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سپاسگزاری

تع
هب اپس بیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگی
بخ
هب اپس عاطفه رسشار و رگمای امید ش وجودشان هک رد این رسدرتین روزگاران بهترین پشتیبان است
هب اپس قلب اهی زبرگشان هک رفیاد رس است و رسرگدانی و رتس رد پناهشان هب شجاعت می رگاید
مح
نم
و هب اپس بت اهی بی ردیغشان هک رهزگ رفوکش ی کند

هم

س
مجم
این وهع را هب پدر و مارد زعزیم و ر رگامیام تقدیم می کنم

تشکر و قدردانی

نس
سپاس خدایی را هک نیکوییاهی آرفینش را ربای ماربزگید ،سپاس خدایی را هک سیاهی ندا تن را از من زدود و زهاران سپاس از ربای او ،هب
امید آنکه توفیق یابم زج خدمت هب خلق او نکوشم.

ح
رب خود وظیفه میدانم هک از زحمات بیردیغ استاد راهنمای زبرگوارم ،جناب آاقی دکتر زاهدی هک اینجانب را رد تمامی رما ل اپیان انهم ،گام
نم ت
هب گام راهنمایی ودند شکر نمایم.
همچ
ت
تح ق
نین از جناب آاقی مهندس یعقوبی هک زحمت مشاوره این یق را رب عهده داشته اند شکر وقدردانی می نمایم.

تعهد نامه
اینجانب نرجس سرائی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی مرکز آموزشهای الکترونیکی
-1
شاهرود نویسنده پایان نامه مدلسازی فرآیند-آگاه سیستم آموزشی یک دانشگاه تحت راهنمائی دکتر زاهدی متعهد می
دانشگاه -2
شوم.


تحقیقات در این پایان نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
-3



در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.



-9
مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.



کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگگاه شگاهرود می باشد و مقا ت مستجرج با نام « دانشگاه شاهرود » و یا « Shahrood

-5
 »Universityبه چاپ خواهد رسید.


حقوق معنوی تمام افرادی که در به دسگگت دمدن نتایا اصگگلی پایان نامه تگثیر بار بوده اند در مقا ت مسگگتجرج از پایان نامه رعایت می

-6
ردد.


در کلیه مراحل انجام این پایان نامه  ،در مواردی که از موجود زنده ( یا بافتهای دنها ) اسگتفاده شده است ووابط و اصو اخقیی رعایت
-7

شده است.



در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ،در مواردی که به حوزه اطقعات شجصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری ،
ووابط و اصو اخقق انسانی رعایت شده است
.

تاریخ
امضای دانشجو

مالکیت نتایج و حق نشر


کلیه حقوق معنوی این اثر و محصو ت دن (مقا ت مستجرج ،کتاب ،برنامه های رایانه ای ،نرم افزار ها و
تجهیزات ساخته شده است ) متعلق به دانشگاه شاهرود می باشد .این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات
علمی مربوطه ذکر شود.



استفاده از اطقعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد.

چکیده:
مدیریت فردیندهای تجاری شگامل برنامهریزی ،شگییهسگازی و دنالیز یک سگیست تجاری است .امروزه رایش
فناوری اطقعات به سگمت مدیریت رد کار اسگت .سیست مدیریت رد کار یک سیست کامپیوتری است
که به تعریف و مدیریت یک سگگری از فعالیتها در یک سگگازمان برای رسگگیدن به هدص خا
شییهسازی سیست

میپردازد .برای

رد کار از مفهوم مد فردیندی استفاده میشود .ساخت یک مد فردیندی از روی ثیت

رخدادها ،از زمینههای مه در مدیریت فردیندهای تجاری است.
در این تحقیق به بررسگی فردیندهای 1دموزشگی درمقطع کارشگناسگی و کارشگناسی ارشد در دانشگاه شاهرود
میپردازی و این فردیندها را بر روی سگگگیسگگگت نَما 2پیادهسگگگازی میکنی  ،سگگگپل الگوهای زمانی را در این
فردیندها اعما مینمایی .
مرحله بعدی ،ثیت رخدادها یا به عیارت بهتر درخواست های دانشجویان در سیست

لستان است که بر اساس

اختقص زمانی(روز) بین تایید درخواسگت توسگط دانشگجو ،مدیر روه ،ریاست دانشکده و در نهایت دموز

کل

دماده میشود ،سپل بهترین توزیع ریاوی برای دیتای به دست دمده محاسیه میشود.
در نهایت با تعریف توزیعهای ریاوگی برای درخواسگتها و تغییر سگاختاری فردیندهای دموزشی میتوان زمان
انجام کار در این فردیندها را کاهش داد.
کلمات کلیدی :سیست مدیریت رد کار  ،الگوهای زمانی ،بارکاری

process
 2سیست نما نرمافزاری است که توسط شرکت نجینه اطقعات و ارتیاطات نوشته شده است و درفصل سوم توویا داده شده است و برای انجام و تحلیل
پروژه استفاده شده است.
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فص
ل اول

مقدهم

1

 1-1مقدمه
در حگگا حاوگگر کگگامپیوتر نقگگش مهمگگی در زنگگد ی بشگگر دارد و سیسگگت هگگای مگگدیریتی نقگگش
ویگگژهای در پیشگگرفت فعالیگگت بشگگر ایجگگاد مگگیکننگگد ،بنگگابراین وجگگود یگگک سیسگگت مگگدیریتی کگگه
برکارها نظارت کند اساسی است.
سیست مدیریت جریانکگار ،1سیسگتمی اسگت کگه توسگط یگک نگرمافگزار کگامپیوتری بگه تعریگف،
اجرا و مدیریت یک جریانکگار مگیپگردازد[ .]1سیسگت مگدیریت جریگانکگار یگک مگد کلگی بگرای
فردیندهای تجاری را نشگان مگیدهگد [ .]2-4تکنیگکهگای مجتلفگی بگرای مدلسگازی سیسگت هگای
جریگگان فردینگگدکاری معرفگگی شگگده اسگگت کگگه بگگه منظگگور ارزیگگابی سیسگگت هگگا مگگورد اسگگتفاده
یرارمی یرد.
درسیسگگت مگگدیریت جریگگانکگگار مشگگکقت زیگگادی وجگگود داردکگگه یکگگی از ایگگن مشگگکقت نیازمنگگد
بودن سیست به یک طرح جریان کگاری اسگت .پگل بایگد بتگوان یگک مگد طراحگی نمگود کگه ایگن
مد  ،جریگانکگار در سیسگت را توصگیف کنگد .ییگل از طراحگی مگد مگدیریت جریگانکگاری بایگد
بتگگوان اطقعگگاتی در مگگورد فردینگگد جریگگانکگگاری کگگه در سیسگگت اتفگگاق مگگیافتگگد را بدسگگتدورد.
کسگگب ایگگن اطقعگگات از طریگگق فردینگگدکاوی صگگورت مگگی یگگرد کگگه زمگگه دن اسگگتجراج دانگگش از
ثیت رخدادها میباشد .ساخت یک مد فردیندی از روی ثیت رخداد

