoom out کنیم. گزینه دیگر گزینه باشد که زوم صفحه مدل داده را تنظیم میمیPan باشد که با می

دهد و با حرکت آن می شود که کل مدل داده را به صورت کوچک نمایشانتخاب آن صفحه کوچکی باز می

، Masterای جداول های کرکرهکند. همچنین لیستشده هم به همان نقطه انتقال پیدا میمدل داده زوم

پارامتر و سیستمی در قسمت سمت چپ صفحه مدل داده وجود دارد که جداول موجود در پروژه را نشان 

یگر در طراحی مدل داده این فرآیند استفاده کنیم توانیم از جداول موجود در فرآیندهای ددهند و ما ما میمی

 کنیم و با موجودیت اصلی فرآیند ارتباط دهیم.  Drag & Dropو آن جداول را به صفحه طراحی 

 13باشد و در فصل باشد که جزو مباحث پیشرفته میمی Entityها در صفحه مدل داده گزینه یکی از گزینه

 این کتاب به آن پرداخته شده است. 

 آموزش تغییر در مدل داده 1-44

های مدل داده را توانید نوع دادهپس از طراحی مدل داده و در هر مرحله اط طراحی فرآیندها که هستید، می

ای حذف ارتباط مابین دو جدول کافیست برروی جدول ها را حذف کنید. به عنوان مثال برتغییر دهید و یا آن

را انتخاب کرده و فیلد از جنس ارتباط مابین جداول  Edit Attribute Listپدر راست کلیک کرده و گزینه 

ها، قوانین و ایفاکنندگان استفاده ها در مراحل بعد اعم از فرمرا حذف کنیم. دقت داشته باشید که اگر از داده

کند و در صورت استفاده از آن داده در مراحل ها سیستم ارتباطات را چک میهنگام حذف داده کرده باشید،

ها را حذف کرده و شود که ابتدا باید ارتباطات دادهدهد و خاطر نشان میبعدی لیست ارتباطات را نشان می

فیلد و یا جدول به مدل داده ها را حذف کنید و یا نوع آن را عوض کنید. برای اضافه کردن سپس بتوانید داده

توانید به عنوان مثال از مرحله پنجم به ای از ساخت فرآیند که باشید، محدودیتی ندارید و میدر هر مرحله

 مرحله دوم آمده و مدل داده را تکمیل نمایید. 

داری که به عنوان مدل داده فرآیند تعمیرات و نگه مدل داده فرایند تعمیرات و نگهداری-44-2شکل  در 

 نمونه انتخاب شده است، تکمیل شده و آورده شده است. 
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 مدل داده فرایند تعمیرات و نگهداری-44-2شکل  
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 هاآموزش ساخت فرمفصل پنجم:  3
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 مقدمه:

های مربوط به شویم تا فرمباشد، میها میکه تعریف فرم 3ای فرآیند، وارد مرحله پس از تکمیل مدل داده

، مدل فرآیندی که برای فرآیند طراحی 3ها را برای فرآیند طراحی کنیم. با وارد شدن به مرحله فعالیت

هایی که قابلیت تعریف فرم برای ماژولایم را مشاهده خواهیم کرد. در این مرحله، سیستم اجازه تعریف نموده

دهد. اگر هم فرمی برای فعالیتی تعریف نشده باشد، در ابتدای کار بر روی ها وجود دارد را میفرم بر روی آن

نشان داده شده   مدل فرآیندی در مرحله طراحی فرم-1-2شکل  شود که در فعالیت عالمت اخطار ظاهر می

 است. 

 
 مدل فرآیندی در مرحله طراحی فرم-1-2شکل  

 کنیم تا وارد محیط طراحی فرم شویم. بر روی فعالیت دلخواه کلیک می
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 محیط طراحی فرم 3-4

شود. صفحه ظاهر می BPMSمحیط طراحی فرم در -4-2شکل  ای مانند با ورود به صفحه طراحی فرم صفحه

از هم  BPMSمحیط طراحی فرم در -4-2شکل  شود که در طراحی فرم به چند قسمت عمده تقسیم می

 اند.جدا شده

 
 BPMSمحیط طراحی فرم در -4-2شکل  

  ها کاربرد دارد. جهت پاک کردن، ذخیره نمودن و کپی کردن فرم :4محیط 

  نوار ابزاری است که برای اضافه کردن  :3محیطTab  ،هاGroup  ،هاLabel لینک، دکمه، زمینه ،

 کاربر و ... کاربرد دارد.

  این محیط تحت عنوان  :2محیطData Binding ای را که طراحی باشد و درخت مدل دادهمی

 توانیم فیلدهای مربوطه را به فرم اضافه کنیم. دهد و ما میم را نشان میایکرده

  دهد. شده را نشان میصفحه فرم طراحی :1محیط 



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 119صفحه

  باشد که با انتخاب هر فیلد یا فرم تنظیمات ها میقسمت تنظیمات مربوط به فیلدها و فرم :3محیط

 شود. شناخته می Propertiesشود. این صفحه تحت عنوان آن نمایش داده می

  ایم. به عنوان مثال اگر در این را برای آن ساخته 2دهد که فرم محیط قسمتی را نشان می :6محیط

 قسمت نام فعالیت باشد، یعنی در طراحی فرم مربوط به این فعالیت هستیم. 

ه فیلدها را ب باشد تا بتوانیدها تحلیل درست مدل داده میدقت داشته باشید که راحتی کار در ساخت فرم

های مختلف یک فرم و ها استفاده کنید. در ادامه این فصل، قسمتخواهید در ساخت فرمهمان شکلی که می

 ها را شرح خواهیم داد. نحوه اضافه کردن آن

 به فرم Tabکردن اضافه 3-3

واهیم که خشوند. حال اگر میبه صفحه طراحی فرم اضافه می Drag & Dropها با تمامی عالیم  و ماژول

Tab  به تعداد دلخواه  4های مختلفی در یک فرم داشته باشیم، از محیطTab کنیم. با دوبار به فرم اضافه می

نوشت. نحوه  Tabآن را تغییر داد و نام فارسی دلخواه را برای  Display Nameتوان می Tabکلیک بر روی 

 شرح داده شده است.  به فرم Tabکردن نحوه اضافه-3-2شکل  در  Tabاضافه 

 
 به فرم Tabکردن نحوه اضافه-3-2شکل  
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 Displayتوانیم شود که ما مینمایش داده می 3آن در قسمت  Tab ،Propertiesبا کلیک بر روی هر 

Name، Description  وHelp Text  آنTab  .را تغییر دهیم 

 به فرم Groupاضافه کردن  3-2

بندی ها را گروهشوند که فیلدهای جا گرفته در داخل آنهایی اطالق میها به آن دسته از ماژولها در فرمگروه

کل  شکردن گروه به فرم همانطوری که در رسانند. با اضافهکنند و در تشکیل فرم استاندارد شما را یاری میمی

شود که ای بر روی گروه ظاهر مینمایان است، گزینه  Masterکلیک بر روی جداول های راستگزینه-2-2

 ها را باز و بسته کرد و تا کار با فرم را در محیط اجرا تسهیل بخشند. توان گروهدر محیط اجرا می

 
 به فرم Groupاضافه کردن -2-2شکل  

آن  Propertiesتوان آن را تغییر داد. همچنین با کلیک بر روی یگ گروه، با دوبار کلیک بر روی نام گروه، می

 آن را تغییر داد.  help Textو  Descriptionتوان، نام نمایشی، شود که میظاهر می

 Text Boxکردن فیلد از جنس اضافه 3-1

که مختص  3به صفحه فرم کافیست که از محیط  Text Boxو  Stringکردن یک فیلد از جنس برای اضافه

کنیم. می Drag & Dropباشد، درخت مدل داده را باز کرده و فیلد مورد نظر را به صفحه فرم مدل داده می

فیلد شماره درخواست به گروه مشخصات درخواست در  Text Boxاضافه کردن فیلد از جنس -2-2شکل  در

مختص  Propertiesباشد. با کلیک بر روی شماره درخواست، می Stringفرم اضافه شده است که از نوع 

Text Box توان به موارد ذیل اشاره نمود.شود که از جمله موارد مهم آن میها ظاهر می 
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 Render Type: توان میText Box  را بهExtended Text  متن گسترده( ، لینک و(Label 

 تبدیل کرد.

 Regular Expression:  اضافه کردنMask  هایی با زبان جاوا اسکریپت تا کاربر متن را رد قالب

 رد کند. مشخصی وا

 Retype: خواهد که با انتخاب این گزینه در محیط اجرا از کاربر دو بار میText  را 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

 تواند مقدار آن را تغییر دهد. شود و سپس کاربر میمی

 efault Value ExpressionD: فرض فیلد را در قالب یک کد تعریف نمود. توان مقدار پیشمی 

 Appearanceفرض توان تنظیم نمود، اما به طور پیش: نحوه نمایش این فیلد در محیط اجرا را می

 شوند. چین میفیلدها در زمان اجرا راست

 Advanced:  قابلیت تعریفValidation ،Action  وviorBeha کند. را برای فیلد ایجاد می 

 
 Text Boxاضافه کردن فیلد از جنس -2-2شکل  
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توان آن را به انواع دیگر تبدیل کرد، نام آن را تغییر داد، فیلد را از صفحه با راست کلیک بر روی فیلد هم می 

 پاک کرد و قابلیت دیده شدن، اجباری بودن و ویرایش فیلد را تعیین نمود. 
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 اضافه کردن فیلد از نوع بله/خیر 3-3

را به صفحه فرم  Booleanفرم، فیلد از نوع  Data Bindingبرای اضافه کردن فیلد از نوع بله/خیر، از قسمت 

Drag & Drop کردن فیلد اضافه-9-2شکل  کردن این فیلد در کنیم. اضافهمیBoolean نشان داده  به فرم

شود که مربوط به این نوع فیلدها نمایش داده می Boolean ،Propertiesفیلد  شده است. با کلیک بر روی

 های ذیل اشاره نمود. توان به گزینهاز جمله موارد مهم آن می

 Render Typeتوان نوع فیلد را از بله و خیر به چک باکس، : میLabel  .و لینک تبدیل کرد 

 Default Value توان بر گزینه بله، خیر و یا بر مبنای یک قانون می: مقدار پیش فرض این فیلد را

 تعریف کرد.

 Submit on Change با انتخاب این گزینه در صفحه اجرا وقتی کاربر بر روی فرم مقدار این فیلد :

شود و مقدارهای واردشده در این صفحه وارد دهد صفحه فرم یکبار رفرش میرا وارد و یا تغییر می

توان به کمک این گزینه، بر مبنای فیلد بله و خیر، قوانینی از جمله فیلتر، یشوند و مدیتابیس می

 سازی کرد.  قابلیت ویرایش و دیده شدن دیگر فیلدها را پیاده

 
 به فرم Booleanکردن فیلد اضافه-9-2شکل  

 

باکس تغییر داد. دقت داشته باشید که مقادیر توان نوع آن را به چکمی Booleanروی فیلد با راست کلیک بر 

 شوند. به طور خودکار در محیط اجرا به صورت بله/خیر نمایش داده می Booleanفیلد 
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 Numberاضافه کردن  3-6

کردن فیلدهای از نوع عددی به صفحه فرم، آن را از درخت مدل داده انتخاب کرده و به فرم طراحی برای اضافه

ه فیلد عددی به صفحه طراحی یک نمون اضافه کردن فیلد عددی به صفحه فرم-3-2شکل  اضافه نمایید. در 

شود که از جمله موارد مختص آن ظاهر می Propertiesفرم اضافه شده است. با کلیک بر روی فیلد عددی، 

 های ذیل اشاره نمود. توان به گزینهپرکاربرد آن می

 Retypeخواهد که دو بار مقدار یکسان را برای فیلد وارد کند. : در محیط اجرا از کاربر می 

 Sizeنی باشد که به معفرض مقدار صفر میتوان تعداد کاراکترها برای فیلد را مشخص کرد. پیش: می

 نامحدود است. 

 Default Valueفرض را برای فیلد تعریف کرد.توان مقدار پیش: می 

 Minimum Valueبایست در محیط اجرا وارد کند را مشخص توان مقدار حداقلی که کاربر می: می

 نمود. 

 Maximum Valueتوان مقدار حداکثر برای فیلد مشخص کرد تا کاربر از آن مقدار بیشتر در : می

 محیط اجرا وارد ننماید. 

 Expressions محیط طراحی کد برای :Default ،Minimum  وMaximum باشد. برای فیلد می 

 
 اضافه کردن فیلد عددی به صفحه فرم-3-2شکل  
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 به فرم Date-Timeکردن فیلد از جنس اضافه 3-4

باشند، کافیست این نوع فیلدها را از درخت مدل داده می Date-Timeکردن فیلدهایی که از نوع برای اضافه

کردن فیلد از نوع تاریخ به صفحه اضافه -2-2شکل  کنیم که در  Drag & Dropبه صفحه طراحی فرم 

یک  فرضکردن این فیلد به صفحه فرم، در محیط اجرا به طور پیشنشان داده شده است. با اضافه طراحی فرم

یر انتخاب بر روی تقویم، مقدار فیلد را تغی توانیم باشود که میتقویم به صورت شمسی در کنار فیلد ظاهر می

 باشد.دارای مواردی به شرح ذیل می Date-Timeفیلدهای از جنس  Propertiesدهیم. همچنین 

 Render Type: توانیم نوع فیلد را به میDate ،Time-Date  وLabel  .تبدیل کنیم 

 Default Value: فرض را برای فیلد مشخص کنیم.توانیم تاریخ پیشمی 

 Minimum Value: شود. خالی بودن این مقدار حداقل تاریخ برای فیلد از این گزینه تعیین می

 باشد. ها میگزینه به معنای قبول تمامی تاریخ

 Maximum Value: رد کند با تواند برای فیلد در محیط اجرا وامقدار ماکزیمم تاریخ که کاربر می

 گردد. این گزینه تعیین می

 Expressions:  مقدارDefault Value ،Maximum Value  وMinimum Value  برای فیلد را

 توان در قالب کد و قانون مشخصی تعریف کرد. می

 Format:  برای تغییر فرمت نمایش تاریخ، زمانی که این فیلد در فرمread only باشد، به کار می

 رود. می

 



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 143صفحه

 کردن فیلد از نوع تاریخ به صفحه طراحی فرماضافه -2-2شکل  

 به صفحه فرم Comboکردن فیلد از نوع اضافه 3-9

خواهید از بین مقادیر موجود آن یک مقدار را وارد بوده و می Comboکردن فیلدهایی که از جنس برای اضافه

کنید. با انجام  Drag & Drop( را به صفحه فرم Masterبایست کل جدول )پارامتر، سیستمی و یا کنید، می

شود. در تبدیل می Comboاین کار، در صفحه طراحی فرم آن فیلد به طور خودکار در صفحه طراحی فرم به 

 به صفحه فرم اضافه شده است.  Combo Boxفیلد  Combo Boxکردن فیلد اضافه-6-2شکل  

 
 Combo Boxکردن فیلد اضافه-6-2شکل  

ها به شرح هایی وجود دارد که پرکاربردترین ان، گزینهComboمربوط به فیلدهای  Propertiesدر صفحه 

 باشد.ذیل می

 Render Type: توان، نوع میCombo های را به نوعCombo Box ،Radio ،Dynamic 

Combo ،Favorite Combo  وJoin Search  .تبدیل کرد 

 Submit on Change: اب این گزینه، وقتی کاربر در محیط اجرا مقدار این فیلد را تغییر با انتخ

 نشیند. دهد، به صورت خودکار فرم رفرش شده و مقادیر این صفحه در دیتابیس میمی

 Default Valueفرض برای فیلد از بین مقادیر موجود جدول انتخاب کرد.توان مقدار پیش: می 
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 Display as Listنه، مقادیر : با انتخاب این گزیCombo  به شکل یک لیست در صفحه اجرا نمایش

 تواند بر روی یک گزینه کلیک کرده و آن را انتخاب کند. شود که کاربر میداده می

 List Size: توان تنظیم اگر گزینه باال فعال باشد، تعداد سطرهای یک لیست در هر صفحه را می

حاکی از آن است که همه مقادیر جدول در یک فرض این مقدار صفر است که نمود. به طور پیش

 شوند. صفحه لیست می

 Display Attribute: های مختلف جدول از بین ستونCombo کنیم که با این گزینه تنظیم می

 در محیط اجرا لیست شده و نمایش داده شوند.  Comboمقادیر کدامین ستون در قالب 

 Additional Attribute:  با انتخاب یکی از فیلدهای جدول در این گزینه، در محیط اجرا کنار

Display Attribute شود. ستون اضافی مربوطه هم در کنار مقادیر نمایش نشان داده می 

 Order By Attributeهای جدول : با انتخاب هرکدام از ستونCombo  در این گزینه، در محیط

 شوند. شده نمایش داده میاجرا، مقادیر جدول به ترتیب مشخص

 Filter: توان برای فیلدهای از نوع میCombo فیلتر تعریف کرد تا با استفاده از شروط خاصی که ،

هایی نمایش داده شوند که شرط کنیم، در محیط اجرا مقادیر جدول فیلتر شوند و فقط آنتعریف می

 باشد.ها برقرار مینوشته شده برای آن

را انتخاب کرده و نوع  Convertتوان گزینه در صفحه فرم، می Comboبا راست کلیک بر روی فیلدهای 

Combo  را بهRadio  تغییر داد و یا اینکه نوع آن راJoin Search Dialog  انتخاب کرده و این فیلد را به

تجو انجام داده و مقدار نوعی تغییر داد که دکمه جستجو داشته باشد و بتوان بر روی مقادیر جدول جس

 مشخصی را انتخاب کرد. 

 Join Search Dialogفیلد از نوع  3-8

 تغییر دهید.  Join Search Dialogراست کلیک کرده و نوع آن را به  Comboبر روی یک فیلد تحت عنوان 
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 Join Search Dialogبه  Comboتبدیل -13-2شکل  

 موارد ذیل را مشاهده کنید. Propertiesحال بر روی جستجوی ایجاد شده کلیک کرده و در گزینه 

 Display Formهایی که باشد. یک فرم جستجو بر اساس ستون: فرم جستجو برای فیلد می

 خواهید جستجو را برای آن انجام دهید، بسازید.می

 Allow Full Search:  با انتخاب این گزینه، اجازه جستجو بر اساس همه مقادیری که شامل جستجو

 بایست بر مبنای مقادیر دقیق جستجو را انجام دهید. دهید، در غیر اینصورت میشود را میمی

 Allow Clear: دهیم.با انتخاب این گزینه، اجازه پاک کردن نتایج جستجو را به کاربر می 

 

 
 Join Search Dialogفیلد از نوع  Properties -11-2شکل  

 

شود که فرم جستجوی شما را نشان خواهد باز می Pop-upدر محیط اجرا هنگام جستجو بر روی دکمه یک 

تواند یک گزینه را انتخاب داد، با انجام جستجو، نتایج جستجو در زیر آن نمایش داده خواهد شد که کاربر می

 کند. 
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 فیلد از نوع جستجو در محیط اجرا -14-2شکل  

 Labelکردن اضافه 3-41

Label کردن اضافه -13-2شکل  کردن یک متن ثابت به فرم کاربرد دارد. در برای اضافهLabel یک  به فرم

Label  شده است. به فرم اضافه 

 
 به فرم Labelکردن اضافه -13-2شکل  
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 Hiddenکردن اضافه 3-44

Hidden ها در محیط اجرا کند و این متندهنده فرآیند در متن فرم اضافه میباشد که توسعههایی میمتن

را  Hiddenدهندگان فرآیندها باشند. های راهنما برای توسعهعنوان متنتوانند بهشوند و مینمایش داده نمی

 اضافه کنید.  به فرم Hiddenکردن اضافه -12-2شکل  مانند 

 
 به فرم Hiddenکردن اضافه -12-2شکل  

3-43 Visible کردن فرم 

توان به وسیله آن نمایش وجود دارد که می Visibleای تحت عنوان با کلیک راست بر روی هر فیلدی، گزینه

 Falseکلیک کنید. با انتخاب گزینه  Visibleفیلد در محیط اجرا را مدیریت نمود. با کلیک بر روی گزینه 

 Trueآن،  Visibleشدن فیلد به فرم فرض هم با اضافهشود. به طور پیشفیلد در محیط اجرا نمایش داده نمی

باشد که می Visibleیک گزینه دیگر برای  کردن فیلد یا فرم Visibleهای گزینه -12-2شکل   باشد. درمی

کنید،  Visibleخواهید تحت شرایط معین میشود. اگر فیلد را در فرم یاد می Expressionتحت عنوان 

 بایست از این گزینه استفاده کنید. می

 
 کردن فیلد یا فرم Visibleهای گزینه -12-2شکل  

ها در فرم زمانی دیده شود که فیلد ممیزی شده خواهیم فیلد تعداد ممیزیبه عنوان مثال فرض کنید می

فیلد  Propertiesبایست در توسط کارشناس فنی توسط کاربر با گزینه بله انتخاب شده باشد. ابتدا می

یلد توسط کاربر فرم رفرش را انتخاب کنیم تا با انتخاب این ف Trueشده توسط کارشناس فنی گزینه ممیزی
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لیک ها راست کپر شده برای این فیلد در دیتابیس ذخیره گردد. سپس بر روی فیلد تعداد ممیزی شده و داده

کنیم. با انتخاب این گزینه، صفحه تعیین شروط را انتخاب می Expressionمورد  Visibleکرده و در گزینه 

شده توسط شود. کافیست فیلد ممیزیظاهر می کردن شرط در نمایش فیلدهااضافه -19-2شکل  همانند 

کرده و بگوییم زمانی فیلد تعداد  Drag & Dropکارشناس را از درخت مدل داده به سطر شرط مربوط 

 و یا بله باشد.  Trueشده توسط کارشناس ها نمایش داده شود که فیلد ممیزیممیزی

 
 کردن شرط در نمایش فیلدهااضافه -19-2شکل  

 -13-2شکل  های مختلفی است که در ی آن دارای قسمتها و فیلدهاصفحه تعریف قوانین برای فرم

نشان داده شده است. در ادامه در رابطه با  ها و فیلدهای آنقوانین برای فرم های مختلف صفحه تعریفمحیط

ها به این کتاب ویژگی هرکدام از قسمت 11ویژگی هر قسمت توضیحات اجمالی داده شده است. در فصل 

 شود. تفصیل شرح داده می
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 ها و فیلدهای آنقوانین برای فرم های مختلف صفحه تعریفمحیط -13-2شکل  

  توانید آن را تغییر شود و شما میاید، از این قسمت تعیین مینام قانونی که ایجاد کرده :4محیط

 دهید. 

  توانید با تعریف از این محیط می: 3محیطComponent  های مختلف با استفاده از توابع گوناگون و

 استفاده نمایید.  3ها در محیط آن فیلدهای مدل داده و فیلدهای ثابت، از

  باشد. محیط استفاده از درخت مدل داده برای تعریف قوانین فرم می :2محیط 

  درخت مدل داده با انتخاب محیط  :1محیطXPath توانیم از فیلدهای شود و ما مینمایش داده می

 مدل داده استفاده نماییم.

  توانیم با استفاده از فیلدهای مدل داده و جداول کالکشن بر مبنای در این مححیط می :3محیط

 استفاده نماییم.  3توابع مشخصی قانون تعریف کنیم و در محیط 

  کاربرد دارد. 3کردن خط شرط به صفحه قوانین محیط جهت اضافه :6محیط 

  یم. اشروطی است که در این قانون از آن استفاده کرده :4محیط 

  برای تعیین قانون : 9محیطAnd  یاOR  کاربرد دارد.  3بین شروط محیط 

 کردن شرط در نمایش فیلدهااضافه -19-2شکل  ها در بودن برای فیلد تعداد ممیزی Visibleبا تعریف قانون 

شده توسط کارشناس فنی انتخاب شود. شود که مقدار بله برای فیلد ممیزیاین فیلد زمانی نمایش داده می

توانیم آن شود که ما مینام یک شرط نمایش داده می Visibleاین فیلد در گزینه  Propertiesهمچنین در 

کلیک کنیم  Expressionو  Visibleتغییر دهیم و یا دوباره  بر روی گزینه  Falseو  Trueهای ا به گزینهر

 شده را تغییر دهیم. و شرط طراحی
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 برای فیلد در فرم Visibleنمایش شروط  -12-2شکل  

3-42 Editable کردن فرم 

 Editableبرای اینکه بتوان در یک فرم قابل ویرایش بودن مقدار یک فیلد توسط کاربر را تعیین کرد، از گزینه 

و یا به عبارت دیگر  Trueآن  Editableکردن یک فیلد به فرم فرض با اضافهکنیم. به طور پیشاستفاده می

آن را تعیین نمایید.  Editableیک کرده و باشد. بر روی یک فیلد راست کلآن فیلد در فرم قابل ویرایش می

 نشان داده شده است.  کردن یک فیلد در فرم Editable -16-2شکل  این مهم در 

 
 کردن یک فیلد در فرم Editable -16-2شکل  

3-41 Required کردن فرم 

برای اینکه واردکردن یک فیلد در فرم را برای کاربر اجباری کنیدف کافیست بر روی فیلد در فرم راست کلیک 

فرم نمایش داده  کنید. با انجام این کار فیلد به شکل توپر در Trueآن را در فرم  Requiredکرده و گزینه 

شود که حاکی از اجباری بودن آن است و اگر کاربر در محیط اجرا این فیلد را مقداردهی نکند، پیغام می

تواند و تا کاربر مقدار درستی برای فیلد وارد نکند، نمی "فیلد *** اجباری است"شود که خطایی ظاهر می
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فیلد  کردنفرض با اضافهبعدی ارسال کند. به طور پیش گزینه ارسال را انتخاب کند و کار خود را به فعالیت

شکل  را برای آن همانند  expressionو  Trueهای توان گزینهباشد که میمی Falseبه فرم اجباری بودن آن 

2-43- Required انتخاب کرد.  کردن یک فیلد در فرم 

 
 کردن یک فیلد در فرم Required -43-2شکل  

بودن را چک  Visible افزار ابتدا شرطدر طراحی شروط برای فیلدها دقت داشته باشید که نرمنکته: 

شود و با قابلیت ویرایش آن چک می Editableبودن فیلد در فرم شرط  Visibleکند و در صورت می

خاوهید در صورت شود. به عنوان مثال اگر میفیلد در فرم در انتها شرط اجباری بودن فیلد بررسی می

Visible  بودن فیلد آن اجباری شود، کافیست فقط برایVisible  بودن آن شرط تعیین کنید و مقدار

Required  آن راTrue  .انتخاب کنید 

باشد و با محیط می Orو  Andاگر برای نمایش فیلدهای خود شروط ترکیبی را دارید که ترکیبی از شرایط 

 این کتاب را از دست ندهید.  11باشند، فصل سازی نمیطراحی قوانین قابل پیاده

 آموزش ذخیره یک فرم 3-43

نشان داده  ذخیره کردن فرم -41-2شکل  که در  Saveهای کردن یک فرم کافیست از دکمهبرای ذخیره

 شده است، استفاده نمایید. 
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 ذخیره کردن فرم -41-2شکل  

 آموزش کپی کردن فرم 3-46

های دیگر از آن استفاده کنید. شده کپی بگیرید و در فرمهای طراحیتوانید از فرمشما می BPMافزار در نرم

 4اید. برای طراحی فرم فعالیت به عنوان مثال فرض کنید که فرم مربوط به فعالیت اول را طراحی کرده

درصد آن فرم را طراحی  23شده برای فعالیت اول را تغییر دهید و دوباره فرم طراحی درصد 43کافیست که 

وارد شویم و از قسمت باالی سمت چپ طراحی فرم،  4نکنید. برای این کار ککافیست که به فرم فعالیت 

 را انتخاب کنیم.  Copy Formگزینه 

 
 کپی کردن یک فرم-44-2شکل  

 توانیم فعالیت دیگری را انتخاب کنیمشود که ما میبا کلیک بر روی کپی فرم صفحه مدل فرآیندی ظاهر می

 و فرم آن را برروی این فعالیت کپی کنیم. 
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 دیگر برای کپی کردن فرم آن بر روی فرم جاریانتخاب یک فرم  -43-2شکل  

توانید استفاده کنید که در نیز می 24های عمومیتوجه داشته باشید که عملیات کپی کردن فرم را برای فرم

 اند. ادامه این فصل شرح داده شده

 آموزش ساخت و درج جدول بر روی فرم 3-44

 23بایست به شکل ارتباطات یک به چندها میدر فرمهمانطورکه در فصل قبل بدان اشاره کردیم، تمامی جداول 

در مدل داده تعریف شوند. حال برای اینکه بتوان یک جدول را در فرم طراحی کرد، اقدامات ذیل را انجام 

 دهیم. می

کنید.  Drag & Dropباشد، به صفحه فرم می Collectionابتدا جدولی را که در درخت مدل داده به شکل 

شود که یک لینک برای های خالی ساخته میکل جدول کالکشن به فرم یک جدول با ستون کردنبا اضافه

 است.  نشان داده شده کردن جدول کالکشن به فرماضافه -42-2شکل  کردن ردیف دارد. این جدول در اضافه
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 کردن جدول کالکشن به فرماضافه -42-2شکل  

ها بر روی کردن آن Drag & Dropهای جدول را با انتخاب فیلدهای داخل جدول و توانید ستونحال می

آن را  Add Formو  Display Formجدول کالکشن  Propertiesشود از جدول شکل دهید. اما توصیه می

 باشد.های ذیل میجداول کالکشن دارای گزینه Propertiesجداگانه بسازید. 

 Allow Delete: دهیم. های ایجاد شده را به کاربر میبا انتخاب این گزینه اجازه حذف ردیف 

 Display Form: لی را از این قسمت برای های مشخص بر روی فرم اصفرم نمایش جدول با ستون

 کنیم. جدول کالکشن تعریف می

 Edit Formباشد و در صورت ایجاد یک لین ک : فرم ویرایش سطرهای جدول کالکشن میEdit 

شود و کاربر قادر خواهد بود با انتخاب آن مقادیری را که اجازه دارد در کنار سطرهای جدول ایجاد می

 برای سطرها تغییر دهد. 

 Add Form:  با ایجادAdd Form  برای جدول کالکشن، با کلیک بر روی لینک ایجاد سطر جدید

 کنیم. وارد این فرم شده و سطر جدیدی را برای جدول ایجاد می

 Group By: بندی کنیم. توانیم بر اساس ستون خاصی جدول کالکشن را گروهمی 

 only-Display Form Fields Read:  با انتخاب این گزینه تمامی فیلدهایDisplay Form 

 شوند و قابلیت ویرایش ندارند. جدول فقط نمایش داده می
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 Edit Form Validation Expression :توان با استفاده از کد نویسی فرم ویرایش را می

Validate  .کرد تا کاربر مقادیر درستی را در فرم ویرایش وارد کند 

Validation ExpressionAdd Form  :توان با استفاده از کد نویسی فرم میAdd  راValidate 

 وارد کند.  Addکرد تا کاربر مقادیر درستی را در فرم 

 Order By Attributeتوان نحوه نمایش جدول را براساس ستون مشخصی به ترتیب نمایش : می

 داد. 

 Filter: و فقط سطرهایی که آن شرط خاص را ارضا توان شرط خاصی را نوشت در این قسمت می

 شوند. کنند در محیط اجرا نمایش داده میمی

 Visibleتوان تعیین نمود. : قابلیت نمایش داده شدن جدول در فرم اجرا را می 

 Editableتوان با این گزینه کردن ردیف جدید به آن( را می: قابلیت ویرایش جدول )صرفا اضافه

 تنظیم نمود. 

 anceAppear: شوند. های آن در محیط اجرا تنظیم مینحوه نمایش جدول و ستون 

 Grid Validations-Advancedهای جدول توان از این گزینه قوانینی را تعریف کرد که داده: می

 توسط کاربر به درستی وارد شوند و در غیر اینصورت پیغام خطا ظاهر شود.

 Grid Totalizers-Advancedهای یری را تعریف کرد تا جمع، میانگین و ... ستونتوان مقاد: می

 مشخص در زیر آن نمایش داده شوند. 

 Labelهای توانید نام لینک: از این قسمت میAdd ،Delete  وEdit  را با نام دلخواه فارسی برای

 جدول تغییر دهید.

را همانند   New Formکلیک کرده و گزینه  Add Formجدول کالکشن بر روی  Propertiesدر قسمت 

 انتخاب کنید.
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 برای جدول کالکشن Add Formساخت  -42-2شکل  

 

 باشد. برای جدول می Add Formشود که محیط طراحی صفحه جدیدی باز می New Formبا کلیک بر روی 

 

 
 جدول کالکشن Add Form -49-2شکل  
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اضاقه کرد تا کاربر برای ردیف جدید مقادیر را وارد نماید.  Add Formهای جدول را به توان ستوونحال می

جدول کالکشن بعد از تعریف  -43-2شکل  هنوز ستونی برای جدول همانگونه که در  Add Formبا ذخیره 

Add Form شود، چون آورده شده است، ظاهر نمیDisplay Form .برای آن ساخته نشده است 

 

 
 Add Formجدول کالکشن بعد از تعریف  -43-2شکل  

 

را  New Formکلیک کرده و گزینه  Display Formجدول کالکشن بر روی  Propertiesحال در قسمت 

 کنیم. شده و آن را طراحی می Display Formبزنید. وارد صفحه طراحی 

 

 
 برای جدول کالکشن Display Formصفحه طراحی  -42-2شکل  
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های جدول نمایش داده و رفتن به محیط طراحی فرم فعالیت، ستون Display Formپس از ذخیره کردن 

ها نیز به همراه قابلیت حذف ردیف Edit Formجدول کالکشن پس از طراحی-46-2شکل  شوند. در می

 آورده شده است. 