امکانپبیراست [.]5

با بررسی یک مگد فردینگدی مگی تگوان بگه رفتارهگای اساسگی سیسگت دسگت پیگدا کگرد و هگدص
دن است که با بررسی یک فردیند به مشکقت دن پی برده و در جهت رفع دن ایدام نمود.
 2-1سابقه تحقیق
مدیریت فردیندهای سگازمانی )BPM( 2سگتره وسگیعی از ابزارهگا و تکنیگکهگا را ارائگه مگیدهگد.
 BPMیگگوانینی را بگگرای مگگدیریت فردینگگدهای سگگازمانی ارائگگه مگگیدهگگد کگگه باعگگا شگگده اک گگر

Workflow management system
Business Process Management
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1
2

سگگازمانهگگا بگگهصگگورت فزاینگگدهای از تکنیگگکهگگا و ابزارهگگای  BPMدر جهگگت ارتقگگاا تجگگارت خگگود
استفاده کنند .مگدیریت درسگت منگابع یکگی از معیارهگای مهگ بگرای افگزایش کگارایی هگر سگازمان
است .در  BPMیک منیع به عنوان یگک کگاربر یگا یگک عامگل 3تعریگف مگیشگود کگه فعالیگتهگای
تعریگگفشگگده در  BPMرا بگگهعنگگوان یگگک وظیفگگهی کگگاری( 4کگگار) انجگگام مگگیدهگگد .بگگا ایگگن وجگگود،
وابسته به دامنگههگا و زمینگههگای کگاری متفگاوت ،یگک منیگع مگیتوانگد یگک سگجتافگزار ،نیگروی
انسانی ،پو یا یک نرمافزار باشد[.]6
درمگگورد مسگگئله تجصگگیو وظیفگگهی کگگاری در مگگدیریت عملیگگات ،5مطالعگگات سگگتردهای انجگگام
شگگده اسگگت .ا رچگگه بسگگیاری از تحقیقگگات انجگگام شگگده در مگگدیریت عملیگگات بگگه مسگگئله تجصگگیو
وظیفه پرداخته اسگت ولگی بگهنگدرت بگه مگواردی چگون دنیالگهای از تجصگیوهگا ،انتجگاب ،اجگرای
مگگوازی و همزمگگانی توجگگه شگگده اسگگت[ .]7عگگقوه بگگر دن تجصگگیو کگگار در اجگگرای فردینگگدهای
سگازمانی ،طییعگت پویگایی دارد .بگگه عنگوان م گا مسگیر حرکگگت یگک پرونگده در فردینگد ،در زمگگان
اجگگرا مشگگجو مگگیشگگود و در هگگر اجگگرا ممکگگن اسگگت مسگگیر متفگگاوتی را در فردینگگد طگگی کنگگد .در
ومن مگواردی ماننگد رفتگار منگابع ،ارجحیگتهگا ،توانگایی و یابگل دسگترس بگودن دنهگا مگیتوانگد،
مسیر حرکگت پرونگده در فردینگد را تغییگر دهگد و مسگئله تجصگیو وظیفگه بگه منگابع را سگجتتگر
نمایگگد ،همگگه ایگگن مگگوارد مووگگوعاتی هسگگتند کگگه در تجصگگیو منگگابع در  BPMمگگورد توجگگه
یرار رفتهاند[.]8
ا گگر فردینگگدهای سگگازمان بگگهوس گیله یگگک سیسگگت مگگدیریت فردینگگدهای سگگازمانی 6کنتگگر شگگود،
کارایی و کیفیگت اجگرای فردینگدها بهیگود مگییابگد و سگرعت پاسگ دهگی بگه درخواسگتهگا شگتاب
خواهگگد رفگگت .یکگگی از معیارهگگای مهگ جهگگت انگگدازه یگگری کیفیگگت اجگگرای یگگک فردینگگد ،چرخگگه
زمگگانی هگگر پرونگگده در اجگگرای فردینگگد اسگگت .چرخگگه زمگگانی ،مگگدت زمگگان سگگپری شگگده بگگین
3