 
 جدول کالکشن پس از طراحی-46-2شکل  

 های شناورفرم 3-49

باشند که در سطح هایی میشوند، فرمنیز یاد می 22های عمومیها تحت عنوان فرمکه از آن 22های شناورفرم

های شناور ها استفاده کرد. فرمهای مختلف فعالیتها در فرمتوان از آنشوند و میساخته می 29هاموجودیت

ها حذف کنیم و یا قانون جدیدی کنند، به این دلیل که اگر فیلدی را از داخل آنتر میطراحی فرآیندها را ساده

 شوند. برای تعریفها استفاده شده است، وضع میرا برای فیلد وضع نماییم، در تمامی جاهایی که از این فرم

، موجودیت اصلی Masterبرای هر جدول  Data Bindingهای شناور در محیط طراحی فرم در قسمت فرم

های عمومی سازی فرمرم عمومی ساخت. در  محل ذخیرهتوان فمی  Applicationفرآیند و یا در سطح 

 نمایش داده شده است. 
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 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 136صفحه

 
 های عمومیسازی فرممحل ذخیره -33-2شکل  

دهد ها نمایش میساخته شود، آن را در قالب درخت فرم Applicationاگر فرم شناوری برای موجودیت یا 

نمایش داده خواهد شد. برای تعریف فرم شناور در سطح مجودیت  Formsها گزینه وگرنه در زیر موجودیت

 را انتخاب کنید.  New Formزیرسطح آن راست کلیک کرده و گزینه  Formsبر روی  Applicationو یا 

 
 Applicationنحوه تعریف فرم شناور در سطح -31-2 شکل 
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شوید. در این صفحه ابتدا نام فرم خود را وارد محیط طراحی فرم شناور می New Formبا انتخاب گزینه 

 تعریف کنید و سپس به طراحی محتویات آن بپردازید. 

 

 
 صفحه طراحی فرم شناور-34-2شکل  

 

های شناور کلیک کنید، به جای نشان دادن مدل فرآیندی، فرم Copy Formدر این صفحه اگر بر روی 

در  Copy Form -33-2شکل  ها کپی کنیم. توانیم از آن فرمسطح با این فرم را نمایش داده که میهم

 حاکی از این موضوع است.  های شناورفرم
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 های شناوردر فرم Copy Form -33-2شکل  

توانیم از این فرم در جاهای مختلف شود و ما میهای ما اضافه میبا ساختن فرم شناور، این فرم به لیست فرم

توانیم کل فیلدهای یک فرم را های مختلف ما فقط میاستفاده نماییم. دقت داشته باشید که در فعالیت

Editable  و یاVisible  .نماییم 

 حذف کردن فرم 3-48

را انتخاب کنیم  Deleteیلد داخل فرم کافیست که بر روی آن راست کلیک کرده و برای حذف کردن یک ف

کردن کترین راه پاصفحه کلید استفاده کنیم. برای پاک کردن تمام فرم یک فعالیت ساده Deleteو یا از دکمه 

ف نمایید، اید حذخواهید فرم شناوری را که تعریف کردهباشد. اگر میفعالیت از صفحه مدل فرآیندی می

اید، فرم شناور را حذف کنید. سپس از محیط بایست ابتدا در هرجا که از آن فرم شناور استفاده کردهمی

را  Entitiesطراحی فرم خارج شده و از چرخه توسعه به محیط پیشرفته بروید. در محیط پیشرفته قسمت 

باشد را انتخاب کنید. از طح آن میکه فرم شناور زیرس Applicationانتخاب کرده و سپس موجودیت و یا 

را انتخاب کنید.  Deleteفرم مربوطه را انتخاب کنید و بر روی ان راست کلیک کرده و گزینه  Formsقسمت 

ها را آنالیز کرده و در صورت عدم وابستگی فرم شناور به جای دیگری آن را حذف خواهد افزار تمام وابستگینرم

 تشریح شده است.  نحوه حذف یک فرم شناور-32-2شکل  کرد. انجام این عملیات در 
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 نحوه حذف یک فرم شناور-32-2شکل  
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 وکارآموزش قوانین کسبفصل ششم:  6
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 مقدمه

ا ها رهای فرآیند در سازمان آنباشند و خبرهباشند که مختص هر فرآیندی میقوانینی می 23وکارقوانین کسب

 مود.توان به موارد ذیل اشاره نوکار میکنند. از جمله قوانین کسبدر تحلیل فرآیند به تحلیلگران منتقل می

 کننده باز گرداندتواند آن را رد، تایید و یا جهت اصالح به درخواستکننده درخواست میمدیر تایید . 

 تواند درخواست را تایید و یا رد نماید. مدیریت مالی می 

 تواند یکبار به این اظهار نظر در صورت تمایل اعتراض کننده پس از رد مدیریت مالی میدرخواست

 دوباره به جریان بیاندازد.نماید و درخواست را 

 بایست سیستمی پر شوند و کاربر کننده میتاریخ ایجاد درخواست، شماره درخواست و درخواست

 اجازه ویرایش اطالعات را نداشته باشد. 

  هفته پس از ثبت درخواست باشد و انجام ممیزی بایستی  4تاریخ شروع ممیزی بایستی حداقل

  حداکثر در یک هفته انجام شود.

 بایست توسط سیستم های مربوطه میهای الزم، دادهدر صورت موفقیت درخواست و اخذ تاییدیه

BPMS  .در 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.

از چرخه توسعه فرآیند  2باشیم که مرحله می BPMSنیازمند محیطی در سیستم  برای تعریف قوانین فرآیند،

های تعریف قوانین و اقدامات چرخه توسعه، گزینه 2سازد. با کلیک بر روی مرحله این مهم را برای ما مهیا می

نشان داده شده  چرخه توسعه فرآیندها 2مراحل مرحله  -1-9شکل   شود که درها و رویدادها ظاهر میفعالیت

 است. 
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 چرخه توسعه فرآیندها 2مراحل مرحله  -1-9شکل  

 

شوند. پس در مدل فرآیندی در های فرآیند تعریف می Gatewayدر بخش تعریف قوانین، قوانین مربوط به 

ایم استفاده کرده Complexو یا  Exclusive ،Inclusive ،Event-Basedگیری هرجا کگه از درگاه تصمیم

کدام شاخه از درگاه را شناسایی کند، از این  BPMSو نیاز است که مشخص کنیم تحت چه شرایطی سیستم 

 م.شناسانیقسمت به سیستم می

سازد تا با استفاده از زبان دهنده فرآیند مهیا میها و رویدادها هم محیطی را برای توسعهبخش قوانین فعالیت

BPMS و زبانC# دهند. هایی را انجام میبتواند کدهایی را تعریف کند که با اهداف مشخص پردازش 

 ها Gatewayتعریف قوانین بر روی  6-4

ی فرآیند گیرهای تصمیمکنیم تا قوانین درگاهدر بخش چهارم چرخه توسعه گزینه تعریف قوانین را انتخاب می

 شود و در هرجاییشده نمایش داده میشده را تعریف کنیم. با انتخاب این گزینه مدل فرآیندی طراحیطراحی

ل باشد، آن شاخه به شکه خاص میکند که نیاز به تعریف قانون بر روی یک شاخکه سیستم شناسایی می

شکل  شود. این مورد در شود و با تعریف قانون برروی آن این عالمت برداشته میزردرنگ نمایش داده می

 ده است. نشان داده ش هاصفحه تعریف قوانین شاخه-9-4
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 هاصفحه تعریف قوانین شاخه-4-9شکل  

 

 کنیم که تعریف قوانین فقط بر رویمالحظه می هاصفحه تعریف قوانین شاخه-4-9شکل  با مشاهده 

های پیش رو در فرآیند یک یا چند راه را انتخاب کند. خواهد بین راهامکانپذیر است که سیستم می هاییشاخه

ها را مشاهده خواهیم کردن فرم Editableهمانند  های زردرنگ، محیط تعریف قوانینبا کلیک بر روی شاخه

صفحه تعریف قانون این  هاصفحه تعریف قوانین شاخه-4-9شکل  کرد. با کلیک بر روی شاخه تایید در مثال 

کرده و  Drag & Dropمت مدل داده فیلد وضعیت تایید را بر روی سطر شرط شود و اط قسشاخه ظاهر می

تعریف -3-9شکل  گوییم زمانی از این شاخه عبور شود که وضعیت تایید برابر با تایید شد باشد که در می

 نشان داده شده است.  Gatewayقانون شاخه تایید از 

و  Operations ،Custom XPaths ،Componentsهایی مانند در این صفحه تعریف قوانین گزینه

Functions  ها توضیح داده شده است. این کتاب به تفصیل در رایطه با آن 14وجود دارند که در فصل 
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 Gatewayتعریف قانون شاخه تایید از -3-9شکل  

 

د، باشدارای دو گزینه رد و تایید می هاصفحه تعریف قوانین شاخه-4-9شکل  مثال  Gatewayبا توجه به اینکه 

با تعریف قانون شاخه تایید کافیست در شاخه رد تعریف کنیم که در غیر مطابقت با شرط شاخه تایید، این 

باشد. برای انتخاب این گزینه بر روی شاخه رد کلیک می Is Elseشاخه انتخاب شود که معروف به گزینه 

 Isشود که گزینه ای ظاهر میکنیم و صفحهرا انتخاب می Cancelکرده و در صفحه تعریف قوانین دکمه 

Else شکلشود که در کنیم. با انتخاب این گزینه یک خط مورب در شاخه تایید پدیدار میرا انتخاب می  

 نشان داده شده است.  Is Elseانتخاب گزینه -9-2
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 Is Elseانتخاب گزینه -2-9شکل  

توان به مرحله تعریف قوانین بازگشت و ها دوباره میتوجه داشته باشید که با تعریف قوانین بر روی شاخه

شده را تغییر داد. در ادامه این بخش نکاتی آورده شده است که در بخش تعریف قوانین حائز قوانین تعریف

 باشند. باشند. این نکات به شرح ذیل میاهمیت می

 های ای برای شاخههاگر قوانین پیچیدGateway  سطر از یک جدول  3اگر حداقل "دارید نظیر اینکه

در  Booleanاز جنس  22هاییبهترین راه تعریف پرچم "در فرم انتخاب شوند این شاخه فعال شود.

ها و رویدادها و سپس تعریف ها از قسمت قوانین فعالیتمدل داده و دادن مقدار سیستمی به آن

 باشد. ها می Flagا برمبنای این هقوانین شاخه

 Parallel Gateway های خروجی خود را ها ندارد، چونکه تمامی شاخهنیاز به تعریف قوانین شاخه

 سازد. فعال می

 های خروجی در تعریف قوانین شاخهExclusive Gateway  دقت داشته باشید که طوری شروط را

ها برای فرآیند، یک شاخه فعال شود. پس نباید تعریف نمایید که فقط و فقط در همه درخواست

وجود داشته باشد و در صورت مواجهه سیستم با همپوشانی  Gatewayهمپوشانی بین شروط این 

دهد. به عنوان مثال اگر در هردو رخ می Gatewayپیغام خطا در اجرای فرآیند در هنگام ورود به 

شرط تایید شد را قرار می دادیم وقتی که یک  هاصفحه تعریف قوانین شاخه-4-9شکل  شاخه مثال 

 ند. ها انتخاب کتواند از بین شاخهداد که نمیرسید سیستم پیغام خطا میدرخواست به این مرحله می

 و های پیش رکه سیستم در یک درخواست نتواند از بین شاخهای تعریف شودن اگر شروط به گونه

  دهد. در محیط اجرا رخ می "No transitions to go from a task"انتخاب کند، پیغام خطای 

 های خروجی در تعریف شاخهInclusive Gateway توانیم شروطی را تعریف کنیم که همپوشانی می

 واند یک یا چند شاخه خروجی را در فرآیند فعال کند. تمی Gatewayداشته باشند، چونکه این 

                                              
22  Flags 
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 ها و رویدادهاتعریف قوانین فعالیت 6-3

 توانندتعریف شده است تا رویدادهایی را در آن تعریف کنیم. این رویدادها می BPMSاین قسمت در سیستم 

کدنویسی برای پر کردن سیستمی فیلدها، پر کردن سیستمی جداول، خواندن فیلدها و جداول، صداکردن 

با  چرخه توسعه فرآیندها 2مراحل مرحله  -1-9شکل  ها و دیگر موارد از این قبیل باشند. در سرویسوب

 توانشود که در آن میشده ظاهر میها و رویدادها، صفحه مدل فرآیندی طراحیانتخاب گزینه اقدامات فعالیت

ها تعریف اقدامات فعالیت-2-9شکل  گیری کلیک کرد که در های تصمیمها و درگاهبر روی رویدادها، فعالیت

ها نشان داده شده است و قوانینی را بر روی آن هاها و فعالیت Gatewayها،  Eventو رویدادها بر روی 

 گیری باشند و یا اینکههای تصمیمود و یا خروج از رویدادها و درگاهتوانند در هنگام ورگذاشت. این قوانین می

 ها تعریف شوند. در هنگام ورود، ذخیره اطالعات و ارسال فعالیت

 
 هاها و فعالیت Gatewayها،  Eventها و رویدادها بر روی تعریف اقدامات فعالیت-2-9شکل  

 

به عنوان مثال فرض کنید که با کلیک کاربر بر روی جریان کار جدید و وارد شدن آن به فرم اول که فرم ثبت 

کننده، تاریخ ایجاد درخواست و شماره درخواست را خواهیم که فیلدهای درخواستباشد، میدرخواست می
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-9-9کل  شهایی مانند کنیم؛ گزینهت کلیک میسیستمی پر کنیم. به همین جهت در فعالیت ثبت درخواس

شود که در ذیل ویژگی ظاهر می ها و رویدادهادر اقدامات فعالیت OnExitو  OnEnter ،OnSaveهای گزینه

 . ها تشریح شده استهرکدام از آن

 
 ها و رویدادهادر اقدامات فعالیت OnExitو  OnEnter ،OnSaveهای گزینه-9-9شکل  

 OnEnter: کنیم و در محیط اجرا اگر کاربری به هنگام ورود به فعالیت مد نظر قانونی را تعریف می

 شود. که کار فعالیت مدنطر به کارتابل وی رفته است، آن کار را باز کند این قانون اجرا می

 OnSave: هاگر در محیط اجرا کاربر فرم را باز کرده و تکمیل کرده ولی ارسال نکند و بر روی گزین 

 شود. ذخیره و عدم ارسال کلیک کند، قانونی که در این قسمت تعریف شده است اجرا می

 OnExit:  اگر کاربر کار فعالیت مدنظر را ارسال کند، با تعریف قانون در این قسمت هنگام ارسال

 شود. شده در این قسمت اجرا میفعالیت قانون تعریف

فعالیت ثبت درخواست تعریف کنیم  OnEnterبایست قوانین را در با توجه به توضیحات فوق، بنابراین ما می

تعریف -3-9شکل  تا در همان ابتدای فرآیند فیلدهای مربوطه پرشده و نمایش داده شوند، بنابراین همانند 

بر روی  .Error! Reference source not foundفعالیت OnEnterها و رویدادها در اقدامات فعالیت

 کنیم. را انتخاب می Expressionکلیک کرده و گزینه  OnEnterگزینه 
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 فعالیت OnEnterها و رویدادها در تعریف اقدامات فعالیت-3-9شکل  

صفحه تعریف -2-9شکل  شود که در ظاهر می Expressionصفحه طراحی  Expressionب گزینه با انتخا

Expression .نشان داده شده است 

 
 Expressionصفحه تعریف -2-9شکل  

 توان با راست کلیک بر روی این قسمت متغیرهایی را باشد که میمحیط آغاز اجرای کد می :4محیط

 ها استفاده نمود. تعریف کرد و در کدنویسی از آن
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  های مدنظر را اضافه کرد و در توان ماژولمحیطی است که با راست کلیک بر روی آن می :3محیط

 ها کدهای مربوطه را جای داد. آن

  باشد.یط پایان اجرای کد میمح :2محیط 

  محیط تعریف  :1محیطName  وDisplay Name باشد. برای قانون تعریف شده می 

های صفحه تعریف ماژول -6-9شکل  استفاده کرد در  Expressionتوان در محیط تعریف هایی که میماژول

Expression  .نشان داده شده است و موارد مهم آن در ذیل تشریح شده است 

 Add Expression: توان با استفاده از توابع باشد که در آن میمحیطی با یک صفحه خالی میC# 

 هر کدنویسی را انجام داد.  BPMSو توابع 

 Add If: توان یک میIf   وElse  .را به شکل شماتیک اجرا نمود 

 Add While :توان یک میWhile  را در طول اجرایExpression .استفاده کرد 

 Add For :توان یک کد حلقه را در میExpression  .صدا زد 

 Add Function :هتوان از توابعی که در پروژه میتوانیم تعریف کنیم، در هر فرآیندی استفادمی 

 نماییم. 

 Add Web Service: توانیم وب سرویسی را در سیستم میBPMS  .صدا بزنیم 

 Add Assignment:  .از محیط تعریف شده استفاده کنیم و به شکل شماتیک کد تعریف کنیم 

 Add Iterative over XPath :شود و پر حول تعداد سطرهای یک جدول که در فرم مشخص می

 شود، حلقه بزنیم.می
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 Expressionهای صفحه تعریف ماژول -6-9شکل  

های تعریف شده در قسمت باال به تعداد نامحدود در اجرای توانیم از ماژولدقت داشته باشید که ما می

Expression 4اره درخواست را سیستمی پر کنیم در محیط استفاده نماییم. برای اینکه بتوانیم فیلد شم 

 -13-9شکل  کنیم. بر روی ماژول ایجاد شده در را انتخاب می Add Expressionراست کلیک کرده و گزینه 

Add Expression کنیم تا وارد صفحه طراحی کد آن شویم. کلیک می 

 
 Add Expression -13-9شکل  
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توانیم کد دلخواه خود را در داخل آن کنیم که میصفحه خالی مشاهده می Expressionبا انتخاب ماژول 

های پدر آن استفاده با استفاده از کالس #Cتوانید از زبان بنویسیم. دقت داشته باشید که در این محیط می

خواهید فیلدی را به عدد صحیح تبدیل کنید بایستی کدی به شکل کنید. به عنوان مثال اگر می

"System.Convert.ToInt32(X)" توانید از کالس توابع را استفاده کنید. همچنین در این محیط می

اند. این تعریف شده CEntityو  Me ،CHelperهم استفاده کنید که در سه کالس کلی  BPMSسیستم 

 اند. این کتاب تشریح شده 13توابع به تفصیل در فصل 

( باز کنیم. با >ایم، کافیست یک تگ )مدل داده تعریف کرده برای گرفتن فیلدها در بخش کدنویسی که در

باز کردن تگ برای دسترسی به -11-9شکل   ها همانندهای اصلی فرآیندها در پروژهباز کردن تگ موجودیت

یم خواهبه فیلدهایی که می"."ها و تایپ توانیم با انتخاب آنشوند که مینمایش داده می فیلدهای مدل داده

توان برای گرفتن فیلدهای جداول فرزند نیز استفاده کرد و فقط باید دسترسی داشته باشیم. این عملیات را می

یت اصلی فرآیند به جداول فرزند و سپس فیلد مورد نظر رسید و آن را آدرسدهی نمود. در پایان هم از موجود

ای ایجاد ای که در بخش تعریف مدل دادهبست. به عنوان مثال در مدل داده "<"بایستی تگ را به شکل 

را "<Maintenance.RequestNumber>"کردیم، برای دسترسی به شماره درخواست کافیست که عبارت 

 تایپ کرد. 
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 باز کردن تگ برای دسترسی به فیلدهای مدل داده-11-9شکل  

 

باز کردن تگ برای -11-9شکل  .Error! Reference source not foundدر  Optionsدر قسمت 

ایم، استفاده د تعریف نمودههایی که در ابتدای اجرای ک Variableتوانیم از می دسترسی به فیلدهای مدل داده

 کنیم. 

برای پر کردن سیستمی شماره درخواست با شماره پیگیری هر درخواست در فرآیند از کد ذیل استفاده 

 کنیم.می

<Maintenance.RequestNumber>=Me.Case.RadicationNumber; 

 کنیم.میبرای پر کردن تاریخ ایجاد با تاریخ االن سیستم از کد ذیل استفاده 

<Maintenance.RequestDate>=DateTime.Now; 

 کنیم.کننده از کد ذیل استفاده میهمچنین برای پر کردن سیستمی درخواست

<Maintenance.RequestDescriptions.Applicant>=Me.Case.WorkingCredential.UserId; 

 کنندهکدهای نوشته شده برای پر کردن شماره درخواست، تاریخ ایجاد و درخواست-14-9شکل  این کدها در 

آن اطالعات درخواست  Caseگیرد و زیرتابع در سیستم اطالعات فرآیند را می Meاند. تابع نشان داده شده

اطالعات حوزه کاری کاربری که کار فعالیت  WorkingCredentialکند. همچنین زیرتابع جاری را اخذ می

باشد که می WFUSERکاربر در جدول  Idهم شماره  UserIdتواند اخذ کند. دهد را میجاری را انجام می

 کنیم. پر می Applicantآن را با استفاده از کد باال در فیلد 
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 کنندهکدهای نوشته شده برای پر کردن شماره درخواست، تاریخ ایجاد و درخواست-14-9شکل  

 

دهد کدی شود که نشان مییک فلش در ابتدای فعالیت ظاهر می  Expressionبر روی کد و  OKبا انتخاب 

های صفحه تعریف اقدامات گزینه-13-9شکل   در ابتدای هنگام ورود به فعالیت تعریف شده است که در

توانیم کد نوشته شده را از اعمال در اجرا می 1نشان داده شده است. همچنین از قسمت  ها و رویدادهافعالیت

 ه شده مختلف را مدیریت کنیم.ترتیب اجرای کدهای نوشت 4پاک کنیم و با استفاده از قسمت 

 
 ها و رویدادهاهای صفحه تعریف اقدامات فعالیتگزینه-13-9شکل  
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کنیم تا  Falseها را آن Editableها، کنیم از قسمت فرمتوانیم فیلدهایی را که سیستمی پر میحال می

ها را نداشته باشند. با جرای فرآیند و با ایجاد درخواست جدید و رفتن به فعالیت ثبت کاربران امکان تغییر آن

 شوند. درخواست مشاهده خواهیم کرد که فیلدهای مربوطه به شکل سیستمی پر می
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 اجرای فرآیند و پر شدن سیستمی فیلدها -12-9شکل  
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 آموزش ایفاکنندگانفصل هفتم:  4
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 مقدمه:

مرحله از چرخه توسعه  2تا  BPMSسازی فرآیندها را با در فصول قبل چگونگی شناسایی، تعریف و پیاده

سازی کنیم و توسط یک توانیم فرآیندها را به طور کامل پیادهمرحله ما می 2فرآیندها شرح دادیم. در این 

ها را کارتابل مدیر سیستم از صحت اجرای فرآیند اطمینان حاصل نماییم. در این فصل ایفاکنندگان فعالیت

ه افراد باشد بفرض که مدیر سیستم میها به جای یک نفر پیشعالیتمشخص خواهیم کرد تا اجراکنندگان ف

باشد. در ها به افراد میشده تخصیص یابند. پس هدف اصلی ارایه این فصل، تخصیص فعالیتبا شروط تعریف

BPMS ه ها بها را به افراد مشخصی تخصیص داد، امکان اختصاص فعالیتتوان فعالیتعالوه بر اینکه می

، 26هاتوانند شامل نقشها میها به افراد وجود دارد. این ویژگیهای مشخص و سپس تخصیص ویژگیویژگی

دهندگان شده توسط توسعههای دلخواه تعریفو ویژگی 93ها، گروه94ها، مهارت91ها، موقعیت93هاسازمان

چارچوب تعریف -1-3شکل  به شرح  BPMSها به افراد در باشند. پس نحوه تخصیص فعالیت 92فرآیندها

ها به افراد با استفاده از شروط ترکیبی باشد. همچنین امکان تخصیص فعالیتمی BPMSایفاکنندگان در 

فراد ها را به ااستفاده از هر کدنویسی هم فعالیت توانیم باها نیز امکانپذیر است. عالوه بر این ما میویژگی

که باید  ایسرویس ایفاکننده فعالیت را مشخص نماییم. تنها نکتهمربوطه تخصیص دهیم یا با فراخوانی وب

وارد  هاکنندگان فعالیتدر این قسمت به آن توجه داشته باشیم، این است که هر شرطی که در قسمت ایفا

ها پیدا کند تا بتواند کار را ها برای همه درخواستهای آن Idاند یک یا چندین کاربر با کنیم بایستی بتومی

ها و سپس ها برای انجام دادن فعالیت ارسال نماید. در ادامه این فصل نحوه تعریف ویژگیبه کارتابل آن

 ها و افراد را تشریح خواهیم کرد.ها به فعالیتاختصاص آن

                                              
26  Roles 
93  Positions 

91  Locations 
94  Skills  

93  User Groups 
92  User Properties 
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 BPMSچارچوب تعریف ایفاکنندگان در -1-3شکل  

 تعریف چارت سازمانی 4-4

ها و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط یگاهاز جا ینمودار سلسله مراتب یک 92ینمودار سازمان یا یچارت سازمان

کند. یموجود در سازمان را مشخص م یشغل یهایگاهنمودار سلسله مراتب سازمان و جا ینها است. اآن یانم

 یننخست کند.یرا مشخص م 99و شغلی یکار یهایگاهجا یانم یو عرض یطول طبه صورت ساده ارتبا ینهمچن

مهندس  یکمنتشر شد و  یکلوپدیآنس یدر دانش نامه  1334و  1321 یسالها یننمونه از چارت سازمان در ب

را در  یکادر آمر یتجار ینمودار سازمان نخستین( 1232–1212) ممک کال یلبه نام دان یکاییآمر -یاسکاتلند

توان در انواع سلسله مراتبی، ماتریسی و افقی طراحی چارت سازمانی را می کرد. یطراح 1222حدود سال 

کنیم. به طراحی سلسله مراتبی طراحی از طراحی سلسله مراتبی استفاده می BPMSکرد که در سیستم 

به قسمت پیشرفته رفته  BPMSافزار گویند. برای تعریف چارت سازمانی در نرمدرختی چارت سازمانی نیز می

                                              
92  Organizational Chart 
99  Org Positions 

بررسی درخواست•

ثبت درخواست•

ردثبت در سیستم کارک•

فعالیت ها

نقش•

موقعیت•

سمت•

ناحیه•

گروه•

فرد•

ویژگی فردی•

مهارت•

ویژگی ها
مدیر سیستم•

کوکبی•

عالیی•

شهروزی•

طباطبایی•

•...

افراد
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فرض ( پیشOrganizationرا انتخاب کنید. مشاهده خواهید کرد که یک سازمان ) Organizationو گزینه 

کنید و یا  Editتوانید بر روی آن سازمان راست کلیک کرده و ان را ا تعریف پروژه ایجاد شده است. شما میب

نشان داده شده  نحوه تعریف سازمان-4-3شکل   یک سازمان جدید را تعریف کنید. نحوه انجام این کار در

 است. 

 
 نحوه تعریف سازمان-4-3شکل  

شود ظاهر می های آنتعریف سازمان و ویژگی-3-3شکل  ای مطابق بر روی سازمان صفحه Editبا انتخاب 

سازمان را  Time zoneتوان در آن نام سازمان، تقویم کاری سازمان، تقویم روزهای تعطیل تقویم و که می

 م. شوییشود و وارد تعریف قسمت چارت سازمانی ممشخص نمود. با انتخاب گزینه بعدی سازمان تعریف می

 
های آنتعریف سازمان و ویژگی-3-3شکل    
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تعریف -2-3شکل  های سازمانی را در قالب سلسله مراتب تعریف کنیم که در توانیم سمتدر این قسمت می

 نشان داده شده است. چارت سازمانی

 
 تعریف چارت سازمانی-2-3شکل  

شده را توان سمت تعریفمی 4توان سمت به چارت سازمانی اضافه کرد. با استفاده از قسمت می 1از قسمت 

کردن برای اضافه 2شده را ویرایش کرد و قسمت توان نام و هزینه سمت تعریفمی 3حذف کرد. در قسمت 

تواند ه کاربران، هر شخص میباشد. دقت داشته باشید که هنگام تخصیص چارت سازمانی بفرزند و یا پدر می

 چندین سمت در سازمان داشته باشد. 
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 هاتعریف موقعیت 4-3

ها را در ساختمان مشخص کرد که در توان موقعیتپس از تعریف چارت سازمانی با انتخاب گزینه بعدی، می

Error! Reference source not found.  نشان داده شده است.  تعریف موقعیت مکانی-2-3شکل

شوند و هنگام تخصیص کاربران به ق میهای مکانی موجود در سازمان اطالبه موقعیت BPMSموقعیت در 

تواند یک موقعیت را به خود تخصیص دهد و حضور شخص در چندین های مکانی هر شخص فقط میموقعیت

 موقعیت مکانی معنی ندارد. 

 

 
 تعریف موقعیت مکانی-2-3شکل  
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 تعریف ناحیه 4-2

توانند ها میشود که هرکدام از این موقعیتهای جغرافیایی در سازمان اطالق میبه موقعیت Areaناحیه یا 

ها داشته باشند. به عنوان مثال ایران خودرو را فرض کنید که در خراسان، های مشترکی با دیگر موقعیتویژگی

ا واحد انبار، تولید، مونتاژ و غیره را دارند ههای تولید خودرو را دارند که هرکدام از آنتهران و مازندران کارخانه

باشند. بنابراین این سازمان دارای سه ناحیه خراسان، تهران و شمال را دارد. نحوه و دارای چارت یکسانی می

نشان داده شده است. دقت داشته باشید که هر فرد فقط  نحوه تعریف ناحیه-9-3شکل  تعریف ناحیه در 

 تواند متعلق به یک ناحیه جغرافیایی باشد. می

 

 
 نحوه تعریف ناحیه-9-3شکل  

 

  



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 192صفحه

 تعریف نقش 4-1

ه ها بشویم. نقشها میپس از تعریف ناحیه برای سازمان با انتخاب گزینه بعدی وارد محیط تعریف نقش

اند. به عنوان مثال در یک سازمان ها انتساب شدهشوند که افراد به آن نقشهایی در سازمان اطالق میویژگی

و ... داشته باشیم. نحوه تعریف نقش در  هایی مانند مسئول مالی، انباردار، کارشناس حسابداریتوانیم نقشمی

Error! Reference source not found.  نشان داده شده است. هر نفر  نحوه تعریف نقش-3-3شکل

 تواند چندین نقش در سازمان داشته باشد. می

 
 نحوه تعریف نقش-3-3شکل  
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 تعریف مهارت 4-3

ها را از دیگر افراد متمایز های خاصی هستند که آنکه دارای تخصصدر هر سازمان معموال افرادی هستند 

های موجود در توان مهارتها میدارند. در قسمت تعریف مهارت 93ها مجوزکند و معموال برای این تخصصمی

 تواند چندین مهارت داشته باشد. سازمان را تعریف کرد و به افراد تخصیص داد. هر نفر در سازمان می

 
 نحوه تعریف مهارت-2-3ل  شک

 User Propertiesتعریف  4-6

دهد تا ما بتوانیم فیلدهای را به ما می User Propertiesامکان تعریف  BPMSدر انتهای تعریف سازمان 

ها وارد کنیم. به عنوان کاربر در آن های کاربران را هنگام تعریفخاصی را در جدول کاربران اضافه کرده و داده

مدیره را به کاربران تعریف کند، کافیست که یک دهنده فرآیندها بخواهد که ویژگی عضو هیاتمثال اگر توسعه

User Property  از جنسBoolean  را اضافه کند و در هنگام تعریف کاربران اگر آن کاربر عضو هیات مدیره

توان به شماره استخدامی فرد، وضعیت می User Propertyهای دیگر از نمونهباشد، تیک آن را فعال کند. 

                                              
93  Certificate 
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تاهل، وضعیت سهمیه، کد سوپروایزری و ... اشاره نمود. این گزینه قابلیت توسعه جدول سیستمی کاربران را 

اط د ارتبشده توسط خوتواند این ویژگی را به جداول پارامتر تعریفدهد و وی میدهنده فرآیند میبه توسعه

 دهد. 

 

 
 User Propertiesنحوه تعریف -6-3شکل  
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 تعریف کاربران 4-4

افزار گزینه اجرا را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه وارد محیط اجرا در نرم BPMSبرای تعریف کاربران در 

شود. دلیل این امر هم این است که چون فقط باشد و کارتابل مدیر سیستم باز میشوید که تحت وب میمی

یستم که مدیر س شود و مستقیما کارتابلیک کاربر در پروژه وجود دارد، صفحه الگین کارتابل در ابتدا باز نمی

شود. پس از تعریف کاربر با انتخاب گزینه اجرا صفحه الگین باشد، باز میمی admonهمان کاربر با نام کاربری 

بر روی گزینه مدیر و سپس کاربران کلیک کنید. این امر  admonکارتابل نمایش داده خواهد شد. در کارتابل 

 نشان داده شده است.   نحوه ورود به محیط تعریف و ویرایش کاربران-13-3شکل  در 

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

 

توانید کاربر جدیدی را تعریف کرده با انتخاب کاربران وارد محیط تعریف کاربران خوهید شد که در اینجا می

های مختلفی  Tabو یا با جستجوی کاربر موجود اطالعات آن کاربر را ویرایش کنید. اطالعات کاربری شامل 

 !Errorاربراناطالعات پایه در تعریف ک Tab -11-3شکل  باشد که در اول اطالعات پایه می Tabاست که 

Reference source not found.  نشان داده شده است. در اینTab  ،اطالعاتی مانند نام کاربر، نام کاربری

 شوند. رمز عبور، ایمیل و ... پر می
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 اربراناطالعات پایه در تعریف ک Tab -11-3شکل  

Tab توانیم سازمان فرد، موقعیت مکانی و سمت آن را تعیین کنیم. باشد که در آن میها میدوم سازمان

 .Error! Reference source not foundسازمان در تعریف کاربران Tab -14-3شکل  همانطور که در 

 نمایید امکان انتخاب چندین سمت برای فرد وجود دارد. مشاهده می

 
 سازمان در تعریف کاربران Tab -14-3شکل  
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Tab توانیم کاربر را فعال کنیم، رییس فرد را مشخص باشد که در این محیط میسوم تنظیمات کاربر می

نماییم، ناحیه و نقش برای وی تخصیص دهیم، مهارت به فرد اضافه کنیم، محدوده ساعت کاری و زمانی وی 

 را تعریف کنیم و ...

 
 تنظیمات کاربر در تعریف کاربران Tab -13-3شکل  

 16در فصل  تنظیمات کاربر در تعریف کاربران Tab -13-3شکل  دقت داشته باشید که ویژگی جانشین در 

 این کتاب تشریح خواهد شد.

چهارم را مشاهده خواهید کرد که  Tabبرای پروژه تعریف کنید،  User Propertiesaاگر در توسعه فرآیند 

Tab باشد. در این اطالعات اضافی میTab  همهUser Properties شده نشان داده خواهد شد که تعریف

 WFUSERشده در جدول توانید مقادیر را برای هر کاربر تعریف کنید و این مقادیر در فیلدهای تعریفمی

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

 هاتعریف گروه 4-9

باشد و به تنهایی تعریف یک های مختلف در سازمان میی در سازمان دارید که ترکیبی از ویژگیاگر ویژگ

های از ویژگی تعریف گروه BPMSتواند به تعریف درست آن ویژگی بیانجامد، در موقعیت، سمت و یا غیره نمی

بر روی گزینه  Organizationکنیم. برای تعریف گروه کاربری در قسمت پیشرفته و کاربری استفاده می

User Groups  راست کلیک کرده و گزینهNew شکل  ای باز خواهد شد که در را انتخاب کنید. صفحه

نشان داده شده است و با  .Error! Reference source not foundهای کاربریتعریف گروه-3-12

 توانید یک گروه بسازید. ها میاستفاده از ترکیب ویژگی

 

 
 های کاربریتعریف گروه-12-3شکل  
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 ها به کاربرانی دادن فرمسدستر 4-8

ها به کاربران در چرخه توسعه فرآیندها وارد مرحله پنجم که تعریف به منظور دسترسی دادن فعالیت

شده نمایش داده خواهد شد و شویم. با انتخاب این گزینه مدل فرآیندی طراحیباشد، میایفاکنندگان می

 ، مشخص خواهد کرد. بر رویسیستم هر فعالیت و یا رویدادی را که نیاز به تعریف ایفاکننده را داشته باشد

ای کنیم تا ایفاکننده این فعالیت را مشخص نماییم. با انتخاب آن صفحهفعالیت ثبت درخواست کلیک می

شود که صفحه تعریف ظاهر می ها یا رویدادهاصفحه تعریف ایفاکنندگان فعالیت-19-3شکل  مطابق 

 باشد. ایفاکنندگان می

 
 ها یا رویدادهاصفحه تعریف ایفاکنندگان فعالیت-19-3شکل  

 1کنید، قسمت مشاهده می ها یا رویدادهاصفحه تعریف ایفاکنندگان فعالیت-19-3شکل  همانطورکه در 

تشریح شده  12باشد که این قسمت در فصل ها برای ایجاد صفحات تخصیص میشرطمربوط به تعریف پیش

 باشد. است و جزو امکانات پیشرفته می

انیکه سیستم چندین نفر را برای ایفاکننده فعالیت انتخاب کند، با باشد و زممی 92نحوه تخصیص 4قسمت 

خصیص های نحوه تها پخش نماییم. گزینهگیریم که کار را به چه شکلی بین آناستفاده از این متد تصمیم می

 باشند. به شرح ذیل می

                                              
92  Assignation Method 
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 By Load: رای ن نفر بباشد و با انتخاب این گزینه اگر چندینحوه تخصیص براساس حجم کاری می

ارتابل کند که حجم کاری کایفاکننده فعالیت انتخاب شوند، سیستم کار را به کارتابل فردی ارسال می

 تری نسبت به بقیه داشته باشد. پایین

 Everyone: باشد و با انتخاب این گزینه اگر چندین نفر برای ایفاکننده فعالیت تخصیص به همه می

فرستد و اولین نفری که فرم فعالیت را باز کند، کار کارتابل همه می انتخاب شوند، سیستم کار را به

 یابد. از کارتابل بقیه حذف شده و کار به وی تخصیص می

 Sequential: باشد و با انتخاب این گزینه اگر چندین نفر برای ایفاکننده تخصیص با ترتیب می

 کند. ها ارسال میرها را به کارتابل آنکاربران کا idفعالیت انتخاب شوند، سیستم بر اساس ترتیب 

 First Available: باشد و با انتخاب این گزینه اگر خصیص بر اساس اولین نفر در دسترس میت

تد که فرسچندین نفر برای ایفاکننده فعالیت انتخاب شوند، سیستم کار را به کارتابل افرادی می

 براساس شیفت کاری در اولویت باشند. 

توانیم با استفاده از شروط صفحات تخصیص مختلفی داشته باشیم. در قسمت دوم اگر ل میدر قسمت او

ترین اصلی 3کند. قسمت ها را مشخص میچندین نفر به عنوان کاندید انتخاب شوند، پخش کردن کار بین آن

ای تعریف توان شرط جدیدی را برمی Add Conditionباشد. با کلیک بر روی قسمت تعریف ایفاکننده می

صفحه تعریف -13-3شکل  ای مطابق ایفاکننده برای فعالیت مدنظر اضافه کنیم. با انتخاب این گزینه صفحه

 شود. ظاهر می .Error! Reference source not foundشرط ایفاکننده
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 صفحه تعریف شرط ایفاکننده-13-3شکل  

ابتدا ویژگی را  .Error! Reference source not found صفحه تعریف شرط ایفاکننده-13-3شکل  در 

ماییم، سپس برابر بودن و یا نبودن آن را تعیین نخواهیم شرط را برمبنای آن تعریف کنیم، مشخص میکه می

و یا بر  Expressionو یا مقادیر جداول سیستمی،  Entity Valueکنیم و در انتها مقدار را بر مبنای می

کنیم. به عنوان مثال وقتی ها تعریف میو یا یک مقدار پر شده در فرم Data Bindingمبنای کد نویسی و 

کنیم و یک فعالیت مسئول مالی باشد، یک نقش تحت عنوان مسئول مالی تعریف می کنندهکه بخواهیم ایفا

دهیم. اگر بخواهیم کاربری و نقش مسئول مالی قرار می Entity Valueرا برابر با  Rolesدر ایفاکننده فعالیت 

را انتخاب کرده و  User Idباشد کار فعالیت را انجام دهد، در ایفاکننده فعالیت ویژگی  43کاربری وی  idکه 

  43کنیم و در محیط کدنویسی شماره را انتخاب می Select Expressionو سپس  Expressionبرابر با 

 Selectای برای تعیین شماره کاربری ایفاکننده داریم، در همان نویسیم. اگر هم شرط پیچیدهمی

Expression مت وب سرویسی را فراخوانی نماییم تا توانیم در این قسکنیم. حتی میکد مربوطه را تایپ می

خروجی  Select Expressionایفاکننده فعالیت را مشخص کند. دقت داشته باشید که در هنگام کدنویسی 

 سرویس بایستی یک عدد و یا لیستی از اعداد باشد.نهایی کد و یا وب

خص دهد، مشی را انجام میفرض کنید که در یک فعالیت قبلی مدیر در فرم مربوطه کارشناسی که کار قبل

کنیم و از انتخاب می Data Bindingرا برابر با  User IDنماید. حال برای تعیین ایفاکننده کار بعدی، می

کنیم که مقدار این فیلد باید دهنده کار را مشخص میطریق صفحه مدل داده باز شده فیلد کارشناس انجام

Id  .کارشناس را در خود ذخیره نماید 
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 Case Creatorاستفاده از ویژگی  4-41

راد خواهید همه افشود و میبه عنوان مثال فرض کنید که شروع فرآیند شما با فعالیت ثبت درخواست آغاز می

خواهید که هرکسی که در کارتابل بر روی لینک بتوانند ثبت درخواست را انجام دهند؛ به عبارت دیگر می

ثبت درخواست را نیز انجام دهد. برای تعیین ایفاکننده فعالیت ثبت  درخواست جدید برای فرآیند کلیک کند،

را انتخاب کنید.  Add Conditionدرخواست، در قسمت ایفاکنندگان بر روی این فعالیت کلیک کرده و بر 

را انتخاب کنید. بر روی صفحه کدنویسی  Select Expressionکرده و  Expressionرا برابر با  User IDحال 

صفحه انتخاب -12-3شکل   ای ظاهر خواهد شد که دررا انتخاب کنید. صفحه Noو سپس  Cancel گزینه

 Case ای تحت عنواننشان داده شده است. گزینه Case Creatorفرض ایفاکننده از جمله کدهای پیش

Creator کند. با انتخاب این گزینه ایفاکننده فعالیت ثبت کننده فرآیند را مشخص میباشد که ایجادمی

 باشد که فرآیند را ایجاد کرده است. درخواست کسی می

 
 Case Creatorفرض ایفاکننده از جمله صفحه انتخاب کدهای پیش-12-3شکل  

 Selectو انتخاب  Expressionبرابر با  User Idراه دیگر برای تعیین ایفاکننده در این حالت انتخاب 

Expression  و سپس نوشتن کدMe.Case.Creator.UserId باشد. در محیط کدنویسی می 
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 Current Assigneeاستفاده از ویژگی  4-44

اگر بخواهید که دقیقا شخصی که فعالیت قبلی را انجام داده است، فعالیت جاری را نیز انجام دهد، همانند 

 Caseفرض ایفاکننده از جمله صفحه انتخاب کدهای پیش-12-3شکل  مورد فوق عمل کنید و در صفحه 

CreatorError! Reference source not found.  گزینهCurrent Assignee  .را انتخاب کنید 

 Current Assignee Bossاستفاده از ویژگی  4-43

خواهید که پس از ثبت درخواست توسط ایجادکننده مدیر وی درخواست را بررسی و تایید کند، در اگر می

کرده و  عمل" Case Creatorاستفاده از ویژگی "همانند قسمت ت بررسی و تایید قسمت ایفاکننده فعالی

های موجود در توانید با استفاده از ویژگیرا انتخاب کنید. همچنین می Current Assignee Bossگزینه 

کار را تا رییس سطح دهم  Case Creatorفرض ایفاکننده از جمله صفحه انتخاب کدهای پیش-12-3شکل  

 ل کنید. شخص ارسا

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش اجرافصل هشتم:  9
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 مقدمه:

وب سایت متناظر آن نیز ساخته  BPMSهمانطورکه در فصول قبل نیز اشاره شد، با ساخت یک پروژه در 

مشاهده نمایید که  IISدر  BPMSهای سایت پروژهوب-1-2کل  شتوانید در ب سایت را میشود. این ومی

یک سایت  BPMSهر پروژه   Default Website( در پوشه Internet Information Services) IISدر 

شده در این قسمت دارد. مسیر این وب سایت هم آدرس ساخته

C:\BPMS\Enterprise\Projects\ProjectName\WebApplication باشد. وب سایت هر پروژه می

تواند با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور مختص خود وارد باشند که هر کاربر میهایی میشامل کارتابل

تشریح  BPMSافزار کارتابل شود و کارهای خود را انجام دهد. در این فصل نحوه اجرا و کار با کارتابل نرم

 خواهد شد. 

 
 IISدر  BPMSهای سایت پروژهوب-1-2کل  ش

 نحوه اجرای برنامه 9-4

خواهیم با قابلیتی در قسمت پیکربندی آشنا شویم. از قسمت پیکربندی گزینه قبل از اجرای برنامه می

را مشاهده خواهید  سایت و سرورمحیط وب-4-2شکل  سایت و سرور را انتخاب کنید. محیطی همانند وب

 ASP .NETرا بر مبنای دو گزینه  BPMSافزار توانیم اجرا از داخل نرمکرد. در این محیط می
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Development Server  یاInternet Information Services  مشخص نماییم. گزینه اول با استفاده از

کند و با هر تغییر در پروژه و فرآیند و اجرا گرفتن از آن تغییرات پروژه شما را لود می IIS Expressافزار نرم

کند. گزینه دوم همان آدرس پروژه دهندگان فرآیند بسیار کمک میشوند و به توسعهدر سایت پروژه اعمال می

رات کنند. با انجام تغییکند و کاربران شما در هنگام کار با فرآیندها از این سایت استفاده میرا لود می IISدر 

کنید تا  recycleسایت را  AppPoolرا ریست کنید و یا  IISبایست می BPMSافزار در فرآیند در نرم

 تغییرات در فرآیند در سایت اعمال شوند. 

 
 سایت و سرورمحیط وب-4-2شکل  

شکل  صفحه اصلی گزینه اجرا را انتخاب کنید که در  Tabاز  BPMSافزار برای اجرای برنامه از داخل نرم

 نشان داده شده است.   نحوه اجرای برنامه-2-3

 
 نحوه اجرای برنامه-3-2شکل  
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  شکلشود که در شود و صفحه الگین کارتابل ظاهر میبا انتخاب گزینه اجرا آدرس پروژه تحت وب اجرا می

 نشان داده شده است.  BPMSصفحه الگین کارتابل -2-2

 
 BPMSصفحه الگین کارتابل -2-2شکل  

 BPMSمحیط کارتابل  -2-2شکل  کنیم تا وارد کارتابل شویم. در نام کاربری، رمز و کلمه عبور را وارد می

از طریق کارتابل دیگری که نشان داده شده است. توجه داشته باشید که کاربران شما  BPMSصفحه کارتابل 

این کتاب معرفی خواهد شد، الگین کرده و کارهای خود را مدیریت خواهند نمود، اما به دلیل  16در فصل 

های آن را تشریح دهنده فرآیند اهمیت دارد، برخی از ویژگیبرای توسعه BPMSافزار اینکه کارتابل خود نرم

 کنیم. می

ر شود.  دکه وارد کارتابلش شده است با مشخصات وی نمایش داده میدر قسمت پایین صفحه نام شخصی 

هایی که از های موجود در کارتابل، درخواستدر قسمت درخواست BPMSمحیط کارتابل  -2-2شکل  

شود  که وی باید روی هر اند نمایش داده میافراد متفاوت به وی ارسال شده فرآیندهای مختلف توسط

باشد کلیک کرده و فرم مربوط به آن فعالیت را مشاهده کند و کار درخواست که یک ردبف در کارتابل می

 خود را انجام داده و به فرد دیگری ارسال نماید و یا فرآیند خاتمه یابد. 

هم  BPMSمحیط کارتابل  -2-2شکل  .Error! Reference source not foundست درقسمت را

هنده فرآیندها طراحی کرده دبندی درخت فرآیندی که توسعههای موجود در کارتابل در قالب دستهدرخواست
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شود تا کاربر بتواند مدیریت بهتری بر روی کارتابل خود داشته باشد. همچنین در این است، نشان داده می

اند. شده از کارهای آینده و کارهای ضروری متمایز گشتهمحیط کارهای منقضی
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 BPMSمحیط کارتابل  -2-2شکل  
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 ایجاد درخواست جدید 9-3

تواند از بین فرآیندهایی که دسترسی دارد، فرآیند جدیدی را با انتخاب گزینه درخواست جدید کاربر می

ده فرآیند نانتخاب کرده و بر روی گزینه شروع فرآیند کلیک کند تا فرآیند مذکور آغاز شود. اگر کاربر ایجادکن

ارسال درخواست به کارتابل  -9-2شکل  ایفاکننده اولین فعالیت از فرآیند هم باشد، فرم فعالیت اول همانند 

در  شود وایفاکننده اولین فعالیت ارسال می شود و در غیر اینصورت کار بهبرای وی ظاهر می سایر کاربران

 دهد. قسمت کاربران دارای دسترسی آن را نمایش می

 
 . درخواست جدید و بازشدن فرم فعالیت اول1شکل 

در قسمت دوم شماره پیگیری درخواست به همراه  ارسال درخواست به کارتابل سایر کاربران -9-2شکل  در 

هم با  3شود. در قسمت مهلت اقدام انجام کار، ایجادکننده درخواست و گیرنده فرم جاری نمایش داده می

تواند درخواست را بعدا تکمیل ست و وی میکننده نشسته اایجاد درخواست جدید کار در کارتابل درخواست

تواند قسمتی از فرم درخواست را تکمیل کرده و با گزینه ذخیره و عدم ارسال و ارسال نماید. همچنین وی می

 فرم را ذخیره کند تا بعدا اطالعات باقیمانده آن را تکمیل کرده و ارسال نماید.
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 ارسال درخواست به کارتابل سایر کاربران 9-2

عالیت شود. اگر شخص ایفاکننده فنتخاب گزینه ارسال کار فعالیت اتمام یافته و به فعالیت بعدی ارسال میبا ا

صفحه -3-2شکل   شود و در غیر اینصورت گیرنده کار همانندبعدی باشد فرم آن فعالیت برای وی باز می

 شود. برای وی نمایش داده می مشاهده الگ درخواست

 
 ارسال درخواست به کارتابل سایر کاربران -9-2شکل  

 هاپیگیری درخواست 9-1

تواند بر روی گزینه ساعت کلیک کند تا الگ درخواست کاربر می صفحه مشاهده الگ درخواست-3-2شکل  در 

 را مشاهده کند. صفحه الگ در  نشان داده شده است. 

 
 صفحه مشاهده الگ درخواست-3-2شکل  

در این صفحه کارهایی که برروی یک درخواست توسط کاربران مختلف انجام شده است، نمایان است و کاربر 

باشد تواند براساس فعالیت، موجودیت و کاربر الگ فرآیند را مشاهده نماید. الگ درخواست به شکلی میمی

 هد، آن را نشان خواهد داد. که اگر حتی کاربری مقدار یک فیلد را تغییر د
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 جستجوی گرافیکی 9-3

تواند با انتخاب جستجوی گرافیکی کاربر می وضعیت چرخه درخواست در جستجوی گرافیکی-2-2شکل  در 

 وضعیت درخواست و چرخه آن را بر روی مدل فرآیندی نمایان سازد. 

 
 وضعیت چرخه درخواست در جستجوی گرافیکی-2-2شکل  

رود. شود و به کارتابل گیرنده میی خارج میکند، ردیف درخواست از کارتابل وزمانیکه شخص کار را ارسال می

ها شدهداشتن کار در پوشه ارسالتشریح شده است، امکان پیگیری و نگه 16در کارتابل فراگستر که در فصل 

 نشان داده شده است. 
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 قسمت مدیر 9-6

نشان داده شده است  قسمت مدیر-6-2شکل  تواند از قسمت مدیر که در مدیر سیستم در کارتابل می

ها را مدیریت نماید. در این قسمت گزینه کاربران وجود دارد که امکان تعریف و ویرایش کاربران درخواست

های موجود پروژه را واند درخواستتها وجود دارد که مدیر سیستم میوجود دارد. همچنین گزینه درخواست

 جستجو کرده و آن را ارجاع یا ابطال نماید. 

 

 
 قسمت مدیر-6-2شکل  
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ها،  Taskبررسی تفصیلی فصل نهم:  8

Event ها وGateway ها 
  



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 164صفحه

 مقدمه:

خواهیم پرداخت که در فصول قبل در مورد  BPMSدر  BPMNهای در این فصل به بررسی تفصیلی ماژول

باشند. در ادامه ها می Gatewayها و  Eventها،  Taskها در قالب ها توضیح داده نشده است. این ماژولآن

 ای تشریح خواهیم نمود. های سادهاین فصل هر ماژول را با ارایه مثال

8-4 Script Task 
 

در راه فرآیند در جایی که بخواهیم یک کد توسط خود  Script Taskاشاره کردیم،  4همانطور که در فصل  

توان در شده را مینشان دادیم که کدهای نوشته 9اجرا شود، کاربرد دارد. همچنین در فصل  BPMSافزار نرم

On Enter  و یاOn Exit تعریف  هر فعالیت تعریف کرد. بنابراین بدونScript Task توان کدهای هم می

به مدل فرآیندی اضافه نمایید در قسمت تعریف مدل  Script Taskبرنامه را تعریف کرد، اما اگر بخواهید یک 

 Scriptبه مدل فرآیندی اضافه کرده و بر روی آن راست کلیک کرده و نوع فعالیت را  Taskفرآیندی یک 

Task  .انتخاب کنیدScript Task ها و رویدادها فرم و ایفاکننده ندارد و تنها در قسمت اقدامات فعالیت

رسد، آن کدنویسی انجام داد و زمانیکه درخواست به این مرحله می On Exitو یا  On Enterتوان در می

 Scriptشدن طراحی فرم برای عدم فعال-1-6شکل  رود. در افزار کد را اجرا کرده و به مرحله بعد مینرم

Task  نشان داده شده که بر رویScript Task توان فرم تعریف کرد. نمی 

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

کند و باشد که صرفا فردی فرمی را در کارتابل مشاهده میفعالیتی می Manual Taskفعالیت دستی و یا 

 کند. برایمطابق آن یک کار دستی مانند بایگانی اطالعات، پرینت فرم و... را انجام داده و کار را ارسال می

در تغییر دهید.  Manualبر روی آن راست کلیک کرده و نوع آن را به  Manual Taskتبدیل یک فعالیت به 

 نشان داده است.  Manual TaskManual Task -4-6شکل  

 
 Manual Task -4-6شکل  

8-2 Send and Receive Task 

و  Send Taskتوان این ارتباط را با تعریف در ارتباط باشند، می Messageدر صورتیکه دو فرآیند از طریق 

Receive Task ای که وقتی در یک فرآیند کار یک فعالیت از نوع تعریف کرد، به گونهSend Task  ارسال

شود تا آن فعالیت فعال ال میارس Receive Taskشود، یک سیگنال به فرآیند دیگری و یک فعالیت از نوع 

ها باید در یک فرآیند بر روی یک فعالیت راست کلیک کرده و نوع شود. بنابراین برای تعریف این نوع فعالیت

انتخاب  Receive Taskانتخاب کرده و در یک فرآیند دیگر و در فعالیت مربوطه نوع آن را  Send Taskآن را 

 کنیم. می

 
 Send Task -3-6شکل  
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8-1 Service Task 

سرویس را فراخوانی برای حاالتی کاربرد دارد که در یک مرحله از فرآیند یک وب Service Taskاستفاده از 

عنوان مثال  کنیم. بههای دیگر از طریق فرآیند ارتباط برقرار میسرویس با سیستمکنیم و به وسیله این وبمی

دی پیامک بفرستیم. ارتباط برقرار کنیم و از طریق آن به فر SMSخواهیم با پنل در یک مرحله از فرآیند می

کنیم که شماره تلفن همراه فرد به همراه متن پیام را از سیستم سرویس مناسب را طراحی میبنابراین وب

BPMS  بگیرد و به پنلSMS آمیزبودن و یا تحویل دهد تا این پنل پیامک را ارسال کند و نتیجه موفقیت

در  BPMSتحویل دهد. حال در سیستم  BPMSنبودن ارسال پیام را نیز به عنوان خروجی به سیستم 

در مدل فرآیندی تعریف  Service Taskسرویس را صدا بزنیم، یک فعالیت از نوع خواهیم وبای که میمرحله

 Service Taskتعریف  -2-6شکل  .Error! Reference source not foundکنیم. این فعالیت در می

 نشان داده شده است. 

 

 
 Service Taskتعریف  -2-6شکل  

 

ها امکان تعریف فرم و یا ایفاکنندگان وجود ندارد، به دلیل آنکه  Service Taskدقت داشته باشید که برای 

از چرخه توسعه در  Service Taskدهد. برای تعریف تنظیمات سرویس انجام میفعالیت را یک وب کار آن

تعریف واسط  -2-6شکل  کنیم که در سازی را انتخاب میمرحله ششم قسمت تعریف واسط یکپارچه

شده نمایش داده خواهد شد نشان داده شده است. با انتخاب این گزینه مدل فرآیندی طراحی سازییکپارچه

 باشند. می Service Taskباشند که از نوع هایی فعال میکه در آن فقط فعالیت
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 سازیتعریف واسط یکپارچه -2-6شکل  

 

صفحه  -9-6شکل  شویم که در مورد نظر وارد صفحه تنطیمات این فعالیت می Service Taskبا انتخاب 

 آورده شده است.  Service Taskتنظیمات 
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 Service Taskصفحه تنظیمات  -9-6شکل  

سرویس را نمایید ابتدا آدرس وبمشاهده می Service Taskصفحه تنظیمات  -9-6شکل  همانطورکه در 

 Interface Methodsسرویس در قسمت کنیم تا متدهای موجود وبرا انتخاب می Goکنیم و گزینه وارد می

یستم و نام متد تعیین کرده و گزینه بعدی کنیم و برای آن سآورده شوند. سپس متد مورد نظر را انتخاب می

های متد را شناسایی کرده و از ما ورودی BPMSشویم که سیستم ای میکنیم. وارد صفحهرا انتخاب می

 سرویس را سینک نماییم. های ورودی وبخواهد دادهمی
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 سرویسوب هایتعیین ورودی -3-6شکل  

 Select BizAgiسرویس را از طریق توانیم ورودی وبما می سرویسوب هایتعیین ورودی -3-6شکل  در 

XPath ای در مدل داده ارتباط دهیم تا ورودی خود را از آن بگیرد و یا اینکه از طریق به دادهDefault 

value سرویس را های وبفرض برای ورودی تعریف نماییم. با انتخاب گزینه بعدی خروجییک مقدار پیش

و یا یک فایل  BPMSسرویس را در توانیم خروجی وبکنیم که در  نشان داده شده است و ما میسینک می

XML  .ذخیره نماییم 

 
 سرویستعیین خروجی وب -2-6شکل  

کنیم تعریف کرده و سرویس اخذ میهایی را که در فراخوانی وب Errorتوانیم با انتخاب گزینه بعدی هم می

  ذخیره نماییم. BPMSمتن خطا را در محلی در 

8-3 Timer Event 

باشند و منتظرند تا یک اتفاقی می Catchingاز نوع  Timerدانید تمامی رویدادهای از نوع همانطورکه می

توانند از نوع آغازین و یا میانی باشند. رویدادهای آغازین از بیافتد تا محقق شوند، پس رویدادهای تایمر می



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 162صفحه

های مشخص زمانی )به عنوان مثال ماهیانه( خواهیم در دورهنوع تایمر برای مواردی کاربرد دارند که می

باشد و نیازی نباشد که فردی بر روی گزینه  BPMSین کار برعهده سیستم فرآیندی را آغاز نماییم و ا

درخواست جدید کلیک کند. جهت این کار در قسمت تعریف مدل فرآیندی بر روی رویداد آغازین راست 

را انتخاب  Propertiesکلیک کرده و آن را به تایمر تبدیل کنید. حال بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه 

 ینزمانبندی رویداد تایمر از نوع آغاز -6-6شکل  تنظیمات تایمر را انجام دهیم. همانطورکه در  کنید تا

 دهیم. وجود دارد که زمانبندی تایمر آغازین را انجام می Scheduleنمایید در این قسمت گزینه مشاهده می

 
 ینزمانبندی رویداد تایمر از نوع آغاز -6-6شکل  

رسد، یک مدتی را صبر ها میرویدادهای میانی تایمر هم برای مواردی کاربرد دارند که وقتی فرآیند به آن

کند تا محقق شوند و به جریان فرآیندی اجازه عبور از خود را بدهند. برای استفاده از این رویدادها یک می

به تایمر تبدیل نمایید. حال بر روی آن راست کلیک رویداد میانی را به مدل فرآیندی اضافه نمایید و نوع آن را 

وجود دارد که مدت زمان تایمر  Durationرا انتخاب کنید. در این قسمت گزینه  Propertiesکرده و گزینه 

 نماییم. را مشخص می
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 تعیین زمان تایمر -13-6شکل  

8-6 Error and Cancel End Event 

اند تا مدلسازی زیرفرآیندها از نوع رویدادهای پایانی تعریف شده Cancelو   Errorرویدادهای  BPMNدر 

را تکمیل نمایند. فرض کنید فرآیندی به عنوان زیرفرآیند یک فرآیند پدر به آن لینک شده است. در فرآیند 

زیرفرآیند فرآیند ادامه پیدا کند ولی اگر زیرفرآیند کنسل شود و یا  خواهیم که در صورت اجرای کاملپدر می

در هنگام اجرای آن خطایی رخ دهد فرآیند پدر نیز متوقف شوند. بنابراین در تعریف زیرفرآیند برای فرآیند 

کنیم تا در صورت کنسل شدن و یا بروز به فعالیت زیرفرآیند ضمیمه می Errorو  Cancelپدر دو رویداد 

طراحی فرآیند  -11-6شکل  خطا در زیرفرآیند کار متوقف شود. بنابراین در فرآیند پدر مدل فرآیندی همانند 

 خواهیم داشت.  .CancelError! Reference source not foundو  Errorپدر در حالت 

 
 Cancelو  Errorطراحی فرآیند پدر در حالت  -11-6شکل  
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کنیم تا حاالت مختلف را نشان در مدل فرآیندی زیرفرآیند هم رویدادهای پایانی مختلفی را مدلسازی می

نشان داده شده  Cancelو  Errorطراحی فرآیند فرزند در حالت  -14-6شکل  دهد. نمونه مدل زیرفرآیند در 

 است. 

 
 Cancelو  Errorطراحی فرآیند فرزند در حالت  -14-6شکل  

8-4 Link Event 

باشد و برای حاالتی کاربرد دارد که مدل فرآیندی پیچیده شده است و رویداد لینک فقط از نوع میانی می

شود. از این لینک ایجاد شاخه در آن باعث پیچیدگی مدل فرآیندی و سردرگمی کاربر در نگاه اول به آن می

ای ین رویداد آن را به انتهای شاخهها را حذف کنیم. برای استفاده از اکنیم که برخی از شاخهاستفاده می

 Propertiesشود. بر روی می Is Throwاضافه کنید و با حرکت آن به طور خودکار رویداد میانی توپر و یا 

آن کلیک کنید و یک نام و نام نمایشی به آن بدهید. یک لینک دیگر هم به ابتدای یک شاخه وصل کنید تا 

را بدهید. با انجام این کار در اجرا  Is Throwآن دقیقا نام لینک  Propertiesشود و در  Catchingاز نوع 

امه گردد و کار را از آن اداسم با آن میهنگامی که جریان فرآیند به لینک توپر برسد، دنبال لینک توخالی هم

 نشان داده شده است.  Link Event -13-6شکل  دهد. نمونه این رویداد در می
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 Link Event -13-6شکل  

8-9 Signal Event 

تواند از نوع آغازین، میانی و یا پایانی باشد. این دانیم یک رویداد سیگنال میهمانطورکه از فصول پیش می

ا کار فرستیم ترویداد زمانی کاربرد دارد که در یک مرحله از فرآیند به یک یاچند فرآیند دیگر سیگنال می

یک سیگنال  رویداد سیگنال از نوع پایانی -12-6شکل  خود را آغاز کنند و یا ادامه دهند. به عنوان مثال در 

پروژه  Applicationرسد، یک سیگنال در سطح وجود دارد. زمانی که فرآیند به این رویداد می Aپایانی با نام 

باشد،  Aاسم با آن سیگنال یعنی )آغازی یا میانی( که هم Catchingاز نوع شود و هر سیگنال پخش می

 تواند باعث آغاز چند فرآیند شود. گیریم که یک رویداد سیگنال میگردد. نتیجه میمحقق می

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

تواند از نوع آغازین، میانی و یا پایانی باشد و برای می Messageدانیم رویداد همانطورکه از فصول پیش می

خواهیم با پایان فرآیند پیامی ارسال شود که ارتباط بین دو فرآیند مشخص کاربرد دارد. به عنوان مثال می

انتخاب کرده و سپس به فرآیند  Messageیک فرآیند دیگر را آغاز کند. رویداد پایانی فرآیند اول را از نوع 

کنیم. حال به قسمت پیشرفته رفته و در انتخاب می Messageرفته و رویداد آغازین آن را هم از نوع  دیگر

را انتخاب کنید.  Newراست کلیک کرده و گزینه  Collaboration Diagramsبر روی  Processesقسمت 

 .Error! Reference source not foundنحوه ایجاد همکاری بین فرآیندها -12-6شکل  این گزینه در 

 نشان داده شده است. 