Agent
Task
5
Opration management
6
)BPMS(Business Process Management System
4

3

درخواسگگت خگگدمت (ایجگگاد پرونگگده) تگگا زمگگان تحویگگل خگگدمت (بایگگگانی پرونگگده) در یگگک فردینگگد
اسگگت .کگگاهش چرخگگه زمگگانی مه گ تگگرین معیگگار بگگرای بهیگگود یگگک فردینگگد اسگگت کگگه وابسگگته بگگه
سیاستهای مجتلف تعریگف شگده در دن فردینگد مگی باشگد .از جملگهی ایگن سیاسگتهگا مگیتگوان
موارد زیر را نام برد:
 زمگگانبنگگدی بهینگگه کارهگگا :در تعریگگف یگگک فردینگگد در یالگگب گگرد ِکگگاری 7مگگیبایسگگت دنیالگگه
کارها و موازیسازی کارهگا بگه ونگهای انجگام شگود کگه در هگیچ مرحلگهای از انجگام کارهگا ،دادههگا
بدون دلیگل در صگف لیسگت کگار ی نیروهگای انسگانی منتظگر نماننگد .بگرای ایگن منظگور در هنگگام
طراحگگی گگرد کگگاری بگگه اطقعگگات جگگامعی از نگگوع کگگار ،مگگدت زمگگان زم بگگرای اجگگرای کگگار و
توانایی نیروهای انسانی موجگود ،نیگاز داریگ [ .]9مهگ تگرین معیگار کگه در زمگانبنگدی بایگد بگه دن
توجه کرد کاهش چرخگه زمگانی بگین درخواسگتهگا و پاسگ هگا اسگت ،بگرای کگاهش دن تحقیقگات
پرهزینگگهای مجصوص گاً در بهیگگود فردینگگدهای موجگگود در خطگگوطل تولی گدل کارخانگگههگگا و حگگل مسگگئله
برنامهریزی فروشگاه کار 8انجام شده است[.]14،9
 کنتر ورودیهگا :حجگ درخواسگت هگای ورودی بایگد کنتگر شگود ،بگه عیگارت دیگگر ظرفیگت
درخواست سیست باید مشجو باشد.
 تعاد بارکاری :تعاد بارکگاری منگابع ،سیاسگتی هوشگمند بگرای بهیگود عملکگرد سیسگت هگا بگا
محدودیت تعداد منابع است که در حگوزههگای مجتلگف علگوم کگامپیوتر ماننگد سیسگت هگای توزیگع
شگگده ،محاسگگیات مگگوازی [ ،]11محاسگگیات ریگگدی ،]12[9سیسگگت هگگای مگگدیریت پایگگگاه دادههگگا
[ ]13و سیسگگت هگگای مگگرتیط بگگا گگرد کگگار [ ]15،14مطالعگگاتی روی دن انجگگام شگگده اسگگت .در
برخی از مطالعات ،معیارهایی چون توزیگعپگبیری و مقیگاسپگبیری مگورد توجگه یگرار رفتگه اسگت
[.]16
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بگهطگگور کلگگی تعگگاد بارکگاری باعگگا کگگاهش چرخگگه زمگگانی فردینگدهگگا مگگیشگگود[ ]17و از طرفگگی
بیشتر فعالیتها در سازمانهگا توسگط منگابع انسگانی انجگام مگیشگود ،ظرفیگت و توانگایی هگر منیگع
(کگگاربر) بگگرای انجگگام وظیفگگها

عامگگل محدودکننگگده اسگگت .زمگگانبنگگدی فردینگگدها بگگه ونگگهای کگگه

حج کاری دنهگا روی هگ یگرار نگیگرد و بگه چرخگه زمگانی هگر فردینگد نیگز کمتگرین دسگیب وارد
نشود ،یک مسئله دشوار است[.]15
بگرای تحلیگگل و دنگگالیز فردینگدها در یگگک  BPMSدو مگگد تحلیلگگی در سگابقه تحقیگگق دیگگده شگگده
اسگگت[ .]17مگگد تحلیلگگی میتنگگی بگگر شگگیکه صگگفبنگگدی ( 10)QNMو مگگد تحلیلگگی میتنگگی بگگر
پگگرداز هگگای تصگگمی یگگری مگگارکوص )MDPS( 11کگگه بگگهطگگور سگگترده بگگرای حگگل دنیالگگهای از
مسگائل تصگمی یگری اسگگتفاده شگده اسگت[ .]15-13در ایگن تحقیگگق از مگد تحلیلگی میتنگی بگگر
شیکه صفبندی ( 12)QNMاستفاده شده است.
تکنولگگوژی گگرد کگگار ،بگگه عنگگوان تکنولگگوژی برتگگر در مگگد کگگردن ،طراحگگی و اجگگرای فردینگگدهای
تجگگاری اسگگت .اخیگگرا مگگدیریت جنیگگههگگای زمگگانی در تعریگگف گگرد کگگار مگگورد توجگگه یرار رفتگگه
اسگگت ،Horst Pich ، Carlo Combi، Andreas Lanz .از جملگگه محققگگاتی هسگگتند کگگه در ایگگن
زمینه فعالیت دارند.
در سیسگگت مگگدیریت جریگگانکگگاری و تحقیقگگات اخیگگر بگگه مووگگوع مگگدیریت زمگگانی ،کمتگگر توجگگه
شده است .در مقالگه [ ]18مگد جدیگدی از گرد کگار را بگرای اسگتفاده از تکنیگکهگای پگرداز
زمانی به منظور بیان محدودیتهای زمانی در فردیند تجاری بیان کرده است.
تحقیقگات بگگر روی سیسگگت مگگدیریت جریگانکگگاری براسگگاس در نظگگر گرفتن جنیگگههگگای زمگگانی در
دهگگه اخیگگر انجگگام شگگده اسگگت[ .]21-19در حگگا حاوگگر یکگگی از نیازهگگای حیگگاتی در شگگرکتهگگا
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ریابت براین اسگاس اسگت کگه اطقعگات را بگر اسگاس مگدیریت زمگانی بگه راحتگی و بهتگرین شگکل
کنتر نمایند[.]22
برای بسیاری از شرکتهگا رعایگت محگدودیتهگای زمگانی بگه منظگور بهیگود بجشگیدن زمگان انجگام
کار و پایان دن دارای اهمیت است زیگرا افگزایش زمگان باعگا افگزایش هزینگههگا خواهگد شگد[.]32
در[ ]42نیگز بگه ده الگگوی زمگانی کگه در سیسگت هگای فردینگدد اه اسگتفاده مگیشگود اشگاره شگده
است.
 3-1ساختار پایاننامه
درفصگگل او ایگگن پایگگان نامگگه در مگگورد مفگگاهی و اسگگاس سیسگگت هگگای جریگگانکگگار تووگگیا داده
مگیشگود .درفصگگل دوم بگه شگرح سیسگگت مگدیریت جریگگانکگاری ،گرد کگگار و مگدیریت سیسگگت
گگرد کگگار و کاربردهگگای دن پرداختگگه مگگیشگگود .درفصگگل سگگوم در مگگورد سیسگگت نمگگا و نحگگوه
تعریگگف فردینگگدهای دموزشگگی تووگگیا داده مگگیشگگود .درفصگگل چهگگارم الگوهگگای زمگگانی در سیسگگت
نما برای فردینگدهای دموزشگی تعریگف مگی گردد .در فصگل پگنج شگرح مسگئله و چگگونگی انجگام
مدلسگگازی در سیسگگت نمگگا بیگگان مگگیشگگودو در نهایگگت درفصگگل ششگگ نتگگایج انجگگام شگگده از
شگگییهسگگازی و راهکگگارهگگای پیشگگنهادی جهگگت کگگاهش زمگگان انجگگام فردینگگدهای دموزشگگی مطگگرح
می ردد.
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 1-2مقدمه
افراد برای زند ی کار میکنند و بگرای زنگد ی بگه ،گبا ،دب ،لیگاس ،خانگه و ،یگره نیگاز دارنگد کگه
همه دنها را نمگی تواننگد خودشگان تولیگد کننگد .بگه همگین منظگور واحگدهای تجگاری ایجگاد شگدند
که محصگو ت را تولیگد نماینگد و افگراد بگا پرداخگت پگو از دن اسگتفاده کننگد ،بگدین ترتیگب کگار
ایجاد شد .ا ر همه افراد میتوانستند همه کگار انجگام دهنگد دیگگر کگار ایجگاد نمگیشگد .بگه منظگور
کنتر کار و ایجگاد ارتیگاط بگین کارمنگدان ،سیسگت
کاربردی کامپیوتری ،1ایجاد