 
 نحوه ایجاد همکاری بین فرآیندها -12-6شکل  

ود های موجکه در ابتدا فرآیندها با ورژنبا انتخاب این گزینه صفحه تعریف همکاری فرآیندها باز خواهد شد  

 !Errorکنید که در  Addخواهد که فرآیندهایی را که با هم در ارتباطند به صفحه کند و از ما میرا لیست می

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

 شده است.
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 نحوه اضافه کردن فرآیندها به محیط همکاری -19-6شکل  

 کنیم. تباط برقرار میآن ار Messageکنیم و بین رویدادهای دو فرآیند مذکور را به صفحه اضافه می

 
 Messageهمکاری از نوع  -13-6شکل  
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8-41 Inclusive Gateway 

تواند یک یا برای الگوهایی با انتخاب چندگانه کاربرد دارد و می Inclusive Gatewayدانید همانطورکه می

ماند تا کار را تجمیع کرده و اجازه های ورودی و فعال میچند شاخه خروجی را فعال کند و منتظر همه ساخه

داریم که در آن  Inclusive Gateway -12-6شکل  عبور دهد. حال فرض کنید که مدل فرآیندی همانند 

تواند در هر درخواست یک، ها فعال شوند که میشود که کدام شاخهدر فعالیت ثبت درخواست مشخص می

 وازی ایجاد شود. فعال شوند و کار م "درگاه اول"با نام  Inclusive Gatewayدو و یا هر سه شاخه خروجی از 

 

 
 Inclusive Gateway -12-6شکل  

 

ماندف اما باید تنظیمات آن را انجام دهیم تا های فعال میهم منتظر شاخه "درگاه دوم"حال درگاه با نام 

را انتخاب  Propertiesهای فعال را بشناسد. بنابراین بر روی درگاه دوم راست کلیک کرده و گزینه شاخه

های کنیم تا شاخهاه اول را انتخاب میوجود دارد که در آن درگ Tsk to synchای تحت عنوان کنیم. گزینهمی

ها بماند و سپس کار را کند، بشناسد و تنها منتطر آن شاخههایی که درگاه اول فعال میفعال را از بین شاخه

گیری شود. این گزینه در تجمیع کرده و اجازه عبور از خود را دهد و کار در قالب یک کار وارد فعالیت تصمیم

 نشان داده شده است.  Inclusive Gatewayتنظیمات  -16-6شکل  
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 Inclusive Gatewayتنظیمات  -16-6شکل  
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 امکانات   پیشرفته  در  مدل دادهفصل دهم:  41
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 مقدمه

مدل داده و نحوه تحلیل و ساخت آن آموزش داده شد. در این فصل به بررسی مباحث پیشرفته  2در فصل 

باشد. به های دیگر میاین فصل خواهیم پرداخت که این مباحث شامل خواندن اطالعات از سرورها و سیستم

بایست از لیست قطعات موجود فنی لیست قطعات مصرفی خود را میعنوان مثال فرض کنید که کارشناس 

باشد. در قسمت مدل داده یک واسط بین داری انتخاب کند که یک سیستم جدا میدر سیستم تعمیرات و نگه

را نیز  BPMSهای غیر از های موجود در سیستمهای مختلف تعبیه شده است که قادر است دادهسیستم

ها آورد که ما یک مرجع برای وارد کردن دادههای دیگر این حسن را به وجود میسیستم بخواند. ارتباط با

هم نباشد و از  BPMSشود لزومی به آپدیت اطالعات آن در ای به یک جدول اضافه میداریم و زمانیکه داده

ه جدول در طرف دیگر وقتی جدولی دارای هزاران رکورد در سیستم دیگری باشد، لزومی به تعریف دوبار

BPMS ر های دیگر دای یا ارتباط در سطح مدل داده با سیستمو وارد کردن مقادیر به آن نباشد. ارتباط داده

شوند که در ادامه این فصل به تشریح تعریف می Replicated Entityو  Virtualized Entityدو موضوع 

 ها خواهیم پرداخت. آن

41-4 Virtualized Entity 

ت اقالم مصرفی را که در فرآیند مورد استفاده قرار خواهیم داد از یک جدول در سیستم فرض کنید که لیس

خوانیم که در خود اقالم مصرفی را لیست کرده است. یک ویو از جدول تهیه داری خود میتعمیرات و نگه

 تهیه ویوی لیست اقالم مصرفی -1-13شکل  کنیم تا امنیت را در برقراری ارتباط حفظ کنیم. این ویو در می

 نشان داده شده است. 

 
 تهیه ویوی لیست اقالم مصرفی -1-13شکل  
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و یا پارامتر آن را از جدول اقالم موجود در  Stringحال ظکافیست به جای تعریف نام قطعه مصرفی از نوع 

ای فرآیند وارد شده و به صفحه طراحی مدل داده BPMSسیستم دیگر بخوانیم. بدین منظور وارد محیط 

ای را برقرار که ارتباط داده وجود دارد Virtualizedو  Entityای تحت عنوان شویم. در این صفحه گزینهمی

 کند. می

 
 ایدر قسمت مدل داده Entityگزینه  -4-13شکل  

 شویم. سیستمکنیم و وارد محیط تعریف سیستم ارتباط میکلیک می Virtualized Entityبر روی گزینه 

 !Errorصفحه تعریف سیستم -3-13شکل  کنیم که در کرده و یک نام برای آن تعریف میجدید را انتخاب 

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

 

ارتباط را تعریف کرده و سرور و دیتابیسی  Provider  کنیم و در صفحه بعد،بر روی گزینه بعدی کلیک می

 و آدرس Providerتعریف  -2-13شکل  شناسانیم. این مهم در را که ویو در آن قرار دارد در این قسمت می

 نشان داده شده است. .Error! Reference source not foundدهی سرور ویو
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 دهی سرور ویو و آدرس Providerتعریف  -2-13شکل  

 

فراخوانی  -2-13شکل  شود و همانطورکه در به دیتابیس مربوطه وصل می BPMSبا انتخاب گزینه بعدی 

نمایید جداول مشاهده می .VirtualizationError! Reference source not foundجداول و ویوها در 

ویو را تیک بزنید تا  idتوانید کل جدول را انتخاب کنید و یا ستون کند. شما میو ویوهای آن را لیست می

باشد تا  intیر تکراری و از نوع ویو بایستی منحصر بفرد، غ idکل ویو را فراخوانی کند. دقت داشته باشید که 

BPMS  هم آن را به عنوانIdentity  .بشناسد 
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 Virtualizationفراخوانی جداول و ویوها در  -2-13شکل  

 

و انتخاب گزینه بعدی،  Virtualizationفراخوانی جداول و ویوها در  -2-13شکل  در  idProductبا انتخاب 

سازد که متناظر در دیتابیس خود پروژه می Masterاسم ویو مورد نظر یک جدول دقیقا هم BPMSسیستم 

نشان داده شده  vw_Productsمتناظر ویوی  Virtualجدول  -9-13شکل   باشد. این جدول درآن ویو می

 است. 
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 vw_Productsمتناظر ویوی  Virtualجدول  -9-13شکل  

 

توان ارتباطات یک به باشد، اما فقط میمی Masterبه شکل آبی رنگ و از نوع  Virtualبا وجود اینکه جدول 

ه توانیم بباشد. حال ما مییک به آن برقرار کرد چونکه مانند جداول پارامتر فقط دارای مقادیر مشخصی می

نام قطعات و کد قطعات مصرفی  vw_Productsمتناظر ویوی  Virtualجدول  -9-13شکل   جای آنکه در

ها را از بین مقادیر موجودی که در سیستم دیگری وجود دارند، انتخاب وارد نماییم، آن Stringرا به شکل 

نماییم که مشاهده می Virtualizationاجرای  -3-13شکل   اجرای آن درنماییم. حال با طراحی فرم و 

 شوند. مقادیر ویو جهت انتخاب نمایش داده می

 
 Virtualizationاجرای  -3-13شکل  
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به مقادیر  BPMSدر هر زمان از اجرای فرآیند که سیستم  Virtualizationدقت داشته باشید که در حالت 

Virtual ید. نماکند و مقادیر را در همان لحظه بروز مینیاز داشته باشد با سیستم خارجی ارتباط برقرار می 

41-3 Replicated Entity 

 Replicated Entityای تحت عنوان گزینه Virtualized Entityدر مدل داده به همراه  Entityدر قسمت 

های مورد نیاز از سیستم دیگر به کند با این تفاوت که دادهعمل می Virtualهم وجود دارد که دقیقا مشابه 

مشخص  Replicationی که ما در تنطیمات جای آنکه در مواقع نیاز در همان لحظه بروز شوند، در فواصل زمان

بروز شوند. به  BPMSها در سیستم کند تا دادههایی را اجرا می Jobیک سری  BPMSنماییم، سیستم می

برای زمانی  Replicateها با ارتباط با سیستم دیگر بروز شوند. حالت های زمانی شبانه دادهعنوان مثال در بازه

های در سیستم دیگر بیش از چندهزار رکورد باشند و ارتباطات در هر بار که به داده شود که مقادیرپیشنهاد می

 آن سیستم مورد نیاز است، باعث کندی سیستم گردند. 

برنامه زمانی آپدیت مقادیر را  Replicateباشد، فقط در می Virtualهم مانند  Replicateتنظیمات حالت 

 نشان داده شده است.  Replicationتعیین برنامه زمانی  -2-13شکل   نماییم که درنیز تعریف می

 
 Replicationتعیین برنامه زمانی  -2-13شکل  

همانند  Replicationنمایید که جداول مشاهده می Replicationتعیین برنامه زمانی  -2-13شکل   در

 باشند. جداول پارامتر به شکل سبزرنگ می
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در  BPMSهای دیگر در سیستم سازی با سیستمهای یکپارچهدر این فصل مشاهده کردیم که یکی از گزینه

ها های دیگر را بخوانیم و از بین مقادیر آنهای موجود در سیستمتوانیم دادهباشد که مییبستر مدل داده م

سرو کار داشته  BPMSهای بروزشده در سیستم دهد که با دادهانتخاب کنیم. این واسط به ما این اجازه را می

 باشیم. 
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 مقدمه

پردازیم که ای میها آموزش داده شد. در این فصل به بررسی مباحث پیشرفتهنحوه ساخت فرم 2در فصل 

رساند. دقت داشته باشید که یاری می BPMSها در تر فرمطراح فرآیند را در طراحی هرچه بهتر و پیشرفته

ها دارد. تر طراحی فرممهم سرعت اجرای فرآیند بر روی وب رابطه مستقیمی با تحلیل مدل داده و از آن

هایی را طراحی نمایید که صفحه سنگینی هنگام اجرا لود نشود تا بر پذیرش فرآیند بایستی طراح فرآیند فرم

هایی توسط کاربران سازمان و ارزش کار شما تاثیر منفی نداشته باشد. به عنوان مثال با طراحی لینک برای فرم

توانیم سرعت اجرای فرم را به میزان قابل توجهی باال ببریم و یا دارند، می که فقط جنبه اطالع در یک فرم را

شود. ها باعث باال رفتن سرعت اجرای فرم در هنگام اجرا میهای زیاد در فرم Tabکمتر استفاده کردن از 

 اشند،بسعی شته باشید اطالعاتی که در فرم حیاتی نمی BPMSها در توجه داشته باشید که در طراحی فرم

ها را مدیریت نمایید تا ارزش کار شما هنگام های پیوست اخذ کنید و یا اینکه از طریق لینک آندر قالب فایل

ها های بخش طراحی فرماجرای فرآیند توسط کاربران دوچندان نمایان شود. در ادامه این فصل برخی از ویژگی

 شوند. تشریح می

 ای یک دستوراستفاده از دکمه بر روی فرم برای اجر 44-4

توانید دکمه بر روی فرم اضافه نمایید و با کلیک بر روی دکمه دستور خاصی اجرا شود. ها میدر طراحی فرم

خواهیم امکان ابطال فرآیند را بر روی فرم به کاربر بدهیم. برای انجام چنین کاری ابتدا به عنوان مثال می

اضافه کردن دکمه بر  -1-11شکل   م اضافه کنیم. دربایستی یک دکمه تحت عنوان ابطال فرآیند را به فر

نحوه اضافه کردن دکمه به فرم نشان داده شده است که کافیست دکمه را گرفته و بر روی فرم  روی فرم

 بیاندازیم. 
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 اضافه کردن دکمه بر روی فرم -1-11شکل  

ها به شرح ذیل شود که ویژگی هرکدام از آیکونمختص آن ظاهر می Propertiesبا کلیک بر روی دکمه 

 باشند. می

 Display Name: باشد که می تواند خالی باشد.نام دکمه می 

 CaptionButton : نیم کشده ابطال فرآیند را تایپ میباشد که برای مثال ارایهنام بر روی دکمه می

 تا برروی دکمه نمایش داده شود. 

 Expression: شده اجرا باشد که کاربر با زدن دکمه کد نوشتهمحیط طراحی کد برای دکمه می

 -4-11شکل   در Expression شود. برای مثال ابطال فرآیند کد مورد نیاز با اضافه کردن یک

Expression نوشته شده است.  مربوط به ابطال فرآیند 

 
 مربوط به ابطال فرآیند Expression -4-11شکل  

 Interface: توانیم وب سرویسی را در این قسمت تنظیم کنیم تا با کلیک بر روی دکمه آن وب می

 سرویس فراخوانی شود. 

 Visible: امکان نمایش دکمه بر روی فرم 

 Editable: ویرایش دکمه بر روی فرم امکان 
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 شود. هنگام اجرای فرآیند، دکمه همانند  بر روی فرم نمایش داده می

 استفاده از لینک 44-3

ها بهره ببریم. لینک برای مواردی کاربرد دارد توانیم از قابلیت گذاشتن لینک برروی فرمها میدر طراحی فرم

آدرسی خاص که از دیتابیس توان به بازکردن یک فرم عمومی با زدن لینک و بازشدن ها میکه از جمله آن

آن را  صفحه تعریف سیستم -3-13شکل   شود، اشاره کرد. برای گذاشتن لینک به فرم همانندخوانده می

 کنیم. برروی صفحه فرم اضافه می

 
 استفاده از لینک. -3-11شکل  

شو که موارد مهم مربوط به آن ظاهر می Propertiesپس از اضافه کردن لینک به فرم، با کلیک بر روی آن 

 باشند. آن به شرح ذیل می

 Display Name: توان از این قسمت وارد نمود. نام نمایشی لینک را می 

 Data Binding: ای را به لینک توان فیلد از نوع رشتهمیBind  کرد که با اگر آدرس یک سایتی

 شود. در آن فیلد باشد، در محبط اجرا با کلیک برروی لینک آن سایت باز می
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 Display Form:  ینک تعریف کرد که با کلیک بر روی لینک توان فرمی را برای لقسمت میاز این

و افزایش سرعت اجرای فرآیندها را  BPMSهای آن فرم باز شود. این امکان قابلیت سبک کردن فرم

 دهد. به تحلیلگر فرآیند در هنگام ساخت آن می

 

 جهت جست و جو و استفاده از اطالعات آن یگرد Entity یکداده از  یفراخوان 44-2

اید که در آن انباردار، تجهیزات جدید را با درخواست جدید در فرآینده فرض کنید که فرآیندی ساخته

کند. حال فرض کنید که فرآیندی دارید که نام آن وارد می Masterکردن تجهیزات در یک جدول اضافه

در لیست تجهیزات  کننده تجهیزی را درخواست دهد کهخواهید درخواستباشد و میدرخواست تجهیزات می

موجود باشد؛ بنابراین در طراحی مدل داده فرآیند درخواست تجهیزات یک ارتباط یک به یک از جدول 

کنید تا بتواند از بین مقادیر جدول تجهیزات لیست تجهیزات برقرار می Masterتجهیزات درخواستی به جدول 

گردد. حال برای طراحی فرم فرآیند درخواست تجهیز در جدول تجهیزات درخواستی ذخیره  idانتخاب کند و 

لیست  Masterآن کل جدول   Add Formتجهیزات، جدول تجهیزات درخواستی را به فرم اضافه کرده و در 

نشان داده  به فرم Entityاضافه کردن  -2-11شکل   کنید. این امر در Drag & Dropتجهیزات را به فرم 

 شده است. 

 
 به فرم Entityاضافه کردن  -2-11شکل  

توانیم تمامی رکوردهایی را ه میگردد کبا انجام این کار این فیلد در فرم به شکل جستجو در فرم لحاظ می

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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 های جداولردیف فیلتر کردن 44-1

باشند را فیلتر کرده و در هنگام اجرا می Comboتوانیم مقادیر فیلدهایی که به شکل ها ما میدر قسمت فرم

مقادیر دلخواه تحلیلگر فرآیند را برای کاربر نمایش دهد. فرض کنید به موجودیت اصلی فرآیند خود دو ارتباط 

اید که جدول استان دارای ر برقرار ساختهیک به یک به دو جدول پارامتر تحت عناوین نام استان و نام شه

ها نام شهر، کد شهر و کد استان مرتبط باشد و جدول شهر شامل ستونهای نام استان و کد استان میستون

 شود که در ستون کد استان مرتبط بایستی مقادیر متناظر با کد استان در جدول نام استان وارد شوند. می

آن  Propertiesکنیم و در قسمت وارد فرم می Comboاستان را به شکل ها جدول در قسمت طراحی فرم

Submit on change  کنیم تا با تغییر مقادیر استان در هنگام اجرا مقادیر در دیتابیس آن را  انتخاب می

 نشان داده شده است.  اضافه کردن جدول نام استان به فرم -2-11شکل   ثبت شوند. این امر در

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

شهر بر روی گزینه  Propertiesکنیم و در قسمت حال جدول نام شهر را به زیر نام استان در فرم اضافه می

توانیم مقادیر شهرها را در هنگام اجرا فیلتر کنیم و فقط شود که میای ظاهر میکنیم. صفحهفیلتر کلیک می

نشان  صفحه فیلترینگ مقادیر جدول شهر -9-11شکل   شهرهای بخصوصی نمایش داده شوند. این صفحه در

 داده شده است.
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 صفحه فیلترینگ مقادیر جدول شهر -9-11شکل  

خواهیم بر در قسمت اول ستونی از جدول را که می صفحه فیلترینگ مقادیر جدول شهر -9-11شکل   در

ف برابر و یا مخال باشد.( و آن راکنیم )در مثال فوق کد استان میمبنای آن فیلتر را انجام دهیم را انتخاب می

دهیم. در قسمت سوم چهار گزینه جهت انتخاب وجود دارد که به شرح ذیل با مقادیر قسمت سوم قرار می

 باشند. می

 Set null value: شوند که انتخاب این گزینه در محیط اجرا لیست شهرهایی نمایش داده می با

 باشند.  Nullها مقدار کد استان آن

 ueSet a constant val: م توانیانتخاب این گزینه قسمتی باز خواهد شد که مقدار ثابتی را می با

را وارد کنیم، در هنگام اجرا لیست شهرهایی نمایش داده  4تایپ کنیم. به عنوان مثال اگر مقدار 

 باشند.  4ها خواهند شد که کد استان آن

 Choose an attribute: نمایش داده خواهند شد که  های جدول شهربا انتخاب این گزینه ستون

توان فیلتر انجام داد. اگر در اینجا کد استان را در قسمت اول براساس ستون دیگری از ان جدول می
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شوند  و کد شهر را در قسمت سوم نمایش دهیم، در هنگام اجرا لیست شهرهایی در کومبو آورده می

 این مثال امر درستی نیست. ها برابر باشد که برای ها با کد استان آنکه کد شهر آن

 Evaluate data binding: تونایم به شود که میبا انتخاب این گزینه درخت مدل داده ظاهر می

فیلد مورد نظری دسترسی داشته باشیم و فیلتر را بر روی مقادیر آن فیلد در هر درخواست اعمال 

کنیم و از جدول نام کنیم که مقادیر مرتبط با آن درخواست را نمایش دهد. این گزینه را انتخاب می

کنیم تا در هنگام اجرا لیست شهرهایی جهت انتخاب نمایش داده شوند نتخاب می استان، کد آن را

اعمال فیلتر  -3-11شکل   اند. این امر درکه استان مربوط به آن در باال و جدول استان انتخاب شده

 نشان داده شده است.  بر روی جدول شهر

 
 اعمال فیلتر بر روی جدول شهر -3-11شکل  

 محاسبات بر روی مقادیر موجود در جداول 44-3

 جدول اطالعات فروش کاال -2-11شکل   فرض کنید که در فرآیند صدور فاکتور فروش یک فاکتور همانند 

زن و فی آن را وارد شود. همانطور که از این شکل پیداست، کارشناس فروش کاال را ثبت کرده و وثبت می
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خواهیم با ذخیره دهد. حال میانجام می Add Formکند که این اتفاق را با افزودن اطالعات فروش کاال در می

 کردن اطالعات رکورد فروش سیستم فی را در وزن کاال ضرب کرده و مقدار را در ستون مبلغ بنشاند. 

 
 جدول اطالعات فروش کاال -2-11شکل  

 

کنیم. در قسمت شویم و بر روی ستون مبلغ کاال کلیک میجدول فوق می Display Formبرای این کار وارد 

Properties  آن قسمتDefault value expression توانیم مقدار آن را کد نویسی کنیم. وجود دارد که می

محاسبه بر  -6-11شکل   کنیم که دربرای آن تعریف می Expressionبر روی این گزینه کلیک کرده و یک 

 کند. ن داده شده است و این کد، وزن را در فی ضرب مینشا روی مقدار مبلغ کاال

 
 محاسبه بر روی مقدار مبلغ کاال -6-11شکل  

کند و بر روی گزینه جدول ردیفی را ثبت می Add Formبا انجام این کار در محیط اجرا وقتی که کاربر در 

شود و حاصل در شود و وزن در فی برای ردیف ضرب میکند، کد فوق اجرا میذخیره و عدم ارسال کلیک می

 نشیند. ستون مبلغ می
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 Regular Expressionاستفاده از  44-6

Regular Expression ای و برای فیلدهایی کاربرد دارد که از جنس رشتهString باشند و برای محدود می

باشد تا در قالب خاصی یک متن را وارد نماید. در تعریف مدل داده معموال کردن کاربر در محیط اجرا می

تواند هر متنی را در شوند و کاربر میتعریف می Stringفیلدهای ساعت، شماره همراه ایمیل و ... از جنس 

را به فرم اضافه کنیم یک قابلیت  Stringویم، هنگامیکه فیلد از نوع فیلد وارد کند. برای اینکه مانع این مورد ش

شکل   باشد. این قابلیت درمی Regular Expressionآن فیلد وجود دارد که تحت عنوان  Propertiesدر 

11-13- Regular expression  .نشان داده شده است 
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 Regular expression -13-11شکل  

Regular Expression  بر مبنای کدJava Script باشد و در اینترنت برای الگوهای مختلف کدهای می

 Stringباشد. به عنوان مثال فرض کنید که فیلد ساعت رفت در شکل فوق از جنس مربوط به آن موجود می

کنیم تا در صورت خالی دریافت کنیم. این فیلد را اجباری می --:--خواهیم از کاربر در قالب باشد و میمی

 آن کد ذیل را تایپ کنید.  Regular Expressionد و در قسمت بودن کار ارسال نشو

^\d{2}:\d{2}([ap]m)?$ 

شود و به دلیل در محیط اجرا اگر کاربر ساعت رفت را در خارج از فرمت وارد کند، مقدار داخل فیلد خالی می

 شود.  مت مورد انتظار واردشود تا زمانی که فیلد در فرباشد کار به مرحله بعد ارسال نمیاینکه فیلد اجباری می
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 68استفاده از زمینه کاربر 44-4

 BPMSهای دیگری به فرم iframeها، امضاها و هر های راهنما، عکسکردن متنها و اضافهبرای زیباسازی فرم

بنویسیم و جای  jQueryتوانیم کدهای کنیم. در این قسمت حتی میهای کاربر استفاده میاز قسمت زمینه

کل هایی به شها را در هنگام اجرای فرآیند تغییر دهیم. در کل زمینه کاربر برای پاس دادن متنفیلدها و دکمه

HTML  به فرمBPMS .کاربرد دارد 

ایی که کار در آن قرار دارد را بر روی فرم در قالب و فونت خواهید نام فرآیند و مرحلهفرض کنید که می

یک ها راست کلمشخصی برای کاربر نمایش دهید. بدین منظور ابتدا در مرحله مدل فرآیندی بر روی فعالیت

 Help -11-11شکل   وان نمونه درها متن دلخواه خود را تایپ کنید. به عنآن Help Textکرده و در قسمت 

Text یک متن نوشته شده است.  در مدل فرآیندی 

 
 در مدل فرآیندی Help Text -11-11شکل  

 

  

                                              
96  UserField 
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اربری های کدر نوارابزار ابزار گزینه زمینه کاربر را انتخاب کنید تا صفحه تعریف زمینه BPMSافزار حال در نرم

نشان داده شده است. بر روی گزینه  های کاربریصفحه تعریف زمینه -14-11شکل   ظاهر شود. این صفحه در

Add  کلیک کنید و یک نام را برای زمینه کاربری انتخاب کنید. سپس بر رویEdit code  کلیک کنید تا کد

مربوط به مرحله  HTMLکد  -13-11شکل  زمینه کاربری را ویرایش نمایید. کد موجود را پاک کرده و کد 

 را در آن تایپ کنید.  فرآیند

 
 های کاربریصفحه تعریف زمینه -14-11شکل  

مربوط به هر فعالیت را در  Help Text مربوط به مرحله فرآیند HTMLکد  -13-11شکل   کد مربوط به

 دهد. به صفحه پاس می HTMLکند و آن را به شکل یک متغیر ذخیره می

 
 مربوط به مرحله فرآیند HTMLکد  -13-11شکل  

اضافه کردن زمینه کاربری به  -12-11شکل   های دلخواه از طریقپس از تعریف زمینه کاربری آن را به فرم

 کنیم. اضافه می هافرم
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 هااضافه کردن زمینه کاربری به فرم -12-11شکل  

های نمایش زمینه کاربری عنوان فرآیند و فعالیت در فرم -12-11شکل   در محیط اجرا فرم فرآیند همانند

را با استفاده از  HTMLهای و دیگر فایل iframe ،img srcتوانیم یک خواهد بود. در کل ما می محیط اجرا

 به صفحه فرم پاس دهیم.  ()FieldResponse.AppendHTMLکد 

 
 های محیط اجرانمایش زمینه کاربری عنوان فرآیند و فعالیت در فرم -12-11شکل  
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 امکانات   پیشرفته  در بخش تعریف قوانینفصل دوازدهم:  43
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 مقدمه:

گیری تشریح شد. در این فصل به بررسی مباحث های تصمیمها و درگاهنحوه کار با قوانین شاخه 9در فصل 

یاری  BPMSتر فرآیند در پردازیم که طراح فرآیند را در طراحی هرچه بهتر و پیشرفتهای میپیشرفته

 توانیم شروطی را برای فعاللدها میها ما آموختیم که با استفاده از مقادیر فیرساند. در بخش قوانین شاخهمی

ید خواهاعمال کنیم. حال فرض کنید که می "یا"و  "و"ها اعمال نماییم و بین این شروط نیز شرط شدن شاخه

خواهید با استفاده از جمع یکی از فعال شود. همچنین می "یا"و  "و"های ای با ترکیبی از شرطشاخه

ای را کدنویسی کنید که شرطی را برقرار سازید و یا در کل شرط پیچیده Collectionهای یک جدول ستون

داد. در این فصل به بررسی موارد فوق خواهیم پرداخت و مباحث محیط قبلی قوانین این امکان را به شما نمی

 ساز فرآیندها باشند. رسان طراح و پیادهای را مطرح خواهیم نمود تا یاریپیشرفته

 برای تعریف شروط XPathاستفاده از  43-4

سطح تایید مقامات باالدستی اخذ شود و در صورت اخذ  3فرض کنید که در یک فرآیند الزم است که حداقل 

تایید کار به مراحل بعدی فرستاده شود. کافیست که یک فعالیت بررسی و تایید بعد از فعالیت ثبت درخواست 

گذاشته شود و شاخه  Exclusive Gatewayیک  در مدل فرآیندی گذاشته شود و به پس از این فعالیت

تایید به فعالیت بعدی برود و شاخه رد به فعالیت رد برود و شاخه مربوط به نیاز به اخذ تایید مافوق دیگر هم 

الگوی فرآیندی مربوط  -1-14شکل   به فعالیت بررسی و تایید بازگردد. الگوی فرآیندی متبط با مثال فوق در

 نشان داده شده است.  به اخذ سه سطح تایید از مقامات مافوق

 
 الگوی فرآیندی مربوط به اخذ سه سطح تایید از مقامات مافوق -1-14شکل  
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ا کننده رکند و سطح درخواستهای دولتی میالگوی فوق کمک شایانی به طراحی مدل فرآیندی در سازمان

ده کند. کافیست که ایفاکنندر چارت شناسایی کرده و سطوح مورد نیاز برای تایید درخواست را شناسایی می

قانون شاخه نیاز به اخذ نظر انتخاب کرده و  Current Assignee Bossفعالیت بررسی و تایید درخواست را 

مافوق دیگر را درست تعریف کنیم. بدین منظور در مرحله چهارم تعریف فرآیند وارو بخش تعریف قوانین 

شویم تا قانون مربوط به آن شاخه را تعریف کنیم. با کلیک بر روی شاخه صفحه مربوط به تعریف تجاری می

مربوط به   Historyار در فرآیند ما تعریف شده که شود. فرض کنید که جدول گردش کقوانین باز می

خواهیم که در صورتیکه سه سطر تایید  کند. حال میها را ذخیره میها به همراه وضعیت تایید آنتاییدکننده

 Custom XPathدر این جدول وجود داشت کار به عنوان تایید نهایی خارج شود. در صفحه تعریف قوانین 

صفحه  -4-14شکل   وط مربوط به جدول گردش کار را در آن وارد نماییم. این مورد درکنیم تا شرکلیک می

 آورده شده است.  Custom XPathمربوط به 

 
 Custom XPathصفحه مربوط به  -4-14شکل  

 

کنیم تا ویژگی خاصی از جدول را محاسبه کنیم. با کلیک بر کلیک می Add custom XPathبر روی گزینه 

 شود. ظاهر می Custom XPathمحیط طراحی  -3-14شکل   ای مطابقروی این گزینه صفحه
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 Custom XPathمحیط طراحی  -3-14شکل  

توانیم جدول شده میبا استفاده از مدل داده تعریف  Custom XPathمحیط طراحی  -3-14شکل   در

خاص برای آن تعریف نماییم. ما جدول مربوط به جریان  Custom XPathکالکشنی را انتخاب کرده و یک 

جدول محیطی همانند  در سمت راست صفحه کنیم و با انتخاب این کار را برای مثال فوق انتخاب می

Custom XPath توانیم با استفاده از ویژگی یک یا چند ستون آن جدول را فیلتر کرده شود که میظاهر می

 و مجموع، میانگین، تعداد سطرها و ... آن جدول را اخذ کنیم.
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 Custom XPathابع و اعمال فیلتر در محیط خروجی ت -2-14شکل  

خواهیم تعداد سطرهایی از جدول گردش کار را اخذ کنیم که ستون مربوط به وضعیت در مثال فوق ما می

ها مقدار تایید شد باشد تا بتوانیم با استفاده از این تعداد بفهمیم که نیاز به تایید مافوق دیگری وجود تایید آن

تایید شده از این حلقه خارج کنیم. پس فیلتر کار را به عنوان  3دارد و یا در صورت رسیدن تعداد سطرها به 

قرار  Countرا برای مقدار  XPathکنیم و خروجی می Setمربوط به وضعیت تایید را برای مقدار تایید شد 

 در مثال نیاز به اخذ سه سطح تایید شده Custom XPathنحوه اعمال  -2-14شکل   دهیم. این مورد درمی

 نشان داده شده است. 
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 در مثال نیاز به اخذ سه سطح تایید شده Custom XPathنحوه اعمال  -2-14شکل  

 

کنیم تا این مورد ساخته شود. پس از ساختن کلیک می OKبر روی گزینه  Custom XPathپس از اعمال 

Custom XPathشود تا در ادامه فرآیند در صورت نیاز از آن دوباره ، این مورد به لیست موجود اضافه می

 -9-14شکل   ششده در تعریف شروط استفاده کنیم. همانندتوانیم از این تعداد تعریفاستفاده شود. حال می

کرده  Drag & Dropآن را به قسمت اول شرط  Gatewayدر تعریف قوانین  Custom XPathاستفاده از 

 باشد.  3گوییم که زمانی شاخه نیاز به اخذ تایید مافوق فعال شود که این تعداد کمتر از و می
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 Gatewayدر تعریف قوانین  Custom XPathاستفاده از  -9-14شکل  

 برای تعریف شروط Operationsاستفاده از  43-3

Operation ها ها شامل مواردی از قبیل بزرگتر، مساوی، بزرگتر مساوی و ... است که ما را در نوشتن شرط

، insert a operatorرساند. هرچند که با ایجاد یک شرط جدید در صفحه قوانین، در قسمت یاری می

Operation اضافه کردن یک  -3-14شکل   توان همانندشود، میهای مربوطه بارگذاری میOperation  نیز

 کردن اضافه نمود.  Drag & Dropرا به آن قسمت با  Operationیک 

 
 Operationاضافه کردن یک  -3-14شکل  
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 ها در تعریف قوانین Definitionاستفاده از  43-2

در  Custom XPathاستفاده از  -9-14شکل   سطح مافوق را در نظر بگیرید که در 3مثال نیاز به اخذ تایید 

ن خواهد ایایم. فرض کنید که تحلیلگر فرآیند میرا در تعریف شرط نوشته 3مقدار  Gatewayتعریف قوانین 

مقدار را به عنوان یک متغیر وارد نماید و در تغییرات فرآیندی صرفا این مقدار را تغییر دهد که سطوح مورد 

هایی را  Definitionتوان باشد و نیاز به تغییر دوباره کد نباشد. برای چنین حاالتی میت مینیاز برای تاییدا

افزار ها را از محیط اجرای تحت وب مدیریت نمود و نیازی به تغییر کد در نرمتعریف کرد و آن BPMSدر 

BPMS باشد. برای ساخت یک نمیDefinition  در محیط تعریف قوانین در قسمتComponents  بر روی

مشاهده  Definitionنحوه ساخت یک  -2-14شکل   کلیک کنید. دو مورد همانند Definitionsگزینه 

 شوند. می XPath Definitionو  Constant Definitionخواهید نمود که شامل 

 
 Definitionنحوه ساخت یک  -2-14شکل  

Constant Definition توانیم از طریقها را میکنیم و مقادیر آنشامل متغیرهای ثابتی است که تعریف می 

به جای  Constant Definitionتوانیم یک کارتابل مدیر سیستم مدیریت نماییم. در مثال سطوح تایید، می

کردن آن  Drag & Dropهم به شکل  Definitionتعریف کنیم و از آن استفاده نماییم. استفاده از  3عدد 

بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه  Constant Definitionباشد. برای تعریف یک بر روی خط شرط می

New Definition کنیم و برای آن یک نام انتخاب کرده و در صفحه بعدی نوع آن را وارد را انتخاب می

 نشان داده شده است.  Constant Definitionنحوه تعریف  -6-14شکل   کنیم. این مورد درمی
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 Constant Definitionنحوه تعریف  -6-14شکل  

XPath Definition شود به تعریف یک هم مربوط میDefinition   که مقدار آن را از فیلدهای مدل اده

 Newراست کلیک کرده و گزینه  XPath Definitionخواند. برای تعریف آن کافیست که بر روی می

Definition ای از آن را به را انتخاب کرده و برای آن نام انتخاب کرده و یک فیلد یا مشخصهDefinition 

 در تعریف شروط استفاده نماییم.  Definitionارتباط دهیم و از آن 

 برای تعریف شروط Functionsاستفاده از  43-1

ها در تعریف قوانین استفاده کرد. این توابع توان از آناند که میها توابعی تعبیه شدهدر تعریف قوانین شاخه

در  Functions -13-14شکل   ند که دروجود دار Functionsو در نوارابزار  Componentsدر قسمت 

 اند. نشان داده شده صفحه تعریف قوانین
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 در صفحه تعریف قوانین Functions -13-14شکل  

باشد. حتی از طریق و ... می Sum ،Multiply ،Subtractشامل توابع  Functionsتوابع موجود در قسمت 

My Functions ها استفاده نمود. نحوه ساخت و استفاده از توابع در توان توابع جدیدی را ساخت و از آنمی

 تشریح شده است.  13فصل 

 insert a valueبرای استفاده از توابع در قسمت تعریف قوانین کافیست که آن تابع را به خط شرط در قسمت 

در تعریف  Sumنحوه استفاده از تابع  -11-14شکل   اضافه کنیم. به عنوان مثال در Drag & Dropبا حالت 

 Drag & Dropهای آن به ورودی intاستفاده شده است و دو فیلد از نوع  Sumاز تابع  هاقوانین شاخه

 ها خط شرط نوشته شده است. اند و براساس جمع آنشده

 
 هادر تعریف قوانین شاخه Sumنحوه استفاده از تابع  -11-14شکل  
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مباحث پیشرفته در فصل سیزدهم:  42

 هاExpressionها و نوشتن شرط
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 مقدمه:

ها تشریح شد. در این فصل به بررسی  Expressionو  BPMSنحوه کار با محیط کدنویسی در  9در فصل 

یاری  BPMSتر فرآیند در پردازیم که طراح فرآیند را در طراحی هرچه بهتر و پیشرفتهای میمباحث پیشرفته

ها و رویدادها آموختیم که در هنگام ورود، ذخیره اطالعات و یا خروج از رساند. در بخش اقدامات فعالیتمی

نند، کخوانند، پر میها و کدهایی را تعریف کنیم که فیلدهایی را سیستمی میطتوانیم شرها میاین ماژول

آموختیم که برای  9شوند. در فصل ها اخذ میها داده و از آندهند و یا اطالعاتی به وب سرویسخطا می

( استفاده کنیم <>ها ) Tagتوانیم از باز و بسته کردن ها با رابطه یک به یک میگرفتن فیلدها و یا پرکردن آن

و چند نمونه مثال مانند سیستمی پر کردن تاریخ، ایجاد کننده و شماره درخواست را انجام دادیم. در این 

اخت ها، سهای آنای شامل کار با جداول کالکشن و گرفتن و پر کردن دادهفصل به بررسی مباحث پیشرفته

های کردن جداول کالکشن، ایجاد خطا تحت شرطهای تکرار، پر ها، ساخت حلقهسرویستوابع، صدازدن وب

در حد مقدماتی  #Cمختلف و ... خواهیم پرداخت که نیازمند آشنایی تحلیلگران فرآیند با مباحث کدنویسی 

باشد. دقت داشته باشید که کسب مهارت در این فصل به کار عملی تحلیلگران با این بخش و تست و اجرای می

باشد ها نمیو امثال آن forهای و یا حلقه ifباشد و هدف از این فصل آموزش ایجاد یهای واقعی وابسته منمونه

 CEntity Managerو  Me ،CHelperتحت عناوین  BPMSو هدف نویسنده آشنایی با سه کالس تابع 

 هایباشد. در ادامه این فصل در ابتدا به بررسی اجمالی این سه کالس خواهیم پرداخت و در قالب نمونهمی

 ها را تشریح خواهیم نمود. مختلف برخی از توابع پرکاربرد آن

 Meکالس تابع  42-4

آن عبارت  را ایجاد کنید و در داخل محیط کد نویسی Expressionها و رویدادها یک اگر در اقدامات فعالیت

Me. یسی تواند در محیط کدنوشود که میرا تایپ کنید، خواهید دید که توابع مختلفی برای کاربر لیست می

تواند اطالعاتی را در رابطه با فرآیند توابعی را در خود ذخیره دارد که می Meها یاری بگیرد. کالس تابع از آن

تواند شامل اضافه کردن رکورد قرار دهد. این اطالعات می نویسیم را در اختیار کاربرجاری که در آن کد می

)درخواست( جاری فرآیند، اطالعات مربوط به فعالیت  Caseبه یک جدول در این فرآیند، اطالعات مربوط به 

ها و ... باشد. پس در ساخت فرآیند در هر جاری فرآیند، گرفتن فیلدها و رکوردها، پرکردن فیلدها و ردیف

 Meابع باشید، کالس تاز به کدنویسی دارید و نیازمند کسب اطالعاتی در رابطه با فرآیند جاری میجایی که نی

دارد که شما را در درک بهتر در آن وجود  pdfتواند به کمک شما بیاید. مقاالتی در پایگاه آموزش و فایل می
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ابطه با هایی عملی در رتجو کنید تا مثالتوانید این توابع را جسرساند. در اینترنت نیز میاین توابع یاری می

 ها را بیابید. آن

 Me.addRelationاستفاده از  42-4-4

یک دکمه بگذارید که یک ردیف خالی  Add Formخواهید که در جداول کالکشن به جای استفاده از اگر می

دیگری نشود، اطالعات ردیف را پر کند و وارد فرم  Display Formدر جدول ایجاد کند و کاربر در همان 

دول جتواند کمک شایانی را به شما برساند. کار اصلی این تابع، اضافه کردن یک ردیف به یک این تابع می

مت ایم. پس در قسباشد که آدرس آن را به ورودی تابع داده)صرفا ارتباط یک به چند در فرآیند( می کالکشن

 آن عبارت ذیل را کپی کنید.  Expressionها یک دکمه بر روی فرم بگذارید و در قسمت فرم

معادله 

1 
Me.addRelation("MainEntity.CollectionName"); 

وارد  stringآدرس مربوط به کالکشن را به صورت  ""دقت داشته باشید که در بین عبارات  1معادله در 

نمایید. این آدرس برابر است با نام موجودیت اصلی + . + نام ارتباط با جدول یک به چند. با اجرای فرآیند 

رم وجود دارد مشاهده خواهید کرد که با کلیک بر روی دکمه یک سطر خالی به جدول کالکشنی که در ف

 اضافه خواهد شد. 

 Me.Task.DisplayNameاستفاده از تابع  42-4-3

خواهید نام فعالیت جاری را که درخواست در آن مرحله قرار دارد را به شکل سیستمی فرض کنید که در می

( آن یک On Enterدر فرم ذخیره نمایید. کافیست که در هنگام ورود به فعالیت ) stringدر یک فیلد 

Expression  .ایجاد کرده و کد ذیل را در آن تایپ کنید 

 ;MainEntityName.StringFieldName>=Me.Task.DisplayName> 2معادله 

ایم. ایم و آن را برابر با نام فعالیت جاری قرار دادهرا گرفته stringدر قسمت اول معادله ما فیلد  2معادله در 

ود و شدر هنگام اجرا هنگام ورود به فعالیت مربوطه مشاهده خواهید نمود که مقدار فیلد با نام فعالیت پر می

 در فرم نمایش داده خواهد شد. 
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 Me.getXPathاستفاده از تابع  42-4-2

( توانستیم تا فیلدهای یک به یک از مدل داده را بگیریم و یا مقداری ><ها) Tagما با استفاده از  9در فصل 

تواند مقدار یک فیلد را بگیرد و در یک متغیر ذخیره کند. نیز می Me.getXPathها پر کنیم. تابع را در آن

 توان به وسیله آن یک رکورد و یا یکاین تابع قابلیت دسترسی به فیلدهای یک به چند را نیز داراست و می

 باشد. جدول را در یک متغیر ذخیره سازد که کد آن معادل با کد ذیل می

 ;var X=Me.getXPath("Field or Record Adress") 3معادله 

کافیست که به جای آدرس آدرس فیلد که شامل نام موجودیت اصلی +.+ نام فیلد را بدهیم و یا  3معادله در 

به جای آدرس نام موجودیت اصلی +.+ نام آدرس کالکشن را وارد  Xبرای ذخیره مقادیر یک جدول در متغیر 

باشد و نوع مرخصی هم می Leaveوان مثال فرض کنید که نام موجودیت اصلی فرآیند مرخصی نماییم. به عن

به موجودیت اصلی ارتباط داده شده  LeaveTypeدر یک جدول پارامتر با ارتباط یک به یک تحت عنوان 

ر یک است را دتوانیم با استفاده از کدهای ذیل نام نوع مرخصی که در کومبو توسط کاربر پر شده است. ما می

 متغیر ذخیره کنیم. 

 ;<var X=<Leave.LeaveType.Name 4معادله 

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

 Me.setXPathاستفاده از تابع  42-4-1

 یمقدار یاو  یریماز مدل داده را بگ یکبه  یک یلدهایتا ف یم( توانست><ها) Tagما با استفاده از  9در فصل 

 ینکند. ا یرهذخ مقداری را در آنو  یردرا بگ یلدف یک تواندیم یزن Me.setXPath. تابع یمها پر کنرا در آن

رکورد  ستون از یک یکآن  یلهبه وس توانیداراست و م یزبه چند را ن یک یلدهایبه ف یدسترس یتتابع قابل

کرد. کد مربوط به این تابع به شرح ذیل است. کد  گرفت و مقداری را در آن ذخیرهجدول را  یک خاص در

 ها برای یک فیلد یک به یک هم به شرح ذیل است.  Tagمعادل آن با 

 ;Me.setXPath("MainEntityName.FieldName", X) 5معادله 

<MainEntityName.FieldName>=X; 

کنیم و در خواهیم مقداری را در آن پر کنیم را وارد میبه جای آدرس، آدرس فیلدی که می 5معادله در 

کنیم. به عنوان مثال فرض کنید در خواهیم با آن پر کنیم را وارد میقسمت دوم ورودی آن مقداری را که می

 Expressionپس در مثال فوق بخواهیم نوع مرخصی را در کد به شکل سیستمی با مرخصی روزانه پر کنیم. 

کنیم )فرض کنید جدول نوع مرخصی روزانه پر می idایجادشده مربوط به آن مقدار فیلد نوع مرخصی را با 
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است.(. دقت داشته باشید که برای پر کردن فیلدهای از نوع کومبو حتما  1جدول نوع مرخصی روزانه  idکه 

آن ذخیره کرد. کد مربوط به این مثال در حالت  باال سطحی Masterرکورد مد نطر را در جدول  idبایستی 

Tag  و با تابعMe.setXPath  .به شرح ذیل است 

 ;Leave.LeaveType>=1> 6معادله 

Me.setXPath("Leave.LeaveType",1); 

در هنگام خواندن مقادیر جداول پارامتر در محیط کدنویسی بایستی تا ستون مد نظر جدول پارامتر را  نکته:

آن را در جدول  idگرفت و برای انتخاب کردن از بین مقادیر جدول پارامتر بایستی در محیط کدنویسی 

Master  .پدر آن وارد کنیم 

 .Me.Case استفاده از توابع 42-4-3

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

، برای گرفتن تاریخ Me.Case.CaseNumberتواند کاربردی باشد. برای گرفتن شماره درخواست از کد می

، برای گرفتن اطالعات کاربر ایجادکننده از تابع Me.Case.CreationDateایجاد درخواست 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.RadicationNumber دهد از کد و برای گرفتن اطالعات کاربری که فعالیت جاری را انجام می

Me.Case.WorkingCredential. خواهیم در هنگام ارسال کار فعالیت کنیم. به عنوان مثال مییاستفاده م

 On Exitدر هنگام  Expressionذخیره شود. یک  Wfuserتوسط کاربر، نام آن در یک فیلد از جنس 

 کنیم. فعالیت ایجاد کرده و کدی با الگوی ذیل را در آن تایپ می

معادله 

7 
<MainEntityName.WfuserFieldName>=Me.Case.WorkingCredential.UserId; 

 CHelperکالس تابع  42-3

باشند وجود دارد که به توابع کمکی مشهور می CHelperکالس توابع دیگری تحت عنوان  BPMSافزار در نرم

باشند و به عنوان توابع کمکی برای انجام و توابعی در این کالس وجود دارند که مربوط به فرآیند جاری نمی

توانند ابطال یک فرآیند، ایجاد خطا با یک کد مشخص، شوند. این کارهای خاص میکارهای خاصی استفاده می

ر، ارسال فعالیت با استفاده از کد، گرفتن یک رکورد و یک فیلد خاص از یک جدول، عوض کردن فرآیند پد
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های دو روز میالدی، اختالف تعداد ، اختالف تعداد دقیقهCaseگرفتن اطالعات مربوط به درخواست و 

های کاری برا اساس شیفت کاری یک نفر خاص برای دو روز میالدی، دریافت کاربرانی که یک نقش دقیقه

 BPMSشده در های تعریفخاص را دارند، دریافت لیست کاربرانی که یک سمت خاص را دارند، گرفتن دنباله

 ها و ایجاد یک درخواست جدید برای یک فرآیند خاص با استفاده از کد باشند. و استفاده از آن

 CHelper.abortProcessاستفاده از تابع  42-2

ا داشته باشید که کاربر در صورت کلیک بر روی آن بتواند ای رخواهید دکمهاگر در یک فرم خاصی می

تواند کارساز باشد. بر روی فرم دلخواه یک دکمه بگذارید و در قسمت درخواست را ابطال کند، این تابع می

Expression  درProperties  .دکمه کد ذیل را اضافه نمایید 

 ;CHelper.abortProcess(Me,Me.Case.Id,0) 8معادله 

باشد که اطالعات فرآیندی که جاری می Meباشد که ورودی اول تابع فوق دارای سه ورودی می  8معادله در 

کند و ورودی سوم حالت ابطال بدون وارد گیرد و ورودی دوم شماره درخواست جاری را اخذ میاست را می

 باشد. کردن دلیل می

 CHelper.getEffectiveDurationاستفاده از تابع  42-2-4

کند. و تا تاریخ را از کاربر دریافت می فرض کنید که در یک فرآیند دوفیلد از جنس تاریخ دارید که از تاریخ

خواهید که بر اساس تقویم سازمان و روزهای کاری آن، اید و میساخته intحال شما یک فیلد دیگری از نوع 

های کاری در بازه این تاریخ را در آن ذخیره نمایید. استفاده از این تابع دو ورودی از تاریخ و تا تعداد دقیقه

دهد. کد ذیل الگوی های کاری را به ما به عنوان خروجی پاس میگرفته و خروجی تعداد دقیهتاریخ را از ما 

 باشد. استفاده از این تابع می

معاد

 9له 
<MainEntityName.IntegerDuration>=CHelper.getEffectiveDuration(Me,<MainEntityName.FromDate>,<MainE

ntityName.ToDate>); 

 CHelper.GetNextSeqValueStrاستفاده از تابع  42-2-3

خواهید شماره درخواست در قالب یک دنباله خاص پر شود. در اید، میفرض کنید در فرآیندی که ساخته

 نحوه تعریف دنباله -1-13شکل   و در نوار ابزار پیکربندی دنباله را کلیک کنید و مطابق با BPMSسیستم 

 یک دنباله تعریف کنید. 
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 نحوه تعریف دنباله -1-13شکل  

اضافه کرده و از الگوی ذیل استفاده کنید تا شماره  Expressionآن یک  On Enterحال در فعالیت اول و در 

ها تایی شماره دنباله 13شروع شود و در هر بار در بازه  1333ها در قالب دنباله فوق پر شوند و از درخواست

 افزایش یابند. 

معاد

 10له 
<MainEntityName.RequestNumberName>=CHelper.GetNextSeqValueStr("

R"); 

 CHelper.getUsersForRoleاستفاده از تابع  42-2-2

های کاربران در اختیار ما بگذارد که دارای یک نقش خاصی هستند. پس  idتواند لیستی را از این تابع می

باشد که شامل یک ستون می Objectیک نقش خاص است و خروجی آن یک  idورودی این تابع شماره 

 باشد. کاربران دارای آن نقش است. الگوی استفاده از این تابع به شکل معادله ذیل می idشماره 

 ;var List= CHelper.getUsersForRole(10002) 11معادله 
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 CHelper.IsWorkingDayForUserاستفاده از تابع  42-2-1

ه باشد و یا خیر. کافیست کتوانیم برای یک کاربر خاص بفهمیم که روز کاری میوق میبا استفاده از تابع ف

اند، تعریف شده BPMSدر قسمت پیشرفته  Organizationهای کاری که در قسمت کاربران ما به شیفت

 تخصیص یابند. نحوه تخصیص این امر هم در ویرایش اطالعات کاربران از طریق انتخاب فیلد شیفت کاری

باشد می Date Timeکاربر به اضافه یک فیلد از جنس  idشود. ورودی تابع فوق شماره برای کاربران انجام می

یک الگو به کار برده شده است که مشخص  12معادله باشد. به عنوان مثال در می Booleanو خروجی آن یک 

 باشد و یا خیر. کند آیا روز جاری برای کسی که درخواست را ایجاد کرده است روز کاری میمی

 var 12معادله 

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

 CHelper.NewCaseاستفاده از تابع  42-2-3

اگر در یک فرآیند قصد دارید که با رخداد حالت خاصی فرآیند مشخصی را به شکل سیستمی ایجاد نمایید، 

جه به اید تا کاربر با توای گذاشتهتواند کارساز باشد. فرض کنید بر روی فرم یک فرآیند دکمهتابع فوق می

ایجاد نماید. کافیست که کدی با الگوی ذیل را برروی  صالحدید خود با کلیک بر روی دکمه فرآیند دیگری را

Expression  دکمه بگذارید. این کد دو ورودی تحت عنوانid  کاربر و شماره فرآیند در جدولWfclass  را

کند و یک درخواست جدید از آن فرآیند ایجاد کرده و کار را به کارتابل فردی که به فعالیت اول اخذ می

 فرستد. ایفاکننده است، می

 ;CHelper.NewCase(idUser,idWFClass) 13معادله 

 CHelper.ThrowValidationErrorخطا با استفاده از متد  ایجاد 42-2-6

را  کنیددر طراحی فرآیندها ممکن است نیاز داشته باشید که فیلدهایی را که از کاربر در یک فرم اخذ می

سنجی نمایید و در صورت واردشدن اشتباه مقادیر فیلدها به کاربر پیغام خاصی را نمایش دهید تا صحت

ز تابع فوق باعث بروز و نمایش خطا اصالحات خود را در فرم انجام داده و سپس کار را ارسال نماید. استفاده ا

ها فعالیت On Exitهای مربوط به  Expressionشود، پس کاربرد آن هم معموال در در هنگام ارسال فرم می

استفاده نمایید تا در  ifهای شرطی مانند باشد. دقت داشته باشید که این تابع را باید با ترکیبی از تابعمی

رای کاربر نمایش داده شود و کار را ارسال نکند. به عنوان مثال فرض کنید صورت بروز شرایط خاصی خطا ب

کند. ( را ثبت میFromDate( و تا تاریخ )FromDateدر فرآیند درخواست مرخصی کاربر دو فیلد از تاریخ )
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جازه تا ا کنیمخواهیم کنترل کنیم که کاربر تا تاریخ را کمتر از از تاریخ وارد نکند. کد ذیل را وارد میمی

گذاریم. در فعالیت ثبت درخواست می On Exitآن را در  Expressionندهیم مقادیر اشتباه ثبت شوند و 

صورت وارد شدن اشتباه مقادیر کد خطا برای کاربر نمایش داده خواهد شد و کار به مرحله بعدی ارسال 

 شود. نمی

 if (<Leave.ToDate> < <Leave.FromDate>) 14معادله 

{ 

CHelper.ThrowValidationError("از تاریخ نباید بیشتر از تا تاریخ باشد"); 

} 

 CEntityManagerکالس تابع  42-1

خواند. فرض فرا می BPMSشود که مقادیر جدول خاصی را در دیتابیس کالس تابع فوق شامل توابعی می

 شوند و در جدول لیست تجهیزاتئول مربوطه ثبت میکنید در یک فرآیند لیست تجهیزات جدید توسط مس

خواهیم توسط کدنویسی از جدول لیست تجهیزات تجهیزاتی را که دارای نشینند. در یک فرآیند دیگر میمی

کد خاصی هستند را بگیریم و خروجی را در چند سطر در یک جدول کالکشن بریزیم. اگر از تابع فوق استفاده 

ادیر جدول لیست تجهیزات را با یک فیلتر خاص بخوانیم و خروجی آن را در یک متغیر توانیم کل مقکنیم می

های جدول لیست تجهیزات را داراست ذخیره کنیم. حاصل جدولی خواهد بود که کل ستون Objectاز جنس 

ها نآ باشد که فیلتر اعمال شده برایو تعداد سطرهای آن برابر تعداد سطرهایی از جدول لیست تجهیزات می

توانیم به تعداد سطرهای آن متغیر سطر جدید در جدول کالکشن ایجاد کنیم و باشد. حال ما میصادق می

 دهد. ها را در سطرهای جدول کالکشن بریزیم. الگوی ذیل استفاده از این تابع را نشان میمقادیر آن

 var 15معادله 

X=CEntityManager.GetEntity("EntityName").GetEntityList("","","",""); 

کنیم و اگر فیلتری را وارد می BPMSنام جدول موجود در دیتابیس  EntityNameبه جای  15معادله در 

دوم مقدار فیلتر را جای  ""و در  BPMSاول نام ستون موجود در جدول  ""واهیم اعمال کنیم، در را بخ

 دهیم. می

 setXPath و getXPathکار با توابع  42-3

را معرفی کردیم و نشان دادیم که با استفاده از این تابع  setXPathو  getXPathهای قبلی توابع در بخش

توانیم مقادیر فیلدها و جداول کالشن را اخذ کرد و مقادیری را در فیلدهای یک جدول پر کرد. در این می
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بخش یک مثالی را تشریح خواهیم کرد که اطالعات یک جدول کالکشن را خواهیم گرفت و در جدول دیگری 

 Nameوجود دارد که شامل یک ستون با نام  Collection1ض کنید ارتباط کالکشنی با نام خواهیم ریخت. فر

ام خواهیم به هنگشود. میها تکمیل میباشد و این جدول توسط کاربر با ایجاد ردیف و پر کردن مقادیر آنمی

ی تحت عنوان ورود به فعالیت بعدی، اطالعات آن جدول را بگیریم و مقادیر آن را در یک جدول دیگر

Collection2  با یک ستون با نامName باشد. بریزیم. کد ذیل الگوی کدنویسی مثال مذکور می 

 ;var X=Me.getXpath("Count(MainEntityName.Collection1)") 1 16معادله 

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 } 

به تعداد سطرهای آن یک  3را اخذ کرده و در خط  Collection1از کد فوق تعداد سطرهای جدول  1خط 

 Yکنیم و در متغیر یک سطر ایجاد می Collection2کنیم که در داخل حلقه ابتدا در جدول حلقه ایجاد می

گیریم آن را می Nameستون  Collection1ام از جدول  Iدر داخل حلقه از سطر  3کنیم. در خط ذخیره می

را که متناظر با سطر جدید در جدول  Yمتغیر  Nameام ستون  2نیم و در خط کذخیره می Zو در متغیر 

Collection2 باشد، ستون میName با پر کردن مقدار  2کنیم. دقت داشته باشید که در خط آن را پر می

 شود. هم ذخیره می Collection2متناظر آن در سطر مربئطه جدول  Yدر متغیر 

 ساخت و استفاده از توابع 42-6

توان توابعی را در سطح پروژه تعریف کرد که ورودی خاصی را گرفته و خروجی مشخصی را بر می BPMSر د

ها  Expressionشده در فرآیندهای مختلفی در سطح تواند از توابع تعریفساز فرآیند میگرداند. پیادهمی

نحوه  -4-13شکل   کنیم و همانندمی استفاده نماید. برای تعریف توابع، از نوار ابزار گزینه توابع را انتخاب

 کنیم. یک تابع جدید را ایجاد می ایجاد یک تابع
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 نحوه ایجاد یک تابع -4-13شکل  

ها و رویدادها موجود در اقدامات فعالیت Expressionمشابه با محیط  Expressionپس از ایجاد تابع محیط 

های تابع را وجود دارد و در آن ورودی و خروجی Parameter Listظاهر خواهد شد با این تفاوت که محیط 

 محیط تعریف تابع نشان داده شده است.  محیط تعریف توابع -3-13شکل  کنیم. در تعریف می

 
 محیط تعریف توابع -3-13شکل  

خواهیم تابعی را تعریف کنیم که یک فیلد تاریخ را از ما اخذ کرده و در صورت روز کاری بودن فرض کنید می

تابع کد ذیل را  Expressionرا برگرداند. در قسمت  Trueآن روز در تقویم کاری سازمان، خروجی با مقدار 

 باشد. ورودی آن می Xخروجی تابع و متغیر  Yنویسیم که متغیر می
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 تابع Expressionمحیط  -2-13شکل  

محیط تنظیم  -2-13شکل   های تابع را همانندهم ورودی و خروجی Parameter Listدر محیط 

Parameter List کنیم. تنظیم می 

 
 Parameter Listمحیط تنظیم  -2-13شکل  

 

کلیک  Okکنیم و بر روی گزینه انتخاب می Booleanتابع را هم  Return Valueپس از تنظیم پارامترها 

ها استفاده کنیم. به عنوان  Expressionتوایم از آن در کنیم تا تابع تشکیل شود. پس از تشکیل تابع میمی

ها و رویدادها یک یک فعالیت استفاده کنیم. در قسمت اقدامات فعالیت  On Exitخواهیم ار تابع در مثال می

Expression نحوه اضافه کردن تابع در  -9-13شکل   کنیم و یک تابع در آن  همانندایجاد میExpression 

 کنیم. اضافه می
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 Expressionنحوه اضافه کردن تابع در  -9-13شکل  
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کنیم تا وارد محیط تنظیمات آن شویم. در محیط بر روی آن کلیک می Expressionبا اضافه شدن تابع به 

کنیم و ورودی و خروجی های آن را به تابع مورد نطر را انتخاب می my functionsتنظیمات آن از قسمت 

 ها Expressionهای آن در محیط انتخاب تابع و تنظیم ورودی و خروجی -3-13شکل   دهیم. درتابع می

 این محیط نشان داده شده است. 

 

 
 ها Expressionهای آن در محیط انتخاب تابع و تنظیم ورودی و خروجی -3-13شکل  

 

توانید فیلدهایی را از مدل داده گرفته می Me.getXPathو یا تابع  < >دقت داشته باشید که با استفاده از 

یک متغیر تعریف کنید و  Variable Declarationو به تابع بدهید. برای ذخیره خروجی یک از قسمت 

 خروجی تابع را به آن متغیر بدهید و سپس از مقدار آن متغیر استفاده کنید. سپس 
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 :updateو  addساخت و استفاده از تابع  42-4

کنید، گردش کار فرآیند را در یک جدول کالکشن خواهید در فرآیندهایی که تعریف میفرض کنید که می

ذخیره نمایید. این گردش کار شامل تاریخ ارجاع کار، تاریخ اخذ نظر، وضعیت تایید، توضیحات تایید و فرد 

نید و ارتباط یک به چند تعریف ک Masterاز نوع  Approvesباشد. یک جدول تحت عنوان تاییدکننده می

 -2-13شکل   های جدول گردش کار را همانندبرقرار نمایید. ستون Approvesآن را با فرآیندهایتان با نام 

 تعریف نمایید.  فیلدهای جدول گردش کار

 
 فیلدهای جدول گردش کار -2-13شکل  

 

لکشن فوق تعریف کنید و در جدول کا ApproveStateیک پارامتر هم برای وضعیت تایید با نام 

ApproveState  را به این جدول ارتباط دهید. در موجودیت اصلی فرآیند هم دو فیلد برای وضعیت تایید با

تعریف کنید تا کاربر  Strاز جنس  ApproveDescاز جنس ارتباط با جدول پارامتر  و  ApproveStateنام 

نظر خود را بر روی این فیلدها بدهد و ما هنگام ارسال کار مقادیر این فیلدها را در جدول کالکشن گردش کار 

طراحی مدل داده برای جدول گردش  -6-13شکل   وارد نماییم. شمای مدل داده فرآیندها بایستی مطابق با

 باشند.  کار
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 طراحی مدل داده برای جدول گردش کار -6-13شکل  

خواهیم تابعی تعریف کنیم که هنگام ورود کار به کارتابل اشخاص یک ردیف جدید در جدول گردش کار می

ید و تاریخ ارجاع کار را پر کند و تابعی داشته باشیم که هنگامی که کاربر وضعیت تایید خود را ثبت نما

مشخص کرد و توضیحات خود را وارد نمود، مقادیر آن را به همراه تاییدکننده و تاریخ تایید در رکورد مربوطه 

نماییم تا تعریف می Updateو  Addبرای گردش کار ذخیره نماید. برای انجام این کار دو تابع تحت عنوان 

 nullها استفاده کنیم. تابع اول مقادیر قبلی فیلدهای توضیحات و وضعیت تایید را در فرآیندهای مختلف از آن

کند و تابع دوم مقادیر تایید کننده، وضعیت کرده و سپس یک ردیف جدید در جدول جریان کار ایجاد می

ف کند. در قسمت تعریرا در رکورد مربوطه جدول گردش کار ذخیره می تایید، تاریخ تایید و توضیحات تایید

 کنیم. را در آن وارد می Addکد تابع  -13-13شکل   کنیم و کدتعریف می addتوابع یک تابع جدید با نام 
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 Addکد تابع  -13-13شکل  

 

کند که نام خط اول کد یک ردیف جدید  در جدول گردش کار ایجاد می Addکد تابع  -13-13شکل   در

دهیم. خط دوم ستون باشد و این متغیر را به عنوان ورودی به تابع میمی EntityNameموجودیت اصلی آن 

اده ها استفخواهیم از این تابع در ورود به فعالیتکند چونکه میپر می مربوط به تاریخ ارجاع را با تاریخ حال

کنیم، تاریخ ارجاع همان تاریخ حال خواهد بود. خط سوم هم فیلدهای یک به یک وضعیت تایید و توضیحات 

 تکنند تا مقادیر پر شده توسط کاربر قبلی برای کاربر جاری نمایش داده نشوند. در قسمتایید را خالی می

Parameter List  تابعAdd  هم متغیرEntityName کنیم و نوع آن را از جنس را تعریف میStr  تعریف

تنظیم  -11-13شکل   کنیم تا نام موجودیت اصلی فرآیندها را به عنوان ورودی به تابع بدهیم. این امر درمی

 نشان داده شده است.  Addپارامترهای تابع 
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 Addتنظیم پارامترهای تابع  -11-13شکل  

ها از آن استفاده نماییم و مقادیر فعالیت On Exitکنیم تا در تعریف می Updateحال یک تابع تحت عنوان 

مربوط به وضعیت تایید، تاییدکننده، توضیحات تایید و تاریخ تایید را برای رکورد مربوطه که آخرین رکورد از 

باشد. می EntityNameدارد که  Addکند. این تابع ورودی همانند تابع باشند را پر میجدول گردش کار می

 تابع وارد کنید.  Expressionکد ذیل را در 

 
 Updateکد تابع  -14-13شکل  

کد فوق در سطر اول تعداد رکوردها از جدول گردش کار را برای درخواست جاری گرفته و در متغیر 

RecordsNumber کند. سپس در خط دوم ستون تاریخ تایید از آخرین سطر جدول را برابر تاریخ ذخیره می

ها استفاده خواهیم کرد و تاریخ ارسال برابر با تاریخ فعالیت On Exitدهد، چونکه این تابع را در حال قرار می

در سطر چهارم، ستون وضعیت شود. حال خواهد بود. در سطر سوم تایید کننده برابر با کاربر جاری انتخاب می

شود و در سطر آخر هم ستون توضیحات تایید از فیلد توضیحات تایید تایید از فیلد وضعیت تایید گرفته می
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ها اضافه کرده و نام موجودیت فعالیت On Enterرا به  Addهای فوق، تابع اخذ خواهد شد. برای استفاده از تابع

 نماییم. وارد می Updateو  Addتنظیم ورودی تابع  -13-13شکل  اصلی را به 

 
 Updateو  Addتنظیم ورودی تابع  -13-13شکل  

یک ردیف به جدول گردش کار ایجاد  کند،در هنگام اجرا وقتی که کاربر کارتابل بررسی درخواست را باز می

دهد. همچنین فیلدهای وضعیت تایید و توضیحات تایید که برای شده است که تاریخ ارجاع کار را نشان می

  -12-13شکل  ه خود را وارد نماید. این امر در اند تا کاربر مقادیر مربوط بایم، خالی شدهکاربر در فرم گذاشته

 نشان داده شده است.  در محیط اجرا Addکارکرد تابع 

 
 در محیط اجرا Addکارکرد تابع   -12-13شکل  
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شود  و در جدول گردش کار ذخیره رکورد جدول پر میبا ارسال کار توسط کاربر در محیط اجرا مقادیر 

 نشان داده شده است.  در محیط اجرا Updateکارکرد تابع  -12-13شکل   گردد که درمی

 
 در محیط اجرا Updateکارکرد تابع  -12-13شکل  

 ها در زمان تعریف رویدادسرویساستفاده از وب 42-9

ها و رویدادها یک وب سرویس را فراخوانی نماییم و م در اقدامات فعالیتتوانیاشاره کردیم که می 9در فصل 

به ان ورودی داده و از آن خروجی اخذ کنیم. در این بخش مثالی را شرح خواهیم داد تا نحوه تنظیمات 

خواهیم پس از فروش کاال نوع آن و سرویس را نشان دهیم. فرض کنید در یک فرآیند فروش میفراخوانی وب

اخذ کنیم و مقدار آن را از جدول موجودی انبار کاال که در سیستم انبارداری  BPMSشده را از اد فروختهتعد

ای از موجودی کاالی انبار در اختیار داشته باشیم. برای این کار باشد را کم کنیم و جدول بروزشدهمی

کند و جدول موجودی را بروزرسانی یشده را از ما اخذ مایم که نوع کاال و تعداد فروختهسرویسی نوشتهوب

خود  سرویسترین راه برای نوشتن وبها دقت داشته باشید که بهترین و ایمنسرویسکند. در تعریف وبمی

توانید متدهای باشد. همچنین شما میسرویس میبرای طراحی پروژه وب svcو  asmxهای استفاده از روش

 متد مربوط به خود را تنظیم کنید.  BPMSتعریف نمایید و در  سرویسمختلفی را در قالب یک پروژه وب

گرداند. وب ورودی تحت عنوان نام کاال، نوع کاال و. تعداد دارد و خروجی بر نمی 3وب سرویس مثال فوق 

ایجاد  Expressionها و رویدادها در جای مدنظر یک هاست کرده و در اقدامات فعالیت IISسرویس را در 

شکل   ای همانندکنیم. با انتخاب این نمونه صفحهکلیک می Add a web serviceوی گزینه کرده و بر ر

 کنیم. سرویس را در آن وارد میشود که آدرس وبظاهر می نحوه وارد کردن آدرس وب سرویس -13-19
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 نحوه وارد کردن آدرس وب سرویس -19-13شکل  

کند و ما سرویس را شناسایی کرده و لیست میمتدهای نوشته شده در وب BPMSبا انتخاب گزینه بعدی 

 -13-13شکل   خواهیم از آن استفاده کنیم را انتخاب کنیم. این امر درتوانیم متد مورد نظری که میمی

 نشان داده شده است.  BPMSانتخاب متد وب سرویس در 
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 BPMSانتخاب متد وب سرویس در  -13-13شکل  

های شود و لیست ورودیمی 33سرویس فراخوانیسرویس و کلیک بر روی گزینه بعدی، وببا انتخاب متد وب

سرویس در های وبتنظیم ورودی -12-13شکل   ای هماننددهد که صفحهسرویس را به ما نشان میوب

BPMS بایست مقادیری را از طریق فیلدهای باشد. در این صفحه میمیBPMS  به عنوان ورودی به

انجام دهیم. برای مثال مد نظر  Me.getXPathها و تابع  < >توانیم با سرویس بدهیم که این امر را میوب

کنیم تا در هر فرآیند شخص میسرویس متعداد را به وب intما، ما از جدول پارامتر نوع کاال، نام کاال و از فیلد 

 مقادیر نوع کاال، نام کاال و تعداد مد نظر خود را اخذ کند. 

 
 BPMSسرویس در های وبتنظیم ورودی -12-13شکل  

سرویس را در صورت توانیم خروجی وبهای وب سرویس و با انتخاب گزینه بعدی، میپس از تنظیم ورودی

( و دادن خروجی به Variable Declarationها و رویدادها )وجود، با تعریف یک متغیر در اقدامات فعالیت

تنظیم  -16-13شکل   سرویس درآن متغیر از آن در کد نویسی خود استفاده کنیم. صفحه تنظیم خروجی وب

 نشان داده شده است.  سرویسخروجی وب

 
                                              

33  Invoke 
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 سرویستنظیم خروجی وب -16-13شکل  

ها و رویدادهای آن را انجام سرویس در محیط اجرا در فعالیتی که اقدامات فعالیتحال با انجام تنظیمات وب

ها را از فرآیند گرفته و عملیاتی را انجام داده و در صورت وجود سرویس فراخوانی شده و ورودیایم وبداده

 گرداند. خروجی را به فرآیند باز می

سرویس خطای سرویس در دسترس نباشد و یا هنگام اجرای وبسایت وب دقت داشته باشید که اگر

آمیز ظاهر شده و کار به مرحله بعدی بدون انجام موفقیت Errorای رخ دهد، در محیط اجرا شدهبینیپیش

 شود. وب سرویس ارسال نمی

 Iterative Over XPathاستفاده از  42-8

خواستیم که به طور سیستمی اطالعات د. ما در این مثال میاین فصل را در نظر بگیری 2مثال موجود در بخش 

ها را در یک جدول دیگر تحت عنوان در فرآیند موجود را اخذ کنیم و آن Collection1یک جدول 

Collection2 شمای مدل داده مثال بخش  -43-13شکل   ها همانندذخیره کنیم که ظراحی مدل داده آن

ها و در بخش اقدامات فعالیت Iterative Over XPathتوانیم از قالبلیت می 2بود. عالوه بر روش بخش  2

شد و بازدن حول تعداد سطرهای یک جدول میترین ویژگی این قابلیت، حلقهرویدادها استفاده کنیم. اصلی

 کند. ذخیره می Objectهر حلقه اطالعات مربوط به آن سطر را در یک متغیر از جنس در 

 
 2شمای مدل داده مثال بخش  -43-13شکل  
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 Expressionروی خط ها و رویدادها و کلیک راست بر در محیط اقدامات فعالیت Expressionبا ایجاد یک 

 همانند Expressionکردن این مورد، فضای را اضافه نماییم. با اضافه Iterative Over XPathتوانیم یک می

خواهد بود. در این شکل یک  Expressionبه محیط  Iterative Over XPathاضافه کردن  -41-13شکل  

یک حلقه زده و عملیات خاصی را تکرار  جدول کالکشنحلقه ایجاد شده است که به تعداد سطرهای یک 

یک متغیر ذخیره توانیم در هر تکرار حلقه اطالعات مربوط به آن سطر را هم در کند. همچنین ما میمی

سطر است. با انجام عملیات  3در درخواست در حال جریان شامل  Collection1نماییم. فرض کنید که جدول 

Iterative Over XPath چرخد و عملیات توانیم یک حلقه تکراری بسازیم که سه بار میحول این جدول، می

از سطر اول را  Name1طالعات مربوط به ستون توانیم اکند. همچنین در بار اول ما میخاصی را تکرار می

را داشته باشیم و در حلقه سوم، اطالعات مربوط به سطر سوم   4بگیریم، در بار دوم اطالعات مربوط به سطر 

 ها استفاده کنیم. را در اختیار بگیریم و در محیط کدنویسی داخل حلقه از آن

 
 Expressionبه محیط  Iterative Over XPathاضافه کردن  -41-13شکل  

 -41-13شکل   همانند Iterative Over XPathیک  Expressionرا در نظر بگیرید. در محیط  2مثال بخش 

 -44-13شکل   اضافه کنید. حال همانند Expressionبه محیط  Iterative Over XPathاضافه کردن 

اضافه کنید و نوع  Expressionبه محیط  Recیک متغیر با نام  Expressionدر محیط  Recتعریف متغیر 
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را در هر تکرار  Collection1در نظر بگیرید تا اطالعات مربوط به سطرهای جدول  Objectآن را از جنس 

 در آن ذخیره نماییم. 

 
 Expressionدر محیط  Recتعریف متغیر  -44-13شکل  

صفحه تنظیمات  -43-13شکل   ای همانندکلیک کنید تا صفحه Iterative Over XPathحال بر روی 

Iterative Over XPath  .مشاهده نمایید 
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 Iterative Over XPathصفحه تنظیمات  -43-13شکل  

 

کنید، در صفحه مالحظه می Iterative Over XPathصفحه تنظیمات  -43-13شکل   همانطورکه در

را در آن ذخیره کنیم را  Collection1خواهیم اطالعات سطرهای جدول دا باید متغیری که میتنظیمات ابت

کنیم و سپس با انتخاب گزینه جدول کالکشن وارد صفحه انتخاب جدول کالکشن برای انجام حلقه انتخاب می

 Iterative Overصفحه انتخاب جدول کالکشن در   -42-13شکل   شویم که درحول تعداد سطرهای آن می

XPath  .نشان داده شده است 
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 Iterative Over XPathصفحه انتخاب جدول کالکشن در   -42-13شکل  

از ستون سمت چپ جدول  Iterative Over XPathصفحه انتخاب جدول کالکشن در   -42-13شکل   در

Collection1 توانیم از محیط فیلتر بگوییم که حلقه را فقط حول سطرهایی کنیم. همچنین میرا انتخاب می

انجام بده که یک یا چند ستون آن دارای مقدار مشخصی باشند. به عنوان مثال حلقه حول سطرهایی انجام 

جود ندارد، پس ما ها توسط کاربر تیک خورده باشد. در مثال مد نظر ما فیلتری وشود که ستون انتخاب آن

کنیم. با ذخیره تنظیمات، حلقه ما تکمیل شده است و با اجرا به تعداد سطرهای هم فیلتری را اعمال نمی

شود و اطالعات سطرها در هر اجرای حلقه در متغیر در فرآیند حلقه تکرار ایجاد می Collection1جدول 

Rec کند.ذخیره می 

در داخل  Expressionیک  Iterative Over XPathداخل  Expressionکد  -42-13شکل   حال همانند

ایجاد کنیم و اطالعات ستون  Collection2کنیم تا در هر بار حلقه یک سطر جدید در جدول حلقه ایجاد می

Name1  در جدولCollection1  را در ستونName2  در جدولCollection2  ذخیره کنیم. کد شکل

 Collection2نویسیم. این کد ابتدا در هر حلقه یک سطر در جدول می Expressionذیل را هم در داخل 

 کند. ذخیره می Name2را در ستون  Name1کند و سپس مقدار متناظر ستون ایجاد می
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 Iterative Over XPathداخل  Expressionکد  -42-13شکل  

شود، کلیه اطالعات جدول در ان فراخوانی می Expressionحال در محیط اجرا و در فعالیتی که 

Collection1  در جدولCollection2 شوند. ذخیره می 
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امکانات پیشرفته فصل چهاردهم:  41

 در بخش تعریف کاربران
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 مقدمه

نحوه تخصیص فعالیت ها و تعریف ایفاکنندگان تشریح شد. در این فصل به بررسی مباحث  3در فصل 

یاری  BPMSتر فرآیند در پردازیم که طراح فرآیند را در طراحی هرچه بهتر و پیشرفتهای میپیشرفته

هایی برای کاربران و یا رساند. در بخش تعریف ایفاکنندگان آموختیم که با استفاده از تعریف شرطمی

ها را به افراد تخصیص دهیم. در این توانیم فعالیتها میها و مهارتها، سمتها مانند، نقشهایی از آنویژگی

به کاربران را فرا خواهیم گرفت تا 34هایژگیو تعریف و 31هاشرطای شامل تعریف پیشفصل مباحث پیشرفته

 ما را در تعریف هرچه بهتر ایفاکنندگان یاری رسانند. 

 شرط جهت اعطای دسترسی به کاربراستفاده از پیش 41-4

در قسمت ایفاکنندگان، صفحه دسترسی را مشاهده کردیم و آموختیم که با استفاده از این صفحات  3در فصل 

شرط مختلفی را برای ایفاکننده فعالیت تعریف کنیم. با استفاده از ویژگی پیشهای توانیم شرطتخصیص می

توانیم صفحات تخصیص متعددی را ایجاد کنیم و بنا به حاالت مختلف ایفاکنندگان هر صفحه را تعریف می

عدی الیت بکند و به فعنماییم. ممثالی را مد نظر قرار دهید که کاربر با ایجاد درخواست جدید، آن را ثبت می

خواهیم اگر کار در موقعیت ساختمان نماید. فرض کنید که میتحت عنوان بررسی و تایید درخواست ارسال می

کننده ارسال شود و اگر درخواست در مرکزی ایجاد شده است، درخواست به رییس سطح دوم درخواست

ده ارسال شود. به عبارت دیگر اگر کننموقعیت واحد تولید ایجاد شده است، کار به رییس سطح اول درخواست

ساختمان مرکزی قرار داشت، درخواست وی جهت بررسی به رییس سطح  Locationکننده کار در درخواست

واحد تولید بود، درخواست وی جهت بررسی و تایید  Locationکننده در فرد ارسال شود و اگر درخواست 4

یم که ایفاکنندگان مربوط به رییسس سطح اول و دوم را آموخت 3فرد ارسال شود. در فصل  1به مدیر سطح 

تعریف  Current assignee boss level 2و  Current assignee bossهای توانیم با استفاده از ویژگیمی

کننده باشیم تا ایفاشرط میکنیم. اما برای پوشش مثال فوق نیازمند تعریف دو صفحه تخصیص با دو پیش

 تعریف کنیم.  مربوط به هرکدام را

  

                                              
31  Preconditions 
34  User Properties 
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در قسمت ایفاکنندگان بر روی فعالیت بررسی درخواست کلیک کنید تا وارد صفحه تخصیص آن شویم. در 

 -1-12شکل   را انتخاب نمایید. این امر در Use Preconditionشرط یا این صفحه گزینه تعریف پیش

شود که ما ای فعال مینشان داده شده است. با انتخاب این گزینه دکمه Preconditionاستفاده از قابلیت 

 (. Add Preconditionتوانیم صفحه تخصیص به صفحه موجود اضافه کنیم )می

 
 Preconditionاستفاده از قابلیت  -1-12شکل  

 

توانیم صفحات می Preconditionاستفاده از قابلیت  -1-12شکل   با اضافه شدن صفحات تخصیص در

یک شرط تعریف کنیم تا  Select Expressionاز لینک  مختلفی را تعریف کرده و برای هرکدام با استفاده

های ها اط صفحه تخصیص مربوط به خود استفاده کند. دقت داشته باشید که شرطدر صورت برقراری شرط

ها شرط مربوط به یک صفحه فعال شود. برای شده نباید همپوشانی داشته باشند و در همه درخواستتعریف

دهیم. ها شرط مربوطه را جای میآن Select Expressionکنیم و در قسمت یمثال فوق، دو صفحه تعریف م

شرط مربوط  ساختمان مرکزی Preconditionبرای  Expressionتعریف  -4-12شکل   به عنوان مثال در

 به ساختمان مرکزی لحاظ شده است. 
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 ساختمان مرکزی Preconditionبرای  Expressionتعریف  -4-12شکل  

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

 
 تعریف ایفاکننده رییس سطح دوم برای ساختمان مرکزی -3-12شکل  
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 دهیم. واحد تولید آن قرار می Locationآن را برای  Preconditionحال به صفحه دوم رفته و شرط 

 
 مربوط به واحد تولید Preconditionبرای  Expressionتعریف  -2-12شکل  

 کنیم. تنظیم می Current assignee bossصفحه دوم ایفاکننده آن را برای  Expressionپس از تعریف 

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

کننده ایفاکننده مربوط به فعالیت بررسی و تایید درخواست، درخواست Locationدر هنگام اجرا با توجه به 

 شود. کننده میرییس سطح اول و یا دوم درخواست
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 و استفاده برای اعطای دسترسی User Propertiesتعریف  41-3

شوند. ذخیره می  WFuserدر تعریف کاربران اطالعات مربوط به کاربران در جدول کاربران و یا همان جدول 

این جدول شامل فیلدهای مشخصی از جمله نام کاربری، شماره شناسه، پسوورد، ایمیل، نام و نام خانوادگی، 

در طراحی فرآیندها نیاز باشد که ایفاکننده یک فعالیت بر اساس باشد. ممکن است موقعیت، سمت و ... می

تواند جنسیت گنجند. این ویژگی میها و ... نمیها، مهارتها، سمتویژگی خاصی باشد که در قالب، نقش

افزار اشخاص، عضو هیات علمی بودن افراد، کد پرسنلی افراد و دیگر اطالعات باشد. برای چنین حاالتی در نرم

BPMS توانیم ویژگی جدیدی برای افراد تعریف کنیم که از آن به میUser Properties شود. به اطالق می

شود که مقادیر است، اضافه می WFuserیک فیلد به جدول کاربران که همان  User Propertyتعریف یک 

رای استفاده از تعریف ویژگی بها با شوند. عالوه بر دسترسی فعالیتاین ویژگی برای هر کاربر در آن ذخیره می

توان از این خصیصه برای ذخیره کردن اطالعات خاص مربوط به کاربران در دیتابیس و نمایش کاربران می

 ها و یا قوانین استفاده نمود. ها در فرمآن

 هخواهیم نظرات مربوط بمثالی را در نظر بگیرید که فرآیندی تحت عنوان نظرسنجی تدوین شده است و می

م که کنیبانوان یک سازمان را در یک فعالیت اخذ کنیم. بدین منظور یک ویژگی برای کاربران تعریف می

 User Propertiesها استفاده کنیم. برای تعریف ها را اخذ کنیم و در تعریف ایفاکنندگان از آنجنسیت آن

 Userانتخاب این گزینه قابلیت  را انتخاب کنید. با Organizationرفته و گزینه  BPMSبه محیط پیشرفته 

Properties  نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن فیلدهای مربوط به جدول کاربران باUser Property 

 New User Propertiesشده نمایان خواهند گشت. بر روی این گزینه راست کلیک کرده و گزینه های تعریف

 را انتخاب نمایید. 
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 جدید User Propertyتعریف  -9-12شکل  

صفحه تعریف  -3-12شکل   گردد که درظاهر می User Propertiesبا انتخاب این گزینه صفحه تعریف 

User Properties  .نشان داده شده است 

 
 User Propertiesصفحه تعریف  -3-12شکل  

توانیم آن را در را تعریف کرده و می User Propertyنام  User Propertiesصفحه تعریف  -3-12شکل   در

اگر چندین  Display Orderکنیم. در قسمت  Editableو یا  Visible،   Requiredمحیط ویرایش کاربران 

User Property ها را در هنگام ویرایش کاربران از این طریق مشخص نتعریف کرده باشیم، اولویت نمایش آ

تواند از تعریف کنیم که نوع فیلد می Relation Typeتوانیم نوع فیلد را از قسمت کنیم.  همچنین میمی

شود و برای کاربران در آن قالب اخذ تعریف می Booleanو یا  Str ،intباشد که فیلد  Simpleنوع ساده و یا 

-Multiple( و یا ارتباط یک به چند )Single-Multipleاینکه آن را از طریق ارتباط یک به یک )شود و یا می
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Multiple به یکی از جداول پارامتر و یا سیستمی موجود در پروژه )BPMS  تعریف نمود. برای مثال فوق ما

سازیم که تحت عنوان جنسیت دو مقدار زن و مرد را در آن تعریف می BPMSابتدا یک جدول پارامتر در 

 ایم. کرده

 
 BPMSتعریف جدول جنسیت در  -2-12شکل  

 Userساخت  -6-12شکل   رفته و ویژگی جنسیت را همانند User Propertiesحال به محیط تعریف 

Property دهیم. تشکیل می جنسیت 



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 439صفحه

 
 جنسیت User Propertyساخت  -6-12شکل  

با ساخت این ویژگی به محیط اجرا در کارتابل مدیر رفته و از قسمت مدیر و کاربران ویرایش یک کاربر را 

کنیم که این ویژگی برای کاربر مالحظه می Tabرویم. در این اطالعات اضافی می Tabکنیم و به انتخاب می

مربوطه در  id. با نتخاب و بروزرسانی توانیم مقدار آن را برای کاربر انتخاب کنیمتعریف شده است و ما می

 گیرد. جدول جنسیت در فیلد تعریف شده قرار می
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 در کارتابل اجرا و محیط ویرایش کاربران User Properties -13-12شکل  

توانیم در تعریف ایفاکنندگان نیز استفاده کنیم. به فعالیت ثبت نظرات شده میتعریف User Propertiesاز 

 Userاستفاده از  -11-12شکل   کنیم . همانندرا اضافه می Conditionرفته و در صفحه تخصیص آن یک 

Property در تعریف ایفاکنندگان ،User Property شده را انتخاب کرده و ویژگی زن آن را انتخاب تعریف

 ها زن باشد.شود که ویژگی جنسیت آنکنیم. در هنگام اجرا کار به کاربرانی ارسال میمی

 
 در تعریف ایفاکنندگان User Propertyاستفاده از  -11-12شکل  
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-همکاریفصل پانزدهم:  43

 Process Collaborationفرآیندها
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 مقدمه:

چرخه توسعه فرآیندها که  9در این فصل به بررسی ارتباطات فرآیندهای مختلف خواهیم پرداخت و بخش 

افزاری است که پاسخی منطقی قوی نرم BPMSباشد را تشریح خواهیم نمود. یک همان بخش همکاری می

تواند در د. این ارتباط میهای فرآیندی را به هم ارتباط دهرا به همکاری فرآیندها ارایه دهد و بتواند رنجیره

سطح  تواند درهای مربوط به فرآیند دیگر فراخوانی شوند، این ارتباط میسطح داده باشد و در یک فرآیند داده

تواند در سطح های گردش کار را در سازمان به همدیگر ارتباط دهد و یا ارتباط میمدل فرآیندی باشد و حلقه

ایی به عنوان فرآیندهای اصلی و والد شامل زیرفرآیندهای جزیی باشند که زیرفرآیندها اجرا شود و فرآینده

عملیات مربوط به یک فعالیت در فرآیند والد توسط اجرای صفر تا صد یک فرآیند انجام شوند. همچنین ارتباط 

وان مثال نشوند. به عتواند در سطح فرامینی باشند که از طریق فرآیندهای باالدستی صادر میبین فرایندها می

ای کلیک کند تا فرمانی به کاربر در فرم جاری با توجه به صالحدید و شرایط درخواست جاری بر روی دکمه

سازی های فرآیندها با هم در ارتباط نباشند. یکپارچهیک فرآیند دیگر ارسال گردد تا این فرآیند آغاز شوند داده

های برتر در دنیای کنونی  BPMSهای اصلی عنوان چالش های بهبود فرآیندها بهفرآیندها به همراه قابلیت

کند. در ادامه این بخش را در بازار جهانی هموار می BPMSشوند و پاسخ به این موارد راه یک مطرح می

برخی از انواع همکاری را در سطح فرآیندها بررسی خواهیم کرد و در فصل بعد به ارتباط بین فرآیندها در 

 پردازیم. ها میآشنایی با انواع آنسطح زیرفرآیند و 

 شروع فرآیند جدید با خاتمه فرآیند دیگر 43-4

توان آشنا شدیم و دانستیم که با استفاده از این کد می CHelper.NewCaseدر بخش قبل با قابلیت کد 

ورت ص فرآیندی را سیستمی ایجاد نمود. حال فرض کنید که ارتباط بین دو فرآیند با اجرای یک کد باشد و در

 توانیم با اعمال شرط خاصی دراتفاق شرایط خاصی یک فرآیند دیگر آغاز شود. برای پوشش چنین حالتی می

مقدار  boolفرآیند دیگری را آغاز کنیم. به عنوان مثال اگر در یک فرآیند یک فیلد از جنس  BPMSقوانین 

true نجام این موارد کاربرد دارد. را اخذ کند، فرآیند دیگری ایجاد شود. الگوی کد ذیل برای ا 

معادله 

17 

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

اخذ  idUserکند که ایجادکننده آن را از فیلد در صورت اعمال شرط فرآیندی را ایجاد می 17معادله کد 

بر روی  Processesفرآیند از قسمت پیشرفته و  idاست. برای پیدا کردن  13فرآیندآن شماره  idکند و می
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فرآیند در آن قسمت  Idرا انتخاب کنید.  Propertiesرآیند راست کلیک کرده و گزینه ورژن مورد نظر ف

 باشد. موجود می

 های یک فرآیند به فرآیند دیگرانتقال داده 43-3

توان از تابع در فصول قبل اشاره کردیم که برای خواندن اطالعات یک جدول در دیتابیس پروژه می

CEntityManager های یک فرآیند دیگر را به فرآیند توانیم دادهله این قابلیت میاستفاده کرد. به وسی

موجود انتقال دهیم. به عنوان مثال فرض کنید که در یک فرآیند کاربران با ثبت نام در آن فرآیند مشخصات 

خواهیم در یک فرآیند دیگر کلیه اطالعات جدول کنند. حال میوارد می Contactsخود را در جدول 

Contacts ا بخوانیم و در یک جدول رCollection  دیگر با نامCollection1  وارد کنیم. الگوی ذیل این کار

ند دیگر را بخوانیم خواهیم اطالعات فرآیرا در فرآیندی که می 18معادله دهد. کافیست که کد را انجام می

 سازی نماییم. شبیه

 ;("","","","")var X=CEntityManager.GetEntity("Contacts").GetEntityList 18معادله 

for (var I=0; I < X.Length, I++) 

{ 

var Y=Me.addRelation("MainEntity.Collection1"); 

var N= X.Attributes["NationalCode"].Value; 

Y.setXpath("NationalCode",N); 

} 
شود و در خط بعدی حلقه ذخیره می Xدر متغیر  Contactsدر خط اول اطالعات جدول  18معادله در 

را گرفته و در  Xشود  که ستون کد ملی متغیر ایجاد می Contactsتکراری به تعداد تعداد سطرهای جدول 

Collection دهد. کند و در ستون متناظر آن قرار میمی یک سطر ایجاد 

 کنترل یک فرآیند از طریق فرآیند دیگر 43-2

آشنا شدیم و دانستیم که به وسیله این تابع  CHelper.doWorkItemهای تابع در فصول قبل با ویژگی

کاری در  ها را انجام دهیم و کارها را ارسال کنیم. حال فرض کنید کهتوانیم عملیات ارسال در فعالیتمی

کارتابل یک نفر وجود دارد و مدتی است که کار خود را انجام نداده است. شما می خواهید فرآیندی یک 

ای را در اختیار مدیر فرد قرار دهید تا در صورت عدم انجام کار، مدیر این فرآیند یک مرحله را ایجاد مرحله

تا وارد مرحله بعدی شود. بایستی در دکمه کرده و با کلیک بر روی یک دکمه کار آن شخص را ارسال کند 

استفاده کنیم. می توان از الگوهای ذیل برای ارسال  CHelper.DoWorkItemای از تابع فرآیند تک مرحله

 کار یک فعالیت استفاده نمود. 
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 ;CHelper.doWorkItemById(iProcId,iWorkItemId) 19معادله 

CHelper.doWorkItem(iProcId,iTaskId); 

CHelper.doWorkItemTimer(iProcId,iWorkItemId) 

را به همراه شماره کار در قالب گزارش به فردی  33برای استفاده از کدهای فوق کافیست که شماره درخواست

 ای را ایجاد کند و کار مورد نظر را ارسال کند. ارایه کنیم تا در صورت تمایل فرآیند تک مرحله

 ارتباط دو فرآیند از طریق سیگنال 43-1

اگر بخواهیم که در میانه راه و یا پایان یک فرآیند یک سیگنال ارسال کنیم تا فرآیند )یا فرآیندهای دیگری( 

های ابتدایی رویداد سیگنال را ها ادامه یابد، کافیست که همانگونه که در فصلآغاز شوند و یا این که کار آن

در فرآیندی که قرار است اطالع دهد، قرار دهیم و یک  Is Throwد سیگنال از نوع معرفی کردیم، یک رویدا

با همین نام استفاده کرده  Catchingنام برای آن انتخاب کنیم. حال در هر فرآیندی که از رویداد سیگنال 

سطح  رسد، تمامی رویدادهای سیگنال دردهنده به رویداد سیگنال میباشیم، هنگامیکه فرآیند اطالع

Application شوند.که همنام با این سیگنال باشند، سیگنال را دریافت کرده و فعال می 

گنال های مرتبط به سیباشد و تمای درخواستدقت داشته باشید که رویداد سیگنال وابسته به درخواست نمی

 . شونداسم فعال میهای میانی هماطالع دهنده در سیگنال

 Messageیق ارتباط دو فرآیند از طر 43-3

رای ارتباط بین دو فرآیند مشخص و دو ب Messageهمانطورکه در فصول ابتدایی بدان اشاره کردیم، رویداد 

 خواهیم کار را نگهرسد که میای میکاربرد دارد. در برخی حاالت فرآیند اول به مرحله درخواست مشخص

اول )درخواست مربوطه( اطالع دهیم تا کار را داریم و در صورت بروز حاالت خاص در فرآیند دوم به فرآیند 

میانی  Messageاز یک راه دیگر ادامه دهد. فرآیند اول را طراحی کنید و رویدادی در آن قرار دهید که از نوع 

 باشد. می مدل فرآیندی دریافت پیام -1-12شکل   ای از این مدل به شرحباشد. نمونهمی

                                              
33  Case Number 
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 مدل فرآیندی دریافت پیام -1-12شکل  

ای هکند. نمونکنیم که تحت شرایط خاص یک پیام به فرآیند اول ارسال میهمچنین فرآیند دوم را طراحی می

 باشد. می مدل فرآیندی ارسال پیام -4-12شکل   شرحاز این مدل به 

 
 مدل فرآیندی ارسال پیام -4-12شکل  

 

گیریم و برای فرآیند اول یک در تعریف مدل داده معموال موجودیت اصلی دو فرآیند را یک جدول در نظر می 

کنیم. یک کنیم و در فرآیند دوم همان موجودیت را از لیست جداول انتخاب میموجودیت اصلی تعریف می

ها و رویدادهای اقدامات فعالیتتعریف کنید و در قسمت  idCaseدر موجودیت اصلی با نام  intفیلد از نوع 

( پر کنید. با توجه به اینکه مدل داده دو فرآیند یکی Me.Case.Idفرآیند اول آن را با شماره درخواست )

شود  و همان رکورد موجودیت اصلی فرآیند اول را به خود باشد با اتمام فرآیند اول فرآیند دوم آغاز میمی

 Messageگیرد. حال برای ارتباط فرآیند دوم به فرآیند اول از ا به خود میهای فرآیند اول رگیرد و دادهمی
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ت باشند، فعال نشوند و درخواسهای فرآیند اول که منتظر دریافت پیام میایم تا تمامی درخواستاستفاده کرده

 کنیم. را در فرآیند اول پر می idCaseمربوطه فعال گردد. به همین دلیل فیلد 
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 New Diagramبر روی گزینه  Collaboration diagramsت پیشرفته رفته و در قسمت حال به قسم

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

 
 ایجاد یک دیاگرام همکاری -3-12شکل  

ها همکاری برقرار کنید را انتخاب کرده و به خواهید بین آنبر روی صفحه ایجاد شده فرآیندهایی که می

 صفحه دیاگرام اضافه کنید. 

 
 فرآیندها به صفحه دیاگرام اضافه کردن -2-12شکل  
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از نوع  Messageکلیک کرده و آن را بر روی رویداد  Is Throwاز نوع  Messageبر روی شکل پیام رویداد 

Catching ،Drag & Drop نشان داده شده است.  2-12شکل   کنیم که درمی 

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

شود که در صفحه ایجاد شده بین دو فرآیند برقرار می Associationاز جنس  Flowبا برقراری ارتباط یک 

 دهیم. ایم به آن اختصاص میکه تعریف کرده idCaseمطابق  شماره درخواست ارتباط را از فیلد 



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 429صفحه

 
 Messageانجام تنظیمات ارتباط  -9-12شکل  

 خواهد بود.  3-12شکل   توانیم دیاگرام را ذخیره کنیم که همانندمیحال 

 
 دیاگرام نهایی همکاری -3-12شکل  

 

شود  و درگاه ذخیره می idCaseدقت داشته باشید که با جرای فرآیند اول شماره درخواست آن در فیلد 

گذارد تا منتظر بماند. با پایان یافتن فرآیند اول باقی می Messageموازی یک جریان فعال بر روی رویداد 
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آیند دوم رویداد پیام، پیام مربوط رویداد سیگنال فرآیند دوم را آغاز کرده و در صورت بروز شرط خاص در فر

 گردد. به درخواست در فرآیند اول را فعال کرده و کار به فعالیت اول باز می
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آشنایی با انواع فصل شانزدهم:  46

 زیرفرآیندها و استفاده از آن

  



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 426صفحه

 مقدمه:

فاده یا ایجاد فرآیند با استدر فصل قبل به همکاری فرآیندها پرداختیم و آن را در سطح ارسال سیگنال، پیام و 

خواهیم پرداخت.  32از کد را فراگرفتیم. در این فصل به بررسی همکارب فرآیندها در سطح زیرفرآیند

ار یک شوند و کشوند که به عنوان فرآیند فرزند به فرآیند والد وصل میزیرفرآیندها به فرآیندهایی اطالق می

دهد. به عنوان مثال در فرآیند بررسی و عنوان زیرفرآیند انجام میفعالیت در فرآیند والد را یک فرآیند تحت 

خواهبم در صورتیکه رفع مشکل توسط پیمانکار انجام شده باشد، عملیات پرداخت صورت رفع مشکل می

ر باشد که دوضعیت به وی را مدلسازی نماییم. فرآیند پرداخت صورت وضعیت یک فرآیند استانداردی می

توانیم به جای اینکه نحوه شود. ما میاست و در فرایندهای مختلفی از آن استفاده می سطح سازمان جاری

کنیم مدلسازی کنیم، آن را به عنوان یک پرداخت صورت وضعیت را در همه فرآیندهایی که از ان استفاده می

ییرات یم تا هنگام تغفرآیند استاندارد تعریف کرده و در فرآیندهای مختلف به عنوان زیرفرآیند استفاده نمای

فرآیند صورت وضعیت هم فقط یک ورژن جدید از آن تعریف کنیم تا در فرآیندهای مختلف از آن استفاده 

 شود. 