گرد کگار بگه عنگوان پلگی بگین برنامگههگای

شد[.]25

رد کار خودکارسازی و مدلسگازی یگک فردینگد ،بطگور کامگل و یگا جزئگی اسگت کگه در طگی دن
بر اساس یکسگری یگوانین تعریگف شگده ،مسگتندات ،اطقعگات و کارهگا  ،بگین اجگزای سیسگت رد و
بد میشوند.
 2-2ساختار کلی یک سیستم گردش کار
سیسگگت

گگرد کگگار شگگامل توصگگیف گگرد کگگار و مگگدلی اسگگت کگگه بگگرای سیسگگت

گگرد کگگار

طراحی مگیشگود و در مرحلگه اجگرا از دن نمونگهسگازی شگده و در طگو زمگان نمونگههگای اجرایگی
ایجگگاد خواهگگد شگگد .تحلیگگل و شگگییهسگگازی فعالیگگتهگگا توسگگط مگگدیران سیسگگت و رویگگه اجرایگگی
رد کار توسط سیست مدیریت رد کار اجرا میشود.
توصیف سیست

رد کار از دید اههای مجتلف صورت میپبیرد[:]26

-1دیگگگد اه جریگگگان کنتگگگر  :در ایگگگن دیگگگد اه فردینگگگدهای سگگگاده و ترتیگگگب اجگگگرای دنهگگگا
مشجومیشود.
-2دیگگد اه دادهای :در ایگگن دیگگد اه دادههگگای تجگگاری پردازشگگی مگگورد اسگگتفاده در اجگگرای سیسگگت
رد کار ،یهبندی میشود.

Aplication

8

1

-3دیگگد اه عملیگگاتی :در ایگگن دیگگد اه کارهگگای مقگگدماتی یابگگل انجگگام توسگگط فعالیگگتهگگا توصگگیف
میشود و دنها را برای انجام ،به یسمتهای مرتیط میسپارد.
شمای کلی هر سیست

گرد کگار بگه صگورت رافگی جهگت دار مگیباشگد کگه شگامل گره ،لیگه و

یگگک نقطگگه ورودی و یگگک نقطگگه خروجگگی اسگگت .هگگر گگره  ،یگگک وظیفگگه کگگاری از گگرد کگگار یگگا
اتصگگا دهنگگده بگگین فردینگگدها اسگگت کگگه شگگامل  xor ،or ،andمگگیباشگگد و بیگگانگر نگگوعی خگگا

از

ارتیاط بین فردیندها است[ .]25فردیندها یگا سگاده(اتمیک) و یگا مرکگب مگیباشگند کگه نگوع مرکگب
یابل تجزیه به دیگر فردیندها میباشد[.]27
 3-2تاریخچه مدیریت جریانکار
سیست مگدیریت کسگب و کگار ،رو

مگدیریتی میتنگی بگر کنتگر و نظگارت فردینگد اسگت کگه بگه

سازمانهگا کمگک مگی کنگد تگا کگارایی کسگب و کارشگان را بهیگود بجشگند .در وایگع ایگن رو  ،بگا
خودکارسگگازی فردینگگدهای کسگگب و کگگار ،کگگارایی و اثگگر بجشگگی هگگر سگگازمان را بهینگگه مگگیسگگازد.
سیسگگت مگگدیریت کسگگب و کگگار عگگقوه بگگر مگگدیریت فردینگگدهای کسگگب و کگگار در سگگازمان،
یکپارچهسگازی بگی درنگر فردینگدها را بگا تگگمینکننگد ان ،شگرکای تجگاری و مشگتریان بگر عهگده
دارد.
در سگگا  ،1994سیسگگت هگگای مگگدیریت جریگگانکگگار یکگگی از مهمتگگرین برنامگگههگگای کگگاربردی در
تکنولگگوژی اطقعگگات شگگد .ایگگن نگگوع سیسگگت هگگا بگگه متجصصگگین کگگامپیوتر کمگک کگگرد تگگا بتواننگگد
فردیندهای تجاری را بگه صگورت خودکگار دردورنگد .در ابتگدا ایگن سیسگت بگرای ذخیگره و بازیگابی و
ردیگگابی اطقعگگات اسگگتفاده مگگیشگگد و در ادامگگه بگگرای سیسگگت هگگای اداری نیگگز یابگگل اسگگتفاده
شد.پسگگت الکترونیگگک بگگه عنگگوان هسگگته ارتیاطگگات بگگرای جابگگه جگگایی اطقعگگات بگگین کگگاربران ،در
سیست های اداری یرار رفت.
سیسگگت مگگدیریت جریگگانکگگار دارای چهگگار نسگگل مگگیباشگگد[ .]28در نسگگل او سیسگگت جریگگانکگگار
یسگگمتی از برنامگگههگگای کگگاربردی بگگود ،ماننگگد پسگگت الکترونیکگگی و مگگدیریت سگگندها .مگگدیریت ایگگن
9