 های استفاده از زیرفرآیندمزایا و ویژگی 46-4

ه از باشد. استفادسازی و کم کردن پیچیدگی فرآیندهای والد میاولین ویژگی استفاده از زیرفرآیندها ساده

 شود که فهم مدل فرآیندی فرآیند پدر آسان گردد و از پیچیدگی کار آن بکاهد. رفرآیندها باعث میزی

باشد. به عنوان مثال درخواست ها به صورت فرآیند جدا میدومین ویژگی استفاده از زیرفرآیندها استفاده از آن

باردار انجام شود. حال در فرآیند تواند به صورت جداگانه توسط مسئولین انخرید کاال در هر سازمانی می

خواهیم در صورت موجود نبودن کاالی درخواستی فرآیند خرید آغاز شود که در این حالت درخواست کاال می

 کنیم. فرآیند درخواست خرید را به عنوان زیرفرآیند در فرآیند درخواست کاال استفاده می

باشد. اگر یک رویه استاندارد در ددهنده فرآیندها میسومین ویژگی استفاده از زیرفرآیند تسهیل کار بهبو

شود، کافیست که آن را به عنوان زیرفرآیند در فرآیندهای مختلف استفاده فرآیندهای مختلف استفاده می

کنیم تا هنگام بهبود و تغییر در این رویه یکبار فرآیند آن را بهبود دهیم تا در همه فرآیندهای مختلف که از 

 کنند، بهبود حاصل گردد. ستفاده میاین رویه ا

                                              
32  Sub-process 
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باشد. در برخی حالت چهارمین دلیل استفاده از زیرفرآیندها، ایجاد فرآیندهای تکراری به تعداد مشخص می

خواهیم با توجه به شرایط خاصی به تعداد معینی یک رویه را ایجاد کرده و آن را انجام در فرآیندهای پدر می

خواهیم شخصی اقدامات اصالحی الزم را در یک جدول فرآیند اقدام اصالحی میدهیم. به عنوان مثال در یک 

کالکشن در فرآیند پدر وارد کند تا به ازای هر ردیف جدول یک فرآیند ایجاد گردد تا افراد مربوطه اقدامات 

های مدیره در بازهاصالحی مربوط به خود را انجام دهند یا در فرآیند ثبت صورتجلسات که توسط هیات

خواهیم که به تعداد مصوبات جلسه فرآیند انجام مصوبات ایجاد شود و به کارتابل شود میمشخصی ایجاد می

 دهنده ارسال شود. افراد انجام

شوند  که در ادامه این فصل به تشریح بندی میبه انواع مختلفی تقسیم BPMN2زیرفرآیندها در استاندارد 

 ها خواهیم پرداخت. آن

46-3 Embedded Sub-process 
کنیم که بخواهیم از پیچیدگی فرآیند والد کم کنیم و یک فرآیندی را به از این زیرفرایند زمانی استفاده می

رای شود و اجعنوان زیرفرآیند استفاده کنیم که خود به تنهایی در سازمان به عنوان فرآیند ایجاد و اجرا نمی

باشد ابراین در واقع این زیرفرآیند شامل فعالیتی در فرآیند والد میباشد. بنآن وابسته به اجرای فرآیند والد می

تبدیل کرد بایستی نحوه  Embeddedگیرد. برای اینکه یک فرآیند را به نوع که چندین فعالیت را در بر می

باشد و فرایندی نباشد که خود به تنهایی استفاده شود. برای اینکه دسترسی  Moduleدسترسی آن از نوع 

بر روی ورژن مربوطه  Processesوه اجرای فرآیندها را مشخص کنیم به محیط پیشرفته رفته و در قسمت نح

 1-19شکل   آن را همانند Access Typeکنیم و را انتخاب می Propertiesراست کلیک کرده و گزینه 

شود لینک ایجاد فرآیند از قسمت درخواست جدید در کارتابل حذف می Moduleدهیم. در حالت تغییر می

 تواند این فرآیند را ایجاد کند. و فقط یک فرآیند پدر می
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 Embeddedنحوه تغییر دسترسی زیرفرآیند از نوع  -1-19شکل  

 خواهیم آن را به زیرفرآیند تبدیلبه مرحله تعریف مدل فرآیندی فرآیند پدر رفته و بر روی فعالیتی که می

باز شده  کنیم. در صفحهرا انتخاب می Transform to Sub-processکنیم، راست کلیک کرده و گزینه 

رویم. در این مرحله زیرفرآیند مربوطه به همراه ورژن را انتخاب کرده و به مرحله بعد می Embeddedگزینه 

نگذارید، در این  Moduleکنیم. دقت داشته باشید که اگر دستری زیرفرآیند را بر روی آن را انتخاب می

توانیم نام انتخاب کنید. در این قسمت می Embeddedتوانید آن را به عنوان زیرفرآیند از نوع مرحله نمی

انتخاب  Moduleآن را  Access Typeکند و جدیدی را وارد کنیم و با این کار یک فرآیند جدید ایجاد می

 کند. می

  



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 464صفحه

بسیار حائز اهمیت است این است که این زیرفرآیند نیازی  Embeddedای که در تعریف زیرفرآیند از نوع نکته

توان در فرم های فرآیند پدر را میای تعریف کرد و دادهبه تعریف مدل داده ندارد و نباید برای آن مدل داده

 نشان داده شده است.  Embedded Sub-processماژول استاندارد  4-19شکل   آن استفاده کرد. در

 
 BPMN2در   Embedded sub-processاستاندارد ماژول  -4-19شکل  

46-2 Reusable Sub-process 

ای را که خود بهه تنهایی در سازمان شود که بخواهیم یک فرآیند جداگانهاز این زیرفرآیند زمانی استفاده می

شود  را در یک فرآیند پدر فراخوانبم. به عنوان مثال فرآیند درخواست خرید یک فرآیند جدا و در انجام می

کاال در فرآیند پدر ارتباط داده شود. زیرفرآیند تواند به فرآیند درخواست باشد که میجریان در یک سازمان می

Reusable باشدف اما مدل داده منحصر بفرد خود را دارد و موجودیت اصلی آن با فرآیند پدر جداگانه می

هایی را از فرآیند پدر به زیر فرآیند ارسال کرد. پس در حقیقت در استفاده از این زیرفرآیند یک توان دادهمی

 تواند بر فرآیند پدر تاثیر بگذارد. شود که خروجی آن مییت دیگری اجرا میفرآیند با ماه

در مرحله تعریف مدل فرآیندی فرآیند والد، بر روی فعالیتی که  Reusableبرای تعریف یک زیرفرآیند 

را انتخاب  Transform to Sub-processخواهیم تبدیل به زیرفرآیند شود، راست کلیک کرده و گزینه می

رویم. در این مرحله را انتخاب کرده و به مرحله بعدی می  Reusableکنیم. در صفحه بازشده گزینه می

خواهیم به عنوان زیرفرآیند از آن استفاده کنیم را با ورژن مربوطه انتخاب کرده و به مرحله فرآیندی را که می

نشان داده شده است، نحوه اجرای زیرفرآیند را  3-19شکل   رویم. در این مرحله همانگونه که دربعدی می

 باشد. می Integratedو  Stand aloneتوانیم انتخاب کنیم که در دو نوع می
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 Reusableنحوه انتخاب نحوه اجرای زیرفرآیند  -3-19شکل  

کند رسد، این فرآیند صبر میانتخاب کنیم، وقتی فرآیند پدر به زیرفرآیند می Integratedاگر نحوه اجرا را 

اما تا زیرفرآیند به طور کامل اجرا شود و کار از آن خارج شود تا سپس فرآیند پدر به کار خود ادامه دهد. 

بگذاریم، وقتی زیرفرآیند ایجاد شد، فرآیند پدر هم به کار خود  Stand aloneزمانیکه نجوه اجرا را در حالت 

ماند. به عنوان مثال وقتی زیرفرآیندف پرداخت صورت دهد و منتطر اجرای کامل زیرفرآیند نمیادامه می

تا پرداخت صورت وضعیت جداگانه توسط باشد  Stand aloneوضعیت باشد، نحوه اجرا بهتر است که بر روی 

واحد مالی انجام شود و فرآیند پدر هم به کار خود ادامه دهد و منتظر پرداخت صورت وضعیت نباشد، اما در 

باشد تا در صورت خرید بتوانیم کاالی  Integratedفرآیند درخواست کاال بهتر است که نحوه اجرا برروی 

 ویل دهیم. کننده تحدرخواستی را به درخواست

 نشان داده شده است.  2-19شکل   در BPMN2در استاندارد   Reusableماژول زیرفرآیند 

 
 BPMN2در استاندارد  Reusableاستاندارد ماژول زیرفرآیند  -2-19شکل  
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 نشان داده شده است.  Reusableیک نمونه از فرم فرآیند والد در هنگام استفاده از زیرفرآیند  2-19شکل   در

 
 Reusableفرم فرآیند والد در استفاده از زیرفرآیند  -2-19شکل  

46-1 Multiple Sub-process 
خواهید که وقتی کار به مرحله مشخصی رسید، به تعداد معینی از یک فرآیند به طور در برخی از فرآیندها می

استفاده  Parallelتوانیم از درگاه موازی ایجاد شود و این تعداد به شرایط درخواست بستگی دارد و ما نمی

و یا چندگانه استفاده  Multipleزیرفرآیند  دانیم. برای این مواردشده را نمیهای منشعبکنیم و تعداد شاخه

کنیم. به عنوان مثال در هر سازمانی فرآیند مدیریت صورتجلساتی وجود دارد که هیات مدیره تشکیل می

وبه، های نام مصشود. این مصوبات در جدولی با ستوندهند و مصوباتی توسط دبیر جلسات ثبت میجلسه می

خواهیم هنگامیکه جدول مصوبات ثبت شوند. ما میلت انجام و ... پر میمسئول انجام، مسئول پیگیری، مه

های آن فرآیند انجام کار و ثبت گزارش را ایجاد کنیم و به کارتابل افراد ارسال کنیم و پس شد، به تعداد ردیف

برسانیم تا از اینکه افراد کارهای مرتبط با خود را انجام دادند، تجمیع کارها را به استحضار هیات مدیره 

 تصمیمات جدید را در جلسات بعدی اتخاذ کنند. 

های یک جدول کالکشن ایجاد شود و یا اینکه به تعداد ثابت و تواند به تعداد ردیفزیرفرآیند چندگانه می

در فرآیند پدر خوانده شود. همچنین نحوه  intتواند از یک فیلد مشخصی ایجاد شود و این تعداد مشخص می

 تواند به شکل موازی و یا سری باشد. د فرآیندهای زیرفرآیند چندگانه میاجرای تعدا

خواهیم که چندین بار فرآیند فرزند را ایجاد کنیم و هر فرآیند پدری به اطالعات در زیرفرآیند چندگانه ما می

چند به  هزیرفرآیندهای خود دسترسی داشته باشد. بنابراین در فرآیند پدر نیازمندیم که یک ارتباط یک ب

بایستی موجودیت اصلی باشد تا به تعداد ایجاد کنیم که این جدول در زیرفرآیند چندگانه می Masterجدول 
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های آن در رکورد مربوط به خود ذخیره گردند به رکوردهای آن جدول کالکشن فرآیند ایجاد شود  و داده

هرکدام از داده ها در  یریبه رهگ یازود و نش یجادا Caseما چند  یندآفر یراز هر ز یمدار یازنعبارت دیگر 

 یندفرآ ینب بایستیبه چند م یکارتباط  یک یمپدر را دار یا یاصل یندآشده توسط فر یجادا یرفرآیندهایز

پدر و جدول  یندفرآ Masterاز جداول  یکی ینبه چند ب یکارتباط از نوع  ینکه بهتر یردپدر با فرزند شکل گ

Main به چند مورد نظر خود را  یکارتباط  یدبا یاصل ینددر مدل داده فرآ یحهفرزند است. در نت یندفرآ

 یجدول م ینا یاز ستون ها یکیداده خواهد شد.  یشفرم نما یبر رو یدجدول گر یککه در قالب  یدبساز

زیرفرآیند  32کنیم که موجودیت اصلیبار دیگر تاکید می باشد. userWFاز جنس  یمسئول بررس یلدتواند ف

بایست جدول کالکشنی باشد که به فرآیند پدر ارتباط یک به چند داده شده است. برای انجام این مورد به می

چرخه توسعه زیرفرآیند رفته و در قسمت مدل داده ان به جای تعریف جدول جدید جدول کالکشن مذکور را 

ر های فرزندان دی فرآیند پدر در فرزند و دادههاتوانیم که به دادهاز لیست انتخاب کنید. بدین ترتیب می

 فرآیند پدر دست یابیم. 

م زیرفرآیند خواهیبرای تعریف این زیرفرآیند به طراحی مدل فرآیندی فرآیند پدر رفته و بر روی فعالیتی که می

ا کنیم. نوع آن ررا انتخاب می Transform to Sub-processچندگانه شود راست کلیک کرده و گزینه 

Multiple رویم و مدل فرآیندی زیرفرآیند را به همراه ورژن مربوطه انتخاب انتخاب کرده و به مرحله بعدی می

رویم تا تنظیمات کنیم و به مرحله بعدی میرا انتخاب می Advanced Settingکنیم. در مرحله بعد، تیک می

 باشد. می 9-19شکل   ای را انجام دهیم. صفحه تنظیمات پیشرفته همانندپیشرفته

 
 Multipleصفحه تنظیمات پیشرفته زیرفرآیند  -9-19شکل  

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

ارتباط یک به چند داده شده است و در زیرفرآیند  MeetingRepیک جدولی است که در فرآیند پدر به جدول 

باشد. این ارتباط یک به باشد. این جدول در مثال مد نظر ما همان جدول مصوبات مییت اصلی میموجود

 نشان داده شده است.  3-19شکل   چند در

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

باشد و با می Items in Collectionدر قسمت دوم، سه انتخاب پیش رو داریم که مورد اول  9-19شکل   در

ی شود، زیرفرآیند فراخوانهای جدول کالکشنی که در فرآیند پدر ایجاد میانتخاب این گزینه، به تعداد ردیف

 Integer Constantباشد. مورد دوم های ان ردیف در زیرفرآیند میردیف آن یک فرآیند با داده شود . هرمی

مورد زیرفرآیند ایجاد  3کنیم تا هر بار را وارد می 3باشد که با انتخاب این گزینه یک عدد مشخص مانند می

ردیف از جدول کالکشن  3سری کند. در این مورد دیگر نیاز نیست که جدول کالکشن را ما تشکیل دهیم و هر 

 Integer Attributeدهد. مورد سوم کند و به زیرفرآیندهای مربوط به خود ارتباط میدر فرآیند پدر ایجاد می

در مدل  intباشد با این تفاوت که تعداد ایجاد زیرفرآیند از طریق یک فیلد باشد که مشابه حالت دوم میمی

 شود. داده فرآیند پدر مشخص می

انتخاب شود بدین معنا است که اگر  Clear Previous Instancesدر مورد سوم، اگر تیک  9-19شکل   رد

ز ن ایجاد شده باشد و پس ایکبار در فرآیند پدر کار وارد زیرفرآیند شده باشد و به تعداد جدول کالکشن از آ

ها دوباره کار به عقب بازگردد و وارد زیرفرآیند شود، سطرهای قبلی را حساب نکرده و دوباره به اتمام کار آن
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کند. اما اگر این تیک انتخاب نشده باشد، اگر دوباره تعداد کل سطرهای جدول کالکشن زیرفرآیند ایجاد می

ازگردد، سطرهای قبلی جدول کالکشن را حساب نکرده و فقط به تعداد کار در فرآیند پدر به زیرفرآیند ب

 کند. سطرهای جدید فرآیند جدید ایجاد می

و سری  Sequentialو موازی و یا  Parallelتواند دو مورد باشد که میمرحله بعدی نحوه اجرای زیرفرآیند می

 را انتخاب کند. 

 2-19شکل   باشد. این مورد درنحوه خروج کار از زیرفرآیند میمرحله آخر از تنظیمات زیرفرآیند چندگانه 

 نشان داده شده است. 

 
 Multipleدر زیرفرآیند   Exit Mode -2-19شکل  

 Stand Alone: ماند و خود به صورت جداگانه به راه خود فرآیند پدر منتظر انجام فرآیند فرزند نمی

 دهد. ادامه می

 All Tokens -Integrated: ماند تا فرآیند پدر منتظر اجرای همه زیرفرآیندهای ساخته شده می

 به کار خود ادامه دهد. 

 TokenOne  -Integrated:  ،فرآیند پدر به محض اینکه یکی از زیرفرآیندها به کار خود پایان داد

 دهد. به کار خود ادامه می
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 Expression Defined -Integrated:  فرآیند پدر تحت شرایط خخاصی به کار خود ادامه

 دهد. می
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 نشان داده شده است.  BPMN2بر مبنای  Multipleاستاندارد ماژول زیرفرآیند  6-19شکل   در

 
 BPMN2در  Multipleاستاندارد ماژول زیرفرآیند  -6-19شکل  

نشان داده شده است که  Multipleیک نمونه از نحوه اجرای فرم فرآیند پدر در زیرفرآیند  13-19شکل   در

 سه نمونه فرآیند فرزند ایجاد شده است و به کارتابل افراد ارسال گشته است. 

 
 در محیط اجرا Multipleزیرفرآیند  -13-19شکل  
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46-3 Transactional Sub-process 
خواهیم بدانیم باشد با این تفاوت که در این زیرفرآیند میمی Embeddedاین نوع زیرفرآیند همانند زیرفرآیند 

آمیز اجرا شده است و یا آن کنسل شده است و یکی از این دو حالت که زیرفرآیند یا به طور کامل موفقیت

 حتما بایستی اتفاق بیافتد. 

 همه کارها بصورت یا یمارد یازکه ن یردگ یمورد استفاده قرار م آیندهاییمدل کردن فر یبرا آیندفر یرز ینا

منظور  ینلغو(. بد %133 یا یزآم یتموفق %133بصورت کامل لغو شوند.  ) یاانجام شده  یزآم یتکامل و موفق

)سفر(  یتدرخواست مامور آیندفر یک یدکن فرض .یابیمتر مفهوم را درتا راحت یمکن یمثال استفاده م یکاز 

 انجام شود: یرکار بشرح ز 3درخواست کننده  یبرا یدبا یندفرا ینااز  ی. در قسمتیمدار TravelRequestبنام 

 یماهواپ یطرزرو بل -

 رزرو هتل -

 ینرزرو ماش -

 یکیانجام شود. در صورت عدم رزرو  یتکار فوق با موفق 3شود که هر  یاعزام م یتبه مامور یدر صورت فرد

 ی( رزروهاCompensate) یجبران یاقدام یط یستبا یم آیندفر یر( زیلیمورد )به هر دل 3 ینچند از ا یا

 پدر بدهد. یندبه فرا یغامپ یک( لغو شده و Bookرزرو ) آیندفر یرلغو کند، و سپس ز یزموفق را ن

را  یندآفر یر( مدل زBook) 14-19شکل   و در یاصل یندآ( مدل فرTravel Request) 11-19شکل   در

 . یدکن یمالحظه م
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 Transactionalمدل فرآیندی فرآیند پدر در زیرفرآیند   -11-19شکل  

 

 
 Transactionalمدل فرآیندی فرآیند فرزند در زیرفرآیند  -14-19شکل  

به  Transform to Subprocessشود با استفاده از  یرفرآیندبه ز یلتبد یمخواه یرا که م یتیفعال

Transactional Subprocess رزرو ناموفق  آینددر فر یوقت یدکنیکه مالحظه م همانطور .میکنیم یلتبد

 یاصل دآین. بطور مثال در مدل داده فریممدل کن آینددر ساخت فر یمامر را بتوان ینا یستبایافتد میاتفاق م

 boolean یلدف یکبه نام لغو رزرو و  boolean یلدف یک ین،و ماش یمااز سه عامل هتل، هواپ یکهر  یما برا

 .یمرزرو ساخت ینام خطا به یگرد

. بلکه یردگیاقدامات صورت نم یرلغو سا یبرا یاقدام جبران یگر( دError Eventافتد )یخطا اتفاق م وقتی

مترقبه در رزروها افتاده است  یرغ یکه اتفاق یردپذ یصورت م یخطا وقت یراز ،کندیخطا ارسال م یغامفقط پ

 یزآم یتاز رزروها موفق یکی یلیبه هر دل یعنیافتد  یلغو اتفاق م یا cancel یوقت . اما)مثال قطع ارتباط و ...(

 گری. به عبارت دیرداقدامات موفق صورت بگ یرلغو سا یدر راستا یاقدامات جبران یدبا یننبوده است. بنابرا

شود و سپس به  مانجا یفعال سازد تا عمل جبران آیندفر یررا در ز Compensation Event یدوقوع لغو با

قال انت یاصل آیندخارج شده و به فر آیندفر یرسازد تا از زیفعال م یاصل آیندرا در فر Cancel Eventتبع آن 

 .یابد
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خطا  یا( Cancelکه در صورت اتفاق افتادن لغو ) یمکن یفتعر یشرط یدفوق حال با یحاتتوجه به توض با

(Errorرو )رزرو " یها یتاز فعال یکهر یمنظور در خروج ینفعال کند. بد یاصل آیندمربوطه را در فر یداد

 .یمکن یم ریفتعذیل مطابق  ییشرط ها "ینرزرو ماش"و  "یمارزرو هواپ"، "هتل

 
 تشخیص شرط مربوط به کنسلی رزروها -13-19شکل  

 

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

 

 
 Raise Error Eventایجاد کد  -19-19شکل  
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اقدامات پیشرفته بر هفدهم:  لفص 44

 روی فرآیندها
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 مقدمه:

توان انجام داد و عمدتا ای خواهیم پرداخت که برای فرآیندها میدر این فصل به بررسی اقدامات پیشرفته

 باشد. ها میشامل تنظیمات خاص برای فرآیندها بعد از ساخت آن

 Applicationتعریف  44-4

های مشترکی است که شامل برنامه Applicationهمانطورکه در فصول ابتدایی به آن اشاره کردیمف یک  

تعریف نمود. زمانیکه  applicationتوان چندین گیرند و در یک پروژه میفرآیندهای مختلف در آن قرار می

ای رد و بدل کرد و یا بین داده هاتوان بین فرآیندهای آندر یک پروژه موجود باشند، نمی Applicationچند 

به قسمت پیشرفته رفته و بر روی گزینه  Applicationفرآیندها همکاری ایجاد نمود. برای تعریف 

Applications  راست کلیک کرده و گزینهNew Application  را انتخاب کنید تا یکApplication  جدید

 ساخته شود. 

 Category تعریف 44-3

Category گیرند. برای تعریف شود که فرآیندها درون آن قرار مییی میهاشامل دستهCategory  کافیست

را انتخاب  New Categoryراست کلیک کرده و گزینه  Categoryو یا  Applicationکه بر روی یک 

 نماییم. 

 تنظیمات نوع دسترسی به فرآیندها 44-2

یم فرآیندها بتوانند توسط کاربران ایجاد خواهشود که میهایی اطالق مینوع دسترسی به فرآیندها به حالت

ها استفاده گردد. برای تعیین نوع دسترسی فرآیندها به قسمت پیشرفته شوند و یا اینکه در زیرفرآیندها از آن

را  Propertiesبر روی ورژن مربوطه از فرآیند راست کلیک کرده و گزینه  Processesرفته و در قسمت 

 فرآیند را به یکی از حاالت ذیل تغییر دهید. Access Typeانتخاب کنید و 

 Process:  این گزینه بدان معناست که این فرآیند به طور جداگانه هم در محیط اجرا توسط کاربران

 تواند شروع شود. می

 Module:  این گزینه صرفا مختص زیرفرآیندEmbedded باشد و کاربران در محیط اجرا می

 . توانند آن را آغاز کنندنمی
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 process-Only Sub:  این گزینه صرفا مختص زیرفرآیندReusable باشد و کاربران در محیط می

 توانند آن را آغاز کنند. اجرا نمی

 

 سازی فرآیندسازی و غیرفعالفعال 44-1

کند. اگر می Inactiveو یا  Activeای وجود دارد که یک فرآیند را یک فرآیند گزینه Propertiesدر قسمت 

 توانیم در کارتابل جریان کار ایجاد کرده و یا پیش ببریم. را غیرفعال کنیم، این فرآیند را نمی فرآیند

 گذاشتن راهنمای کاربری بر روی یک فرآیند 44-3

یک متنی را به عنوان راهنما اضافه کنیم، کاربر در  Help Textیک فرآیند اگر در  Propertiesدر قسمت 

نشان داده  1-13شکل   دید از فرآیند آن را مشاهده خواهد کرد که درمحیط اجرا هنگام ایجاد درخواست ج

 شده است. 

 
 فرآیند در محیط اجرا Help Text -1-13شکل  
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برای آن قرار داد تا کاربران در محیط اجرا  Help URLتوان فرآیندها می Propertiesهمچنین در قسمت 

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. 

 
 فرآیند در محیط اجرا Help URL -4-13شکل  

 برای فرآیندها Global Formتعریف  44-6

های عمومی )نحوه ساخت توانیم از بین فرمای وجود دارد که مییک فرآیند گزینه Propertiesدر قسمت 

ایم، برای فرآیند ساخته Applicationفرم عمومی پیشتر در فصل مربوطه تشریح شده است.( که در سطح 

Global Form نشان داده شده است.  3-13شکل   کنیم. این امر در انتخاب 
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 برای فرآیند Global Formنحوه انتخاب  -3-13شکل  

باشد، اطالعات  Falseفیلدهای آن فرم  Editableبرای یک فرآیند که حتما باید  Global Formبا انتخاب 

بدان اشاره خواهد شد،  16باشد. در کارتابل جریان کار که در فصل کلی از وضعیت درخواست قابل نمایش می

های فرد ایجاد خواهد شد که شدهالپس از اینکه کاربر کار فعالیت خود را ارسال کرد، یک ردیف در پوشه ارس

اگر کاربر بر روی آن کلیک کند، کاربر دارای دسترسی که کار را برای وی ارسال کرده است نشان خواهد داد 

 نشان داده شده است.  2-13شکل   که در

 
 Global Formفرآیند بدون  -2-13شکل  
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تواند حاکی تعریف کنیم، فیلدهای آن فرم نمایش داده خواهد شد که می Global Formاما اگر برای فرآیند 

برای  Global Formکار که ای از فرآیند درخواست اضافهاز وضعیت جاری درخواست برای کاربر باشد. نمونه

 نشان داده شده است.  2-13شکل   آن تعریف شده است، در

 
 Global Formشده با وضعیت درخواست ارسال -2-13شکل  

 تنظیم شمارنده برای یک فرآیند: 44-4

 خواهید که این فیلدها طبقکنند و میاگر در فرآیندهایتان فیلدهایی دارید که از الگوی شمارنده پیروی می

ا بایست ابتدیک الگوی خاصی از یک عدد شروع شوند و با هر درخواست عدد با ترتیب خاصی زیاد شود، می

ز نوار ابزار پیکربندی گزینه دنباله را ا BPMSیک شمارنده در پروژه خود ایجاد کنید. برای ایجاد شمارنده در 

نشان داده شده است. این دنباله  9-13شکل   انتخاب کنید و یک دنباله به پروژه اضافه کنید که نمونه آن در

تا به عدد قبلی اضافه  33کنیم شود  و در هر بار که از آن استفاده میوع میشر 13در مثال مورد نظر از عدد 

 و... خواهد بود.  33، 23، 13ها به ترتیب کند. پس شمارهمی

را برابر با مقدار این دنباله قرار  intخواهید از این دنباله استفاده کنید و یک فیلد حال فرض کنید که می

 کنید تا مقدار دنباله را به مقدار فیلد اختصاص دهید. دهید. از الگوی ذیل استفاده

 ;MainEntity.IntField>=CHelper.GetNextSeqValueStr("R")> 20معادله 
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 BPMSنحوه تعریف دنباله در  -9-13شکل  
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 تغییر شماره رهگیری فرآیندها 44-9

شماره منحصربفردی در سطح پروزه برای  RadicationNumberشماره رهگیری یا شماره پیگیری یا 

دهد. حال اگر ها تخصیص میباشد که سیستم با استفاده از الگوی خاصی به درخواستها میدرخواست

نمایید، ابتدا یک دنباله همانند بخش قبل  ها خود تعریفخواهید که این الگوی خاص را برای درخواستمی

شکل   ابقای مطتعریف کنید. سپس از نوار ابزار پیکربندی گزینه مورد حقوقی شناسه را انتخاب کنید. صفحه

خاص  Applicationها و یا یک  Applicationتوانیم برای کل ر آن میمالحظه خواهید نمود که د 13-3

توانیم این الگو را به ترتیب و یا با استفاده از شرط خاصی الگوی شماره رهگیری را مشخص کنیم. همچنین می

-33-الف، ت-23-الف، ت-13-ها به ترتیب با مقادیر تشماره درخواست 3-13شکل   اخذ نماییم. با توجه به

 و ... اخذ خواهند شد.   الف

 

 
 تعریف مورد حقوقی شناسه -3-13شکل  
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 های سفارشیاستفاده از ستون 44-8

ل  شک هایفرض ستونهای کارتابل در هر فرآیند اشاره دارد که به صورت پیشبه ستون 39های سفارشیستون

 شود. در هر پروژه نمایش داده می 13-2

 
 فرض کارتابل اجراهای پیشستون -2-13شکل  

را  Customized Columnsباید های کارتابل را برای هر فرآیند سفارشی کنیم، برای اینکه بتوانیم ستون

بر روی  Processesها از قسمت پیشرفته و تغییر دهیم. برای تغییر ستون Applicationبرای فرآیند و یا 

نشان داده  6-13شکل   را انتخاب کنید که در Customized Columnsفرآیند راست کلیک کرده و گزینه 

 شده است. 

 
 Customized Columnsنحوه تعریف  -6-13شکل  

 

  

                                              
39  Customized Columns 
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را برداریم و  Defaultتوانیم گزینه شود که میهای فرآیند ظاهر میبا انتخاب این گزینه صفحه تعریف ستون

 های دلخواه خود را تعریف کنیم. ستون

 
 Customized Columnsصفحه تعریف  -13-13شکل  

توانیم فیلدهایی شود که مینمایش داده می 11-13شکل   صفحه مطابق Add Attributeبا انتخاب گزینه 

 خواهیم به عنوان ستون سفارش باشند را انتخاب کنیم. را که می
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 Customized Columnsدن فیلدهای صفحه اضافه کر -11-13شکل  

 

 باشند. اند به شرح ذیل مینشان داده شده 11-13شکل   فرض و سیستمی کارتابل که درفیلدهای پیش

 Task State: باشد.درخواست که قرمز )منقضی شده(، زرد )کار امروز( و سبز )کارآینده( می وضعیت 

 Case Number: اضافه کردن ستون شماره رهگیری فرآیندها 

 Category:  اضافه کردن ستونCategory های سفارشیفرآیندها به ستون 

 Process: های سفارشی اضافه کردن نام فرآیند به ستون 

 Activity: های سفارشیاضافه کردن نام فعالیت به ستون 

 Expiration Date: های سفارشیاضافه کردن تاریخ آخرین مهلت اقدام به ستون 

 Graphic Query: هااضافه کردن ستون لینک جستجوی گرافیکی درخواست 

 Creation Date: های سفارشیاضافه کردن تاریخ ایجاد درخواست به ستون 

 Solution Date: های سفارشیافه کردن ستون مهلت اقدام به ستوناض 

ها ها برای فرآیندها در کارتابل جریان کار در سطوح فرآیندها این ستونسازی ستونپس از انجام سفارشی

 14-13شکل   ها را فیلتر کنیم که درها هم درخواستتوانیم بر حسب ستوننمایش داده خواهند شد که می

 نشان داده شده است. 

 
 در محیط اجرا Customized Columns -14-13شکل  
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 ایجاد نگارش جدید از فرآیند 44-41

در پوشش بهبود  BPMSهای آن باشد و روشکامل می BPMSهای مهم یک بهبود فرآیندها یکی از ویژگی

باشد. با توجه به آنکه فرآیندها هم در هر سازمانی مانند فرآیندها از معیارهای مهم انتخاب آن سیستم می

تعریف شده است  BPMSباشند، رویکردی تحت عنوان ورژنینگ در نیروی انسانی آن زنده و نیازمند تغییر می

ی های قبلها اعمال گردند تا درخواستورژن از فرآیندها ایجاد شود و تغییرات بر روی آن که هنگام تغییر یک

 های جدید از ورژن جدید تبعیت نمایند. با ورژن قبلی کار کنند و درخواست

 شودشود، باعث میهای دولتی هم به عنوان اصل ابالغیه و دستورالعمل شناخته میاین اصل که در سازمان

دهد و الشعاع قرار مینماید یک ابالغیه یا دستورالعمل روال آتی فرآیند در سازمان را تحتکه تضمین 

 شوند. های قبلی طبق روال قبلی انجام میدرخواست

بر روی فرآیند راست  Processesبرای ایجاد یک ورژن جدید از یک فرآیند خاص، در قسمت پیشرفته و 

 نشان داده شده است.  13-13شکل   تخاب کنید. این مورد دررا ان New Versionکلیک کرده و گزینه 

 
 نحوه ایجاد ورژن جدید از فرآیند -13-13شکل  

از دیتابیس پروژه را اخذ کنید تا در صورت خطا و  Backupدقت داشته باشید که قبل از ایجاد ورژن یک 

 احتمال خرابی دیتابیس، آن را به حالت قبل برگردانید. 