سیسگگت هگگا انعطگگاص پگگبیر نیگگود و برنامگگه نگگویل بگگه سگگجتی مگگیتوانسگگت در اصگگل برنامگگه 2تغییگگر
ایجاد کند ومن اینکه دارای معماری متن باز 3نیودند.
در نسل دوم ،سیست جریانکگار از برنامگه کگاربردی جگدا شگد و بگه عنگوان یگک سیسگت مجگزا در
نظر رفته شد .در این نسل جریانکاری به عنوان یک زبان اسکریپتا در نظر رفته شد.
در نسل سوم ،این سیسگت هگا بگه عنگوان نگرمافگزاری بگا معمگاری دزاد در نظر رفتگه شگد و سیسگت
به صورت مد

رافیکی نمایش داده میشد.

در نسگگل چهگگارم سیسگگت هگگای مگگدیریت جریگگانکگگار بگگا دیگگگر میگگانافزارهگگا همچگگون پسگگت
الکترونیکگگی ومگگدیریت مسگگیرها ترکیگگب شگگد .همچنگگین در ایگگن نسگگل ظگگاهر ارتیگگاطی سیسگگت

4

استانداردسازی شد.
تحلیلگران ،سیست مدیریت رد کار را از پنج دید اه بررسی کردهاند[:]29
-1دید اه کارکردی :چه کارهایی باید در رد کار انجام شود.
 -2دید اه رفتاری :زمان و ترتیب اجرای کار در رد کار و وابستگی بین دنها است.
 -3دیگگد اه اطقعگگاتی :بیگگانگر دادههگگای مگگورد اسگگتفاده و وابسگگتگی دادهای بگگین سیسگگت هگگای
رد کاراست.
 -4دید اه سازمانی :چگونگی تجصیو منابع را بیان میکند.
 -5دیگگد اه عملیگگاتی :بیگگانگر چگگگونگی تعامگگل بگگا محگگیط ،کگگاربران و دسترسگگی بگگه برنامگگههگگای
کاربردی خروجی است.
در بشگگته مرسگگوم بگگود کگگه بگگرای هگگر یگگک از فردینگگدها ،سیسگگت جدا انگگهای در محگگدوده دن
فردیند تهیه شود کگه بگه مگرور زمگان مشگکقت اساسگی ایگن نگوع نگگر

پدیگدار شگد کگه یکگی از

بزر ترین دنها این بود که چگون هریگک از سیسگت هگا بگرای یگک فردینگد خگا
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دنجگگا کگگه دیگگد طراحگگی سگگازمان ،در مگگورد بجشگگی از سگگازمان و نگگه کگگل دن بگگود ،ایگگن سیسگگت هگگا
اهداص کلی سازمان را به طور مطلوب بردورده نمیکردند.
بدین ترتیب ایگده سیسگت هگای یکپارچگه سگازمانی بگه وجگود دمگد .در ایگن دیگد اه بگرای سگازمان
یگگک سیسگگت متشگگکل از تعگگدادی زیگگر سیسگگت مسگگتقل ،ولگگی مگگرتیط بگگاه طراحگگی شگگدند کگگه
مشکقت مبکور را مرتفع میسگاخت .بگا ایگن حگا یگک مشگکل اساسگی کگه هنگوز هگ خودنمگایی
میکند ،حج زیاد کار برای طراحگی و پیگادهسگازی ایگن سیسگت هگا اسگت ،بگدین صگورت مگدیریت
فردیند کسب و کار مطرح شد.
مگگدیریت فردینگگد کسگگب و کگگار روشگگی یکپارچگگه و نظگگاممنگگد بگگرای طراحگگی ،اجگگرا و پگگایش
فردیند های کسب و کار اسگت کگه ممکگن اسگت در هگر یگک از دنهگا افگراد یگا نگرمافگزار در سگازمان
در یر باشند.
 9-2سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار
سیسگت مگگدیریت گگرد کگگار یگگک تکنولگوژی امیدوارکننگگده بگگه هگگدص خودکارسگگازی فردینگگدهای
تجاری ،جهت بهیگود سگرعت بگازدهی یگک سگازمان اسگت[ .]34سیسگت هگای مگدیریت گرد کگار
بر مینای فردیند تجگاری ایسگتا تعریگف شگدهانگد ،در ایگن سیسگت رفتگار پویگا نظیگر تغییگر فردینگد
در زمان اجرای کگار ،یابلیگت اصگقح تعریگف مگد فردینگد و تعریگف گرد کگار براسگاس اطقعگات
جدیگگد وجگگود نگگدارد ،بنگگابراین بگگرای مگگدیریت ایگگن تغییگگرات ،سیسگگت

گگرد کگگار پویگگا وگگرورت

مییابد .در یک سیست پویا تغییرات زیر یابل پیادهسازی میباشد:
تغییگگرات مگگوردی :5یگگک نمونگگه اجرایگگی تغییگگر مگگیکنگگد و تغییگگرات تکگگاملی تمگگامی نمونگگههگگای
اجرایی از رد کار را تحت تاثیر یرار میدهد.
تغییرات تکاملی :6تمامی نمونههای اجرایی از رد کار را تحت تاثیر یرار میدهد.

ad hoc
evolutionary
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6

در صورتی که سیست پویگا هگر دو تغییگر را تحمگل نمایگد از یابلیگت بگا تری برخگوردار اسگت .در
صورتی که سیست پویا نیاشد هزینگه و سگر بگار اوگافی بگه سیسگت تحمیگل مگیکنگد و نمگیتوانگد
است نائات و تغییرات موجود در حین اجرای کار را برطرص نماید.
زمگگه سیسگگت

گگرد کگگار پویگگا دن اسگگت کگگه انگگواع تغییگگرات ممکگگن در سیسگگت

گگرد کگگار را

پیش بینی و راه حگل مناسگیی بگرای رسگید ی بگه تغییگرات اتجگاذ کنگد .پگیشبینگی ایگن تغییگرات
بگگه نگگوع رو

مدلسگگازی وابسگگته اسگگت ،بنگگابراین روشگگی کگگه مسگگتقل از زبگگان مدلسگگازی باشگگد،

مطرح می ردد که توسط دلست و همکارانش مورد توجه بوده است[.]31
ابزارهای مگدیریت فردینگد کسگب و کگار بگرای پیگادهسگازی فردینگدهای کگاری ،از ایجگاد همگاهنگی
فعالیگگتهگگای بگگین افگگراد و سیسگگت هگگا اسگگتفاده مگگیکننگگد .عناصگگر حیگگاتی ایگگن سیسگگت عیارتنگگد
از[:]32
موتووور فرآینوود :چهگگارچوبی بگگرای مدلسگگازی و اجگگرای نگگرمافگگزاری فردینگگد محگگور و ابزارهگگای
نظارت 7بر روی فردیندهای موجوداست.
سیستم گزارش سواز :توانمنگد سگازی مگدیران در جهگت شناسگایی مسگایل ،رونگد و فرصگتهگای
کسب و کار از طریق زار ها است.
موتووور اجوورای قوووانی  :8مگگدیریت یگگوانین بگگر روی فردینگگدها را بگگر اسگگاس دیگگین نامگگههگگا و
بجشنامههای سازمان فراه میسازد.
ابزارهای تعاملی :ازطریق اتگاقهگای فتگگو ،محگیطهگای کگاری پویگا و محگلهگای تیگاد پیامهگا
مرزهای ارتیاطی بین بجشهای درون و برون سازمانی را حبص میکند.
ابزارهای یکپارچهسوازی :چهگارچوبی سگرویل گرا بگه منظگور اتصگا  ،ارتیگاط و یکپارچگهسگازی
کلیه سیست های موجود در سازمان است.

monitoring
Rule Engine
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بگگه طگگور کلگگی مگگدیریت فردینگگد عیگگارت اسگگت از شگگناخت فردینگگدهای کسگگب و کگگار کگگه هدفشگگان،
بردورده سازی نیازهگای مشگتریان اسگت .سیسگت مگدیریت فردینگد محگور ،بگر جریگانکگار در طگو
سازمان تمرکگز مگیکنگد .ایگن جریگانکگار بگا خواسگتههگای مشگتریان شگروع مگیشگود و بگا تگگمین
روایت مشتری کگه شگامل دریافگت کگا بگا ییمگت مناسگب و بگه مویگع و یگا دریافگت خگدماتی بگا
کیفیت است ،به پایان میرسد .در وایگع فردینگد نشگان مگیدهگد کگه چگونگه کگار بگا شگرح وظگایف
داخلی سگازمان انجگام مگیشگود .مگدیریت فردینگد محگور ،روابگط تگگمینکننگد ان و مشگتریان را بگا
فردیندهای کسب و کار نشان میدهد.
از این سیست برای کنتگر و نظگارت بگر امگور تجگاری اسگتفاده مگیشگود و بگا افگزایش پیچیگد ی
نیاز به سیست مدیریت رد کار پویا احساس

میشود[.]33

 5-2مزایای مدیریت فرآیندهای کسب و کار
فردیندهای کسب و کار عقوه بگر خودکارسگازی گرد کگار ،یابلیگتهگای دیگگری نیگز بگه سگازمان
میدهند تگا فردینگدهای بیشگتری را کنتگر کننگد .مزایگای سیسگت
است[:]34
-1مستند سازی و تعریف فردیندها.
-2خودکارسازی اجرای فردیندها.
-3شناسایی فرصتها و بهیود فردیندها.
-4حبص فعالیت ،یر وروری.
-5کنتر فردیندهای در حا اجرا.
-6همکاری مشتریها و شرکا در فردیندهای کسب وکار.
-7کاهش منابع مورد نیاز.
 -8افزایش هماهنگی.
-9افزایش سرعت اجرای چرخه فردیندها.
13

گرد کگار شگامل مگوارد زیگر

-14افزایش روایتمندی مشتری.
-11چگگابکی سگگازمان BPM :ایگگن امکگگان را فگگراه مگگیسگگازد کگگه در صگگورت تغییگگر شگگرایط،
سگگازمانهگگا بگگه راحتگگی بتواننگگد تغییگگرات را در فردینگگدها اعمگگا نماینگگد بگگه طگگوری کگگه بگگه حف گ
مویعیت سازمان در بازار ریابتی کمک نماید.
نتایج حاصل ازاجرای مدیریت فردیندها عیارتند از[:]35
-1اخب نتایج تحقیقاتی م یت از ووعیت مشتریان.
-2کاهش زمان چرخه برنامهریزی و زار

دهی.

-3کاهش نرخ اشتیاهات.
-4تاثیر باری بر کا ها و خدمات.
-5کاهش زمان حمل و نقل و ترانزیت.
-6برنامهریزی به مویع.
-7بهیود ارائه خدمات یابل دسترسی و پاسجگو بودن.
-8جبب و نگهداری کارکنان شایسته.
-9مستندسازی انجام کارها.
-14افزایش کیفیت کا ها و خدمات.
 6-2انتخاب فرآیند مناسب
مگگدیریت فردینگگد کسگگب وکگگار بگگرای فردینگگدهایی مفیگگد اسگگت کگگه بتواننگگد از همکگگاری بگگین
یسگگمتهگگای مجتلگگف سیسگگت بهگگره یرنگگد .بگگرای انتجگگاب فردینگگدهایی کگگه بیشگگترین بهگگره را از
سیست مدیریت جریانکار داشته باشند ،معیارهای زیر مطرح است[:]36
سرعت :هرچه زمگان انجگام فردینگد طگو نیتگر باشگد ،شگکایت مشگتریان بگر مینگای افگزایش زمگان
طو نی شدن فردیند ،کمتر صورت میپبیرد.
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هزینگگه :د گگاهی از فردینگگدهایی کگگه مگگدیریت هزینگگه در بگگین یسگگمتهگگای مجتلگگف دن ،از اهمیگگت
زیادی برخوردار است.
صحت :فردیندهایی که دیت در ارتیاطات بسیار مه است.
کیفیت :دیا کیفیت نهایی مناسب است.
روایت مشتری :دیا یک فردیند جریانی متداوم از شکایت ایجاد میکند؟
انعطگگاص پگگبیری :رویگگه هگگای ،یگگر یابگگل انعطگگافی کگگه کگگارایی کارمنگگدان در دنهگگا مهگگ اسگگت و
کارمندان باید در مورد عملکردشان توویا دهند.
 7-2معیارهای موفقیت درسیستمهای جریانکاری
تعگگدادی از معیارهگگای مگگوثر در یگگک سیسگگت مگگدیریت جریگگانکگگار بگگه شگگرح زیگگر یابگگل بیگگان
است[37و:]38