شود تا بتوانیم تغییرات خود گردد و ورژن جدید فعال میپس از ایجاد ورژن از فرآیند ورژن قبلی غیر فعال می

نشان داده شده است. دقت داشته باشید که به محض ایجاد  12-13شکل   آن اعمال کنیم که دررا بر روی 

ات توسط های جدید پروژه از ورژن جدید تبعیت خواهند کرد و منتظر اعمال و تست تغییرورژن، درخواست

 مانند. شما نمی
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 ورژن جدید ایجادشده -12-13شکل  

 انتشار فرآیند بر روی دیتابیس عملیاتی 44-44

کند، امکان جداسازی محیط به تحلیلگران فرآیند ارایه می BPMSهایی که ترین ویژگییکی از اساسی

باشد. پس در حقیقت با انتشار فرآیند بر روی دیتابیس عملیاتی می 32توسط کاربران با محیط توسعه 33عملیاتی

 کنند. شود که کاربران از این دیتابیس استفاده میساخته می Prod_ProjectNameیک دیتابیس با نام 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود. های انتشار فرآیند بر روی دیتابیس عملیاتی میاز جمله مزیت

 های واقعی در دیتابیس عملیاتیهای تستی در دیتابیس توسعه به دادهوارد نشدن داده 

 آوردن یک تعداد مشخص و دلخواه از فرآیندها به دیتابیس عملیاتی 

 هاا توسط تحلیلگران به دلیل جدا بودن محیط آنعدم اختالل کار کاربران هنگام توسعه فرآینده 

 کنند تا زمانی که شده کار میدر صورت ایجاد ورژن از یک فرآیند، کاربران با ورژن قبلی پابلیش

 تغییرات بر روی ورژن جدید انجام و تست گردند و این ورژن بر روی دیتابیس عملیاتی پابلیش شود. 

 بیس عملیاتی و دیتابیس توسعه امکان جدا بودن سرورهای محیط دیتا 

 های مجزا از دیتابیس عملیاتی و دیتابیس توسعه سایتایجاد وب 

برای انتشار یک فرآیند و یا ورژن جدیدی از آن بر روی دیتابیس عملیاتی در چرخه توسعه فرآیند به مرحله 

نشان  12-13شکل   م که درکنیباشد رفته و بر روی گزینه انتشار فرآیند کلیک میآخر که مرحله هفتم می

 داده شده است. 

                                              
33  Production 
32 Development 
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 Backupدقت داشته باشید که قبل از انتشار فرآیند حتما از دیتابیس عملیاتی به همراه دیتابیس توسعه 

 بگیرید. 

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

ی توانیم بر روی دیتابیس عملیاتی و یا دیتابیس تستای باز خواهد شد که ما میبا انتخاب انتشار فرآیند صفحه

شوید که ابتدا فرآیند نشان داده شده است. پیشنهاد می 19-13شکل   عملیاتی فرآیند را پابلیش کنیم که در

انتشار یابد و آن  Test_ProjectNameخود را به صورت تستی انتشار دهید تا بر روی دیتابیس و وب سایت 

 انتشار دهید.  Prod_ProjectNameرا کامل تست کرده و سپس بر روی دیتابیس عملیاتی 
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 محیط انتخاب انتشار بر روی دیتابیس عملیاتی یا انتشار بر روی دیتابیس تست -19-13شکل  

خواهیم با انتخاب انتشار بر روی دیتابیس عملیاتی و کلیک بر روی گزینه بعدی، فرآیند و ورژن مربوطه که می

شود که با انتخاب خواهیم بر روی آن انتشار دهیم نمایش داده میآن را انتشار دهیم به همراه سروری که می

 شود. گزینه پایان فرآیند منتشر شده و قفل می

 
 تعیین سرور و ورژن فرآیند جهت انتشار -13-13شکل  
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توانیم شود که ما میظاهر می 12-13شکل   ای مطابقصفحه 13-13شکل   با انتخاب قسمت قرمزرنگ در

ر نکنند ها تغییدیتابیس عملیاتی انتقال ندهیم تا مقادیر آن مقادیر جدول پارامتر و مقادیر جدول کاربران را به

 ها را تغییر دهد و یا ویرایش کند. و صرفا از محیط عملیاتی مدیر سیستم بتواند مقادیر آن

 
 و سیستمی به محیط عملیاتیتنظیمات ورود مقادیر جداول پارامتر  -12-13شکل  
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بررسی امکانات بخش فصل هجدهم:  49

 پیشرفته
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 مقدمه:

تا باشد و عمدای خواهیم پرداخت که در بخش پیشرفته موجود میدر این فصل به بررسی اقدامات پیشرفته

باشد. با توجه به اینکه کاربران از کارتابل جدید استفاده خواهند ها در اجرای فرآیندها میمربوط به دسترسی

ای دارد، بیشتر شدهتعریفیشهای از پتشریح شده است، دسترسی 16کرد و این کارتابل که در فصل 

 ها در این فصل پرداخت نشده است. کاربرد ندارند و به آن BPMSها در دسترسی

 مشاهده لیست فرآیندها و تغییر پوشه 49-4

دیگری انتقال دهیم. در قسمت  Categoryبه  Categoryتوانیم فرآیندها را از یک می BPMSدر 

Properties توانیم از قسمت فرآیندها میCategory نشان  1-12شکل   پوشه فرآیند را تغییر دهیم که در

 داده شده است. 

 
 فرآیندهاتغییر پوشه  -1-12شکل  



 

 یندهایفرا مدیریت جامع آموزش یکتاب راهنما

 Bizagiنرم افزار  یتمحور باکسب و کار

 تاریخ بازنگری شماره بازنگری کد سند 

FG-12-01 1.1  69اسفند 

 

 
 342صفحه

 ها و تغییر موجودیت اصلی فرآیندمشاهده فهرست جدول 49-3

توان باشد که از این قسمت میموجود می Entitiesجداول موجود در پروژه در قسمت پیشرفته و در قسمت 

 را از دیتابیس پاک کرد و یا اینکه موجودیت اصلی یک فرآیند را تغیییر داد. Masterجداول پارامتر و 

خواهیم آن را بر روی جدول جدیدی که می Entitiesموجودیت اصلی یک فرآیند از قسمت  برای تغییر

کنیم و را انتخاب می Set As Process Entityموجودیت اصلی فرآیند کنیم، راست کلیک کرده و گزینه 

نشان داده شده  4-12شکل   کنیم تا موجودیت اصلی آن تغییر کند. این مورد درفرآیند مدنظر را انتخاب می

 است. 

 
 تغییر موجودیت اصلی فرآیند -4-12شکل  

 اند. ها از دیگر جداول متمایز شدهباشند، با عالمت + قرمزرنگ در کنار آنجداولی که موجودیت اصلی می

 Quick Loginتنظیمات  49-2

پس از تعریف کاربر در پروژه هنگام ورود به کارتابل اجرا از کاربر نام کاربری و پسوورد را جهت ورود به کارتابل 

شود. سازان میند توسط تحلیلگران و تست آن باعث سختی کار پیادهکند که در هنگام توسعه فرآیاخذ می

، درخت مربوط به Securityبرای جلوگیری از نیاز به پسوورد در هنگام الگین، در قسمت پیشرفته و 

Authentication  را باز کرده و بر روی گزینهQuick login  کلیک کنید. اگر تیک مربوط به آن را فعال

شود و نیازی به وارد را انتخاب کنید، هنگام اجرا فقط از کاربر نام کاربری اخذ می  Updateکنید و گزینه 

 نشان داده شده است.  3-12شکل   باشد. این امر درکردن پسوورد نمی
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 Quick Loginتنظیمات  -3-12شکل  

 تنظیمات دسترسی به ایجاد و آغاز یک فرآیند خاص 49-1

های مدیریت توانید تمامی قسمتمی Authorizationبا انتخاب گزینه  Securityدر قسمت پیشرفته و 

 دهید. ها را دسترسی بریت مقادیر جداول پارامتر و تمامی قابلیتسیستم، ایجاد فرآیند، مدیریت کاربران، مدی

برای ایجاد دسترسی برای ایجاد یک فرآیند خاص و دیدن لینک ایجاد فرآیند توسط عده خاصی کافیست که 

کلیک کرده و فرایند مربوطه را انتخاب کنید تا صفحه تخصیص  New Caseاز قسمت فوق بر روی گزینه 

 ظاهر شود.  2-12شکل   ماننددسترسی به آن ه

 
 صفحه تعریف دسترسی ایجاد فرآیند -2-12شکل  
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اگر در صفحه دسترسی ایجاد فرآیند، نقش یا گروه خاصی وجود نداشت، یعنی  2-12شکل   با توجه به

د ایجاتوانند در کارتابل اجرا این فرآیند را اگر فعال باشد، دسترسی این مورد برای همه باز است و همه می

ی کنیم و به این گروه دسترسکنند. برای تخصیص دسترسی یک نقش و یا یک گروه را به صفحه اضافه می

دهیم. با انجام این کار در محیط اجرا تنها کاربرانی لینک ایجاد این فرآیند را خواهند دید ایجاد فرآیند را می

 که عضو آن نقش یا گروه خاص باشند. 

 تغییر واحد پول 49-3

شوند، در محیط اجرا با یک الگوی خاص در مدل داده ذخیره می Currencyیی که از جنس فیلدها

Separator شود. برای اینکه بتوانیم ها ظاهر میشود و واحد خاصی در پسوند آنها ایجاد میبین ارقام آن

پسوند واحدهای پولی را در سطح پروژه تغییر دهیم کافیست از نوارابزار پیکربندی گزینه تجارت را انتخاب 

نوع واحد پولی، جداکننده ارقام و میزان اعشار اعداد   2-12شکل   کنید و در صفحه ظاهر شده مطابق با

 اعشاری را مشخص کنیم. 
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 صفحه تغییر واحد پولی -2-12شکل  

 سازی ضمائمذخیرهتغییر مسیر  49-6

مسیری مشابه با الگوی  BPMSبا ایجاد پروژه در 

C:\BPMS\Enterprise\Projects\ProjectName\Docs های آپلودی فرآیندها شود که فایلساخته می

ی هاکند. دلیل این امر هم آن است که اگر فایلبندی خاصی ذخیره میرا در خود با استفاده از الگوی پوشه

شود. یکی از وظایف آپلودی در دیتابیس ذخیره شوند، حجم آن باال رفته و سرعت اجرای کارتابل محدود می

توانیم مسیر باشد. ما میها میگیری از این فایل Backupنگهداری و حفظ،  BPMSمدیر سیستم 

سازی ضمائم در سرور را تغییر دهیم. برای این کار اط نوار ابزار پیکربندی گزینه محیط را انتخاب کنید ذخیره

د. وارد کنید تا ضمائم در این پوشخه ذخیره شون Upload Pathو آدرس پوشه جدیدی در سرور را در قسمت 

 نشان داده شده است.  9-12شکل   این مورد در
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 سازی ضمائمتغییر مسیر ذخیره -9-12شکل  
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 کارتابل جدیدفصل نوزدهم:  48
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 مقدمه:

سخه های مختلف خود، نسازی سیستمشرکت مهندسی پژوهشی فراگستر در راستای عمل به سیاست یکپارچه

2 WebOffice شده در این شرکت در قالب یک کارتابل یکپارچه به های ارایهرا معرفی کرد که همه سیستم

گیرد. هم در این کارتابل جای می BPMSدیریت جریان کار شود که بالطبع سیستم مکاربران ارایه می

تم کند که امنیت سیستم و کاربر پسند بودن سیسای استفاده میهای پیشرفتههمچنین این کارتابل از فناوری

 های آن خواهیم پرداخت. دهد. در این فصل به معرفی این کارتابل و ویژگیرا افزایش می

 صفحه ورود به کارتابل 48-4

صفحه ورود به کارتابل نشان داده شده است که در آن امکان ثبت نام توسط کاربران، ورود از  1-16شکل   در

 در صورت ورودهای اشتباه و قفل کاربر وجود دارد.  Captchaطریق فرم، ورود از طریق ویندوز، اخذ 

 
 صفحه ورود به کارتابل -1-16شکل  
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 پیشخوان جریان کار 48-3

نشان داده شده  4-16شکل   شود که درفرض خود وارد کارتابل میبا ورود به کارتابل، کاربر با سمت پیش

تواند سمت خود را عوض کند و کارتابل سمت دیگر خود و یا سمت جانشین کاربر می 1است. از قسمت 

تواند با کاربران دیگر چت کند. همچنین در این کاربر می 4شده به خود را مشاهده کند. از قسمت تفویض

تواند کاربر می 3باشد. از قسمت را دارا میمحیط قابلیت تغییر زبان، قالب صفحه و دیگر اطالعات شخصی خود 

های های سیستمکارهایی که وارد کارتابل 2دسترسی سریعی به قسمت جریان کار خود داشته باشد. در قسمت 

مختلف برای کاربر شده است و وی هنوز مشاهده نکرده است، امکان دسترسی سریع وجود دارد. همچنین از 

شکل   ها وجود دارد، شد که این مورد درهای مختلفی که الیسنس آنتمتوان وارد زیر سیسمی 2قسمت 

 نشان داده شده است.  16-3

 
 پیشخوان کارتابل جدید -4-16شکل  
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 مدیریت جریان کار:

های مدیریت جریان کار، زیرساخت و هوش های مرتبط با الیسنس مدیریت جریان کار، زیرسیستمسیستم

 باشند. تجاری می

 
 های کارتابلانتخاب زیرسیستم -3-16شکل  

 تواند به فرآیندهایشود و میبا انتخاب زیرسیستم مدیریت جریان کار فرد وارد کارتابل جریان کار خود می

سازمان خود که دسترسی دارد و یا کار به وی ارسال شده است، دست یابد. کارتابل جریان کار دارای 

 یندهایمختلف از فرا یبخش کارها یندر انشان داده شده است.  2-16شکل   های مختلفی است که درقسمت

  .باشدیکار موجود م یانفرد خاص در کارتابل جر یک یمختلف برا
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 کارتابل جریان کار -2-16شکل  

توان کارها می 4کارهای موجود در کارتابل نمایش داده شده است که از قسمت  1در قسمت  2-16شکل   در

که در  Categoryکارهای موجود در کارتابل را بر اساس  3را با استفاده از کد رهگیری فیلتر کرد. قسمت 

نماید تا امکان تمرکز برروی کارهایی از یک دشته وجود داشته باشید. بندی میاست، دستهپروژه تعریف شده 

ها ادامه یابد و کارهای موجود از هر فرآیند را  Categoryتواند تا سطوح آخر فرآیندها در این درختواره می

 نیز نشان دهد.

 جریان کار جدید 48-2

ثبت نمود و ایجاد کرد. با انتخاب جریان کار جدیدی  تواند درخواست جدیدی را در سیستممی 2از قسمت  

د توانشود که وی میبر اساس درختواره های فرآیندی، فرآیندهای قابل دسترسی برای فرد نمایش داده می

 نشان داده شده است.  2-16شکل   ها را ایجاد کند. نمونه این درختواره دریک فرآیند از بین آن

 
 درختواره ایجاد فرآیند جدید -2-16شکل  
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 های موجود در کارتابلسازی درخواستمرتب 48-1

 نحوه چیدمان کارها در کارتابل جریان کار را مرتب نمود. 3-16شکل   توان هماننددر کارتابل جریان کار می

 
 های موجود در کارتابلسازی درخواستمرتب -9-16شکل  

 نویسپیشپوشه  48-3

شده و  یجاد)ا یسنو یشپ یدرخواست ها یکعدم تفک BPMSافزار نرمبزرگ کارتابل  یاز ضعف ها یکی

ه دکمچنین هم برطرف شده است. یداشکال در نسخه جد ینبود که ا یافتیدر یارسال نشده( و درخواست ها

 9-16ل  شک مطابق با یندآفر یها بدون مراجعه به فرم داخلیسنو یشپوشه پ یهتخل یها برایسنو یشحذف پ

 ایجاد شده است. 

 
 ها در کارتابل جریان کارنویسپیش -3-16شکل  
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 هاشدهپوشه ارسال 48-6

آن ها  یگیریارسال شده و پ یعدم امکان مشاهده درخواست ها BPMSبزرگ کارتابل  یاز ضعف ها یکی

فرآیندها،  Categoryتوان بر حسب در این پوشه می برطرف شده است. یداشکال در نسخه جد ینبود که ا

کل  ش ها را پیگیری نمود که درشده توسط کاربر از ابتدا تا انتهای فرآیند را مشاهده کرد و آنکارهای ارسال

 نشان داده شده است.  16-2

 
 ها در کارتابل جریان کارشدهپوشه ارسال -2-16شکل  

شده برای کاربر در صورت وجود تعریف Global Formها، شدهبا کلیک بر روی هر درخواست در پوشه ارسال

ای تعریف کند که با تکمیل فرآیند، اطالعات تواند این فرم را به گونهشود که طراح فرآیند مینمایش داده می

 نشان داده شده است.  6-16شکل   مناسبی را در اختیار کاربر برای پیگیری درخواست قرار دهد. این مورد در
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 هاشدهدر پوشه ارسال Global Form -6-16شکل  

 پوشه آرشیوها 48-4

شده توسط خود کاربر را جستجو و پیگیری توان با استفاده از این پوشه کارهای ایجاددر کارتابل جریان کار می

 نمود. 

 
 پوشه آرشیوها در کارتابل جریان کار -13-16شکل  

 ها در کارتابلآنهای سفارشی و انتقال کارها به امکان ساخت زیرپوشه 48-9

ر موجود د یکرد و کارها یجادکار ا یانکارتابل جر یلذ یسفارش یتوان پوشه ها یامکان م ینبا استفاده از ا

 .فوق قرارداد یکار را در پوشه ها یانکارتابل جر
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 های سفارشیایجاد پوشه -11-16شکل  

 

 
 های سفارشیها به پوشهانتقال درخواست -14-16شکل  
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 مشاهده مسیر جریان کار به صورت گرافیکی 48-8

کلیک کنند  13-16شکل   توانند بر روی دکمه جستجوی گرافیکی مطابقدر کارتابل جریان کار، کاربران می

 و روند طی مسیر آن درخواست را مشاهده نمایند. 

 
 جستجوی گرافیکی در کارتابل جریان کار -13-16شکل  

 جستجوی پیشرفته 48-41

هایی کارتابل جریان کار گزینه جستجو وجود دارد که با استفاده از این گزینه کاربران با توجه به دسترسیدر 

نشان  12-16شکل   ها را جستجو و پیگیری نمایند. این مورد درتوانند آنکه به فرآیندهای خود دارند، می

 داده شده است. 

 
 جستجوی پیشرفته در کارتابل جریان کار -12-16شکل  
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 شده در کارتابلتعریف 48های سفارشیمشاهده ستون 48-44

ستون سفارشی تعریف کنیم که در فصل قبل بدان اشاره شد، در  BPMSروژه اگر برای فرآیندهای خود در پ

های کارتابل جریان کار وقتی با کلیک بر روی درختواره کارتابل و جز شدن کارتابل در سطح هر فرآیند، ستون

بر  تابلتوانند کارهای موجود از آن فرآیند را در کارشوند که کاربران میسفارشی آن فرآیند نمایش داده می

 12-16کل  ش های سفارشی فیلتر کنند. یک نمونه ستون سفارشی برای یک فرآیند در کارتابل درحسب ستون

 نشان داده شده است. 

 
 ستون سفارشی در کارتابل جریان کار -12-16شکل  

 مشاهده جدول گردش کار در سطح کارتابل 48-43

 توانید ارجاعات هر درخواست را در محیط جریان کار مشاهده نمایید. با استفاده از این امکان، می
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 جدول گردش کار در کارتابل جریان کار -19-16شکل  

 تعیین جانشین برای کارتابل جریان کار 48-42

پرکاربرد که در کارتابل جریان کار وجود دارد، تخصیص دسترسی کارتابل به شخص های مهم و از جمله قابلیت

بر  13-16شکل   باشد. بدین منظور هماننددیگر در بازه زمانی مشخص و بر اساس فرآیندهای مشخص می

گزینه مدیریت کلیک کرده و دسترسی به کارتابل فرآیند را انتخاب نمایید. در محیط بازشده کاربر روی 

تواند تواند برای فرآیندهای خاصی در بازه معینی برای خود جانشین تعریف نماید. البته مدیر سیستم میمی

 برای همه کاربران جانشین تعریف کند. 

 
 تعریف جانشین برای کارتابل جریان کار -13-16شکل  
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های جانشین را نیز مالحظه کند و وارد کارتابل تواند سمتحال کاربر جانشین داده شده با انتخاب خود می

های دیگر آن خواهد کرد و به پوشهوی گردد. البته در آن کارتابل صرفا کارتابل جریان کار فرد را مشاهده 

 دسترسی نخواهد داشت. 

 
 نحوه ورود به کارتابل جانشین -12-16شکل  

 BPMSاتصال همزمان چندین موتور  48-41

ه که برای کاربران سیستم فقط گزینهای مختلفی وجود دارند در کارتابل جریان کار در قسمت مدیریت گزینه

های موجود قابل مشاهده دسترسی به کارتابل فرآیند قابل مشاهده است، اما برای مدیر سیستم همه گزینه

های مختلفی را به کارتابل جریان توان پروژهباشد. در این قسمت میها موتورها میاست که یکی از این گزینه

ها دسترذسی داشت و کاربران نیازی به تغییر از یک تابل به همه پروژهکار وصل کرد و با داشتن یک کار

 نشان داده شده است.  16-16شکل   های مختلف ندارند. این امر درکارتابل به کارتابل دیگر برای پروژه
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 موتورها در مدیریت جریان کار -16-16شکل  

 ساز کاربرانهمسان 48-43

 یافته به آنهای اتصالبا استفاده از این گزینه در قسمت مدیریت، کاربران موجود در کارتابل در همه پروژه

شوند. پس با تعریف کاربر جدید در کارتابل، کافیست آن را همسانسازی کنیم تا در کارتابل بروزرسانی می

 کارها را داشته باشد. یافته هم ایجاد شود و امکان استفاده از جریان های اتصالپروژه

 مدیریت کاربران 48-46

 شود. به ازای هر پروژه نشان داده می BPMSبا انتخاب این گزینه، صفحه مدیریت کاربران در کارتابل 

 
 مدیریت کاربران در کارتابل جریان کار -43-16شکل  
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 جداول پارامترمدیریت  48-44

امکان مدیریت مقادیر جداول پارامتر )فعال کردن، غیر فعال کردن و اضافه کردن مقادیر( از طریق محیط اجرا 

 برای مدیر سیستم وجود دارد. 

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

 هادرخواستمدیریت  48-49

برای مدیر سیستم نمایش  BPMSهای کارتابل ها، صفحه مدیریت درخواستبا انتخاب مدیریت درخواست

شود که در آن مدیر سیستم قادر است کارها را جستجو کرده، ابطال نماید و یا ارجاع مجدد به کاربر داده می

 دیگری دهد. 
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 ها در کارتابل جریان کارمدیریت درخواست -44-16شکل  

 Anonymous91ها برای کاربران استفاده از ویژگی 48-48

توانیم برای هر فرایند لینک ای تحت عنوان تولید لینک عمومی وجود دارد که میدر قسمت مدیریت گزینه

هایی را بدون نیاز به عمومی مختص آن را از این قسمت دریافت نماییم و با استفاده از این لینک درخواست

تور ت با انتخاب این لینک درخواست فاکالگین در کارتابل ایجاد نماییم. به عنوان مثال مشتری از طریق اینترن

ن نماید. همچنیکند و فرم مربوطه را تکمیل کرده و ارسال میرا بدون نیاز به نام کاربری و رمز عبور ایجاد می

کاربرد  Anonymousهای تکمیل درخواست، پیگیری درخواست و فیلد سفارشی نیز برای فرآیندهای گزینه

 دارند. 
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 Anonymousهای موجود در کارتابل جریان کار برای فرآیندهای ویژگی -43-16شکل  

 افزونه 48-31

های خاصی از قبیل استفاده از عکس امضای کاربران در قسمت افزونه مدیر سیستم قادر خواهد بود که ویجت

و ... بر روی  BPMS، استفاده از عکس پرسنلی در فرم BPMSرم ، نمایش گزارشات در فBPMSدر فرم 

 برداری نماید. ها بهرههای خود وصل نصب کند و از آنپروژه
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 افزونه در کارتابل جریان کار -42-16شکل  
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 سازگزارشفصل بیستم:  31
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 مقدمه:

سخه های مختلف خود، نسازی سیستمشرکت مهندسی پژوهشی فراگستر در راستای عمل به سیاست یکپارچه

2 WebOffice شده در این شرکت در قالب یک کارتابل یکپارچه به های ارایهرا معرفی کرد که همه سیستم

گیرد. هم در این کارتابل جای می BPMSشود که بالطبع سیستم مدیریت جریان کار کاربران ارایه می

دهد. سیستم هوش خود ارایه می BPMSهمچنین این کارتابل سیستم هوش تجاری را نیز به مشتریان 

توان های دیگر نیز میباشد که البته از طریق سیستمها میتجاری شامل یک پیشخوان برای مشاهده گزارش

در این قسمت داشبورد مدیریت هم برای تعبیه داشبوردهای  ها را مشاهده کرد. همچنینبا لینک سریع گزارش

حتی به شده به راهای تهیهتوان گزارشبینی شده است. با استفاده از هوش تجاری فراگستر، میمدیریتی پیش

 افراد مد نظر دسترسی داد. 

اخته شوند را س 21و استیمول SSRSهایی را که بر مبنای دو فناوری کارتابل هوش تجاری فراگستر گزارش

م ها بر مبنای فناوری استیمول خواهیکند. در این فصل به بررسی و ساخت گزارشپشتیبانی و بازگشایی می

 پرداخت. 

 پیشخوان هوش تجاری 31-4

 هایی را که دسترسیشود و کاربر در این کارتابل گزارشبا کلیک بر روی زیرسیستم هوش تجاری  ظاهر می

 دارد، مشاهده خواهد نمود. 

 

                                              
21  Stimul-soft 
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 پیشخوان هوش تجاری -1-43شکل  

توانید داشبورد مدیریت طراحی کنید، گزارشات مختلفی طراحی کنید و دسترسی در این پیشخوان شما می

های کاربری اختصاص دهید. اگر هم کاربری دسترسی مدیریت هوش تجاری نداشته ها را به کاربران و گروهآن

 ید. البته در کارتابل مدیریت جریانها دسترسی دارد، مشاهده نماهایی که به آنتواند به گزارشباشد، صرفا می

 سازد. کار لینک گزارشی وجود دارد که دسترسی سریع از آن کارتابل به گزارشات را فراهم می

 بندی گزارشگروه 31-3

بندی گزارشات طراحی کنید و در پیشخوان هوش ای برای گروهتوانید درختوارهقبل از طراحی گزارش می

  شکل بندی گزارشات همانندهشده مشاهده نمایید. برای گروههای مشخصدستهتجاری گزارشات را براساس 

یق رها از طعمل کنید. دقت داشته باشید که اگر گزارشات را در گروه مدیریت جریان کار بسازید، به آن 43-4

 لینک سریع در کارتابل مدیریت جریان کار دسترسی پیدا خواهید کرد.  

 

 
 بندی گزارشاتگروه -4-43شکل  
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 طراحی گزارشات 31-2

استیمول و یا فناوری توانید گزارشات مورد نیاز خود را براساس فناوری در قسمت طراحی گزارش شما می

 نشان داده شده است.  3-43شکل   مایکروسافت طراحی کنید و در گروه مربوطه قرار دهید. این قسمت در

 
 قسمت طراحی گزارش -3-43شکل  

شود که در آن ظاهر می 2-43شکل   ای همانندبرای ساخت گزارش بر روی گزینه جدید کلیک کنید. صفحه

 کنیم. بندی آن را به همراه فناوری ساخت گزارش تعیین مینام گزارش را مشخص کرده و گروه

 
 ارش جدیدایجاد گز -2-43شکل  
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توانیم آن را انتخاب کنیم شود و میپس از ایجاد گزارش و ذخیره آن، این گزارش در گروه مربوطه ذخیره می

 و بر روی گزینه طراحی گزارش کلیک کنیم. 

 
 انتخاب گزارش جهت طراحی -2-43شکل  

توانیم گزارش مربوطه را شود و ما میافزار استیمول تحت وب بازگشایی مینرم FXبا انتخاب گزینه طراحی 

 ست. افزار استیمول نشان داده شده اتحت وب نرم FX 9-43شکل   طراحی کنیم. در
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 افزار استیمولتحت وب نرم FX -9-43شکل  

تا  افزار بسازیدافزار استیمول را بر روی سرور خود نصب کرده و گزارشات را در آن نرمشود که نرمپیشنهاد می

 2-43شکل   آن را در ردیف گزارش مربوطه آپلود کنید. درمند شوید و سپس از امکانات کامل آن بهره

توانید فایل گزارش را از دیتابیس شده وجود دارد که شما میهای بارگزاری و دانلود گزارش انتخابگزینه

بر روی آن فایلی را بارگزاری نمایید. حال بر روی گزارش ایجاد شده گزارشی را بارگزاری  دریافت کنید و یا

 کنیم تا گزارش نمایش داده شود. کرده و گزینه اجرا را انتخاب می

 اجرای گزارش 31-1

افزار استیمول نرم FX Web Viewerشود که ظاهر می 3-43شکل   با اجرای گزارش، محیطی همانند

، excel، اخذ pdfهای مختلفی از گزارش همانند پرینت آن، اخذ توان خروجیباشد و در این محیط میمی

 را اخذ کرد.   word ،htmlاخذ 

 

 
 محیط اجرای گزارش -3-43شکل  
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 تعریف دسترسی گزارشات 31-3

برای تعریف دسترسی به گزارشات طراحی شده به محیط تعریف دسترسی در کارتابل هوش تجاری رفته کاربر، 

این  کنیم. با انتخابه بازخوانی کلیک میهای کاربری مدنظر را انتخاب کرده و بر روی گزینکاربران و یا گروه

شوند و های کاربری مشخص شده نمایش داده میها برای افراد یا گروهگزینه گزارشات به همراه دسترسی

 ها منع و یا اعطا کنیم. توانیم دسترسی به گزارشات مد نظر را برای آنمی

 
 تعریف دسترسی برای گزارشات -2-43شکل  

 ساخت گزارشات با استیمول 31-6

توان شوند و برای طراحی گزارش میذخیره می mrtشوند با پسوند افزار استیمول ساخته میگزارشاتی که با نرم

استیمول محیط افزار یک گزارش جدیدی را ایجاد کرده و طراحی کنید. با نصب نرم Designerاز محیط 

ای را مشاهده کرده و توانید گزارشات نمونهشود که میهم نصب می Demo for webدموی آن تحت عنوان 

 های آموزشی آن استفاده نمایید. نحوه ساخت آن را فراگیرید و از فیلم
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 در گزارش Connectionساخت  31-6-4

 ر را برقرار کنید. برای ساخت ارتباط همانندبرای ساخت گزارش ابتدا بایستی ارتباط آن به پایگاه داده مدنظ

کلیک کرده و ارتباط به پایگاه داده خود را تعریف نمایید و  New Connectionبر روی گزینه  6-43شکل  

 آن ارتباط را با یک نام دلخواه ذخیره کنید. 

 
 ساخت ارتباط در گزارش -6-43شکل  

 در گزارشات Data Sourceساخت  31-6-3

هایی را تعریف کنیم و اطالعات را از دیتابیس  Data Sourceبایست پس از ایجاد ارتباط به پایگاه داده حال می

بر روی ارتباط ایجاد شده راست کلیک کرده و گزینه  Data Sourceها واکاوی نماییم. برای تعریف در آن

New Data Source توانیم کنیم. در صفحه مربوطه میرا انتخاب میQuery ها را مربوط به واکاوی داده

این کار را انجام دهیم  SQLهمانند محیط ساخت ویو در  Run Query Builderوارد کنیم و یا از قسمت 

های مربوطه اخذ کنیم تا ستونکلیک می Retrieve Columnsبر روی گزینه  Queryو پس از استخراج 

 کنیم. ایجاد شوند. حال برای دیتاسورس نام انتخاب کرده و آن را ذخیره می Data sourceشوند و در 
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 ایجاد دیتاسورس -13-43شکل  

 توانیم این دیتاسورس را به صفحه اضافه کرده و گزارش را اجرا کنیم. حال می

 گزارشاتاعمال فیلتر در  31-6-2

 11-43کل  ش برای اعمال فیلتر در گزارشات ابتدا باید متغیری جهت فیلتر را تعریف کنیم. بدین منظور همانند

را انتخاب  New Variableراست کلیک کرده و گزینه  Variablesدر قسمت دیکشنری بر روی گزینه 

 کنیم. می

 
 نحوه ایجاد متغیر -11-43شکل  
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نام و نوع متغیر را انتخاب کرده و اگر در صورتی  14-43شکل   در محیط بازشده برای تعریف متغیر همانند

را انتخاب  Request from userکند اخذ کنیم، تیک که بخواهیم مقدار آن را از کاربری که گزارش را اجرا می

 کنیم. می

 
 صفحه تعریف متغیر -14-43شکل  

 

خواهیم فیلتر را بر روی آن اعمال کنیم راست کلیک کرده و پس از تعریف متغیر بر روی دیتاسورسی که می

را انتخاب کرده و گزینه  New Parameterکنیم. در صفحه دیتاسورس گزینه را انتخاب می Editگزینه 

ن دهیم و از این پارامتر برای فیلتر کردکنیم و متغیر را به این پارامتر تخصیص میجدید را انتخاب می پارامتر

Query کنیم. استفاده می 
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 تعریف پارامتر و اعمال فیلتر بر روی دیتاسورس -13-43شکل  

تواند فیلتر خود را برروی گزارش شود و کاربر میارش متغیر جهت فیلتر به کاربر نشان داده میبا اجرای گز

 اعمال کند. 

 
 اعمال فیلتر در محیط اجرای گزارش -12-43شکل  

 