تمرکگگز بگگر اهگگداص تجگگاری :صگگرص زمگگان بگگرای مطالعگگه بگگر روی سگگازماندهی سیسگگت و تعیگگین دن
دسته از مدیریت جریانکاری که بیشترین سود را به سیست میرساند.
تمرکز برروی پگروژههگایی کگه یابگل فهگ هسگتند :بگرای پیگادهسگازی ،فردینگدهایی انتجگاب شگوند
که فعالیتهای دنها کامق یابل فه باشند.
اسگگتفاده از معیارهگگای ونگگا ون :در نظر گگرفتن معیگگارهگگایی کگگه امکگگان دارد بهگگرهبگگرداری را
محدودکند .ویتی که فردیند یک بگار پیگادهسگازی شگد ،بگا ردیگابی معیارهگا مگیتگوان سگود و زیگان
دنها را تعیینکرد .طگو یگک چرخگه ،تعگداد خطگاهگا ،زمگانی کگه طگو مگیکشگد یگک فردینگد بگه
پایان برسد و زمان دستیابی به دادهها میتواند م ا خوبی از این معیارها باشد.
بدستدوردن پشگتییانی از مگدیریت یگویتگر :ویتگی کگه فردینگد یابگل انگدازه یگری باشگد مگیتگوان
زارشات دییقتری ارائه داد.
بدسگتدوردن پشگتییانی کارمنگدان :کارمنگدان بایگد متوجگه تگاثیر فعالیتشگان در فردینگدها باشگگند و
باید بتوانند فردینگدها را طراحگی مجددکننگد ،ا رچگه اک گر فعالیگتهگا بگه طگور خودکگار در فردینگد
15

در نظر رفت گه مگگیشگگود امگگا فعالیگگتهگگای بحرانگگی بگگه تجربگگه و دانگگش کارمنگگدان بسگگتگی دارد.
کارمندان باید شیوه کگارکردن بگا سیسگت را بداننگد تگا بتواننگد بیشگترین بهگرهبگری را از دن داشگته
باشند.
ترکیب سیست جدید بگا سیسگت جگاری :بیشگتر سگود و مزایگای سیسگت هگای مگدیریت جریگانکگار
از ترکیگگب بگگا سیسگگت جگگاری در فردینگگد تجگگاری بدسگگت مگگیدیگگد ویکگگی از اهگگداص جریگگانکگگاری،
ترکیب این سیست با فردیندها است.
اجگگرا در فازهگگای ونگگا ون :ابتگگدا در فگگاز او یسگگمتهگگایکوبررسگگیی بگگا کارمنگگدان محگگدود و
فعالیتهای محدود در نظر رفته میشود و در فازهای بعدی این سیست

ستر

مییابد.

 8-2انواع سیستمهای مدیریت جریانکاری
انواع سیست های مدیریت جریانکاری را می توان به سه دسته تقسی کرد[:]39
-1سیست های جریانکاری تولیدی

9

 -2سیست های مدیریت جریانکاری میتنی بر پیغام
 -3سیست های مدیریت جریانکاری میتنی بر وب
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 1-8-2سیستمهای جریانکاری تولیدی
این سیست ها یکی از یسمتهای اصگلی فروشگگاههگا مگیباشگد .از ایگن سیسگت در فروشگگاههگا بگه
عنگگوان سیسگگت م گدیریت ذخیگگره سگگازی فایگگلهگگا ،سندسگگازی ،پگگرداز

تصگگویر و،یگگره اسگگتفاده

مگگیشگگود .در ایگگن سیسگگت هگگا فایگگلهگگا در یگگک مکگگان ذخیگگره مگگیشگگوند و نحگگوه مسگگیردهی و
جابهجایی دادهها متفاوت

است[.]37

این سیست ها در محدودهی بیشتری از شگیکههگا اجگرا مگیشگودکه نسگیت بگه سیسگت هگای دیگگر
رانتگر هسگتند .ایگن سیسگت هگا باعگا کگاهش هزینگه در اسگتفاده از جابگهجگایی اطقعگات توسگگط
9

Production Workflow
Messaging-based Workflow System
11
Web-based Workflow System
10
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کا،ب میشود .سازمانها تنها یگک بگار سگندها را از مشگتریان مگی یگرد و دنهگا را اسگکن مگینمایگد.
بگگا توجگگه بگگه درخواسگگتهگگا ،جابگگهجگگایی اطقعگگات توسگگط فایگگلهگگا انجگگام مگگی یگگرد .امگگروزه در
سیست های تولیدی زیادی از ایگن نگوع مگدیریت جریگانکگاری اسگتفاده مگیکننگد ،ماننگد مگدیریت
پایگگگاهدادههگگا ،مگگدیریت سگگندها ،مگگدیریت پگگروژههگگا ،مگگدیریت دادههگگای تولیگگدی و پیغگگامهگگای
الکترونیکی.
 2-8-2سیستمهای مدیریت جریانکاری مبتنی بر پیغام
ایگگن سیسگگت هگگا کگگه سیسگگت مگگدیریت جریگگانکگگارِ کگگاربر اصگگلی
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نامیگگده مگگیشگگود بگگر مینگگای

ابزارهگگای جابگگهجگگایی اطقعگگات همچگگون پسگگت الکترونیکگگی اسگگت .بگگرای جابگگهجگگایی اطقعگگات از
پسگگت الکترونیکگگی و فایگگلهگگای واصگگل بگگه دن اسگگتفاده مگگیشگگود .ایگگن سیسگگت هگگا دارای هزینگگه
پایینی میباشگند و چگون از پسگت الکترونیکگی بگرای جابگهجگایی اطقعگات اسگتفاده مگیکننگد ،بگا
سگگرعت زیگگاد مگگیتواننگگد بگگه صگگورت مگگوازی در سگگازمانهگگا بگگهکگگار رونگد ولگگی ماننگگد سیسگگت هگگای
جریان کگاری تولیگدی انعطگاص پگبیر نیسگتند .بعضگی از دولگتهگا بگه دلیگل امنیگت کگ  ،از پسگت
الکترونیکی برای مدیریت جریانکار استفاده نمیکنند.
 3-8-2سیستمهای مدیریت جریانکاری مبتنی بر وب
این سیست ها به سه نوع یابل تقسی هستند:
 -1تکنولوژی پیغام الکترونیکی.
 -2مدیریت فرمها.
 -3مدیریت پایگاه داده.
پیغام و جابهجگایی اطقعگات توسگط پسگت الکترونیکگی انجگام مگیشگود .کگاربران دادههگایی را کگه
به صورت فرم هستند بین یسگمتهگای مجتلگف جابگهجگا مگیکننگد .کگاربران مگیتواننگد فگرمهگا را
ویرایش کنند و در انتهای کار این فرمها در پایگاه داده ذخیره می ردد.
administrative
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ایگگن سیسگگت هگگا از برنامگگههگگای کگگاربردی در صگگفحات سگگترده جهگگانی 13بگگرای تی گاد اطقعگگات
اسگگگتفاده مگگگیکننگگگد .در ایگگگن سیسگگگت هگگگا جابگگگهجگگگایی اطقعگگگات بگگگر پایگگگه سگگگرویلهگگگای
مشتری–خدمتگبار میباشد.
با توجه به اینکه صگفحات سگترده جهگانی در همگه جگا در دسگترس اسگت مگیتگوان فعالیگتهگای
یگگک سگگازمان را سگگتر

داد .در سیسگگت هگگای ییلگگی بگگرای ارتیگگاط بایگگد پروتکگگلهگگای مناسگگیی

تعریفکرد ولی در این نوع سیست ها از پروتکل  TCP/IPاستفاده میکنند.
 9-2مدلسازی سیستمهای مدیریت جریانکاری
برای مدلسازی سیست های مگدیریت جریگانکگار شگیوه هگای مجتلفگی وجگود دارد کگه بگا توجگه بگه
نیاز سازمانها به طرق مجتلف پیادهسازی میشوند:
 1-4-2زنجیره فرآیندی مبتنی بر رخداد

14

ایگگن زنجیگگره توسگگط  Keeller ،Scheeerو  Nuttgensبگگرای مگگد کگگردن فردینگگدهگگای تجگگاری در
معمگگاری سیسگگت هگگای اطقعگگاتی مجتمگگع ( )ARISسگگتر
پروژههای تجاری سگتر

یافگگت .ایگگن شگگیوه بگگه سگگرعت در

یافگت .مگیتگوان فگت  ،EPCرافگی مرتگب از رخگدادها و توابگع اسگت

و دارای ارتیگگاط دهنگگدههگگای ونگگا ونی اسگگت کگگه باعگگا اجگگرای فردینگگدهای مگگوازی همزمگگان
میشود[.]44

ایگن شگیوه از عملگرهگای منطقگی بگرای ارتیگاط اسگتفاده مگیکنگد .مهمتگرین ویژ گی دن سگاده و
یابگگل فه گ بگگودن دن اسگگت و بگگه همگگین دلیگگل بگگه طگگور سگگترده در فردینگگدهای تجگگاری بگگهکگگار
میرود.

World Wide Web
)Event-driven Process Chain(EPC
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UML 1-4-2
 UMLیگگک زبگگان مگگد کگگردن ویگگژوا اسگگت کگگه بگگرای سندسگگازی در نگگرمافزارهگگا و پگگروژههگگا
استفاده میشود و باعا سگادهسگازی یگک پگروژه نگرمافگزاری مگی گردد .ایگن رو

بگرای نمگایش از

گگراص اسگگتفاده مگگیکنگگد UML .یگک زبگگان برنامگگه نویسگگی نیسگگت بلکگگه ابگگزاری اسگگت کگگه بگگرای
اسگگتفاده دیگگگر زبگگانهگگای برنامگگهنویسگگی ،اطقعگگاتی را فگگراه مگگیکنگگد و بگگرای نشگگان دادن اجگگزای
مجتلف سیست از هفت دیا رام استفاده مگیکنگد کگه هگر یگک جنیگهای از فعالیگتهگا را زیگر نظگر
دارد[.]41

 3-4-2دیاگرام فرآیند تجاری

15

این دیا رام به دو منظور طراحی شده است:
 -1به منظور سگگاده کردن و یابل فه کردن فردیند تجاری کاربرد دارد .شگگما به راحتی میتوانید یک
سیست را مد کنید بدون اینکه به دانش خاصی (مانند مدیریت) نیاز داشته باشید.
 -2امکگان مگد کردن فردیندهای تجاری پیچیده را دارد و به سگگگاد ی میتواند به زبانهای اجرایی
تجاری نگاشته شود[.]42
برای مد کردن یک فردیند تجاری ،از یک رخگداد کگه شگروع کننگده فردینگد اسگت د،گاز مگیکنگی
و سپل فردیند ادامه پیدا میکند و در رخداد انتهایی فردیند به اتمام میرسد.
 9-4-2شبکههای پتری
شیکههای پتری 16یکی از چنگد زبگان مگد کگردن ریاوگی اسگت کگه بگرای توصگیف سیسگت هگای
توصیف شده بگهکگار مگیرود .ایگن شگیکههگا توسگط ددام پتگری[ ]43در د وسگت  1939بگه منظگور
توصیف فردینگدهای فیزیکگی مطگرح شگد .شگیکه پتگری یگک گراص دو بجشگی اسگت کگه از دونگود
تشکیل شده است:
Business Process Diagram
Petri net
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16

-1نود بر( 17:رخدادی که ممکن است رخ دهد).
 -2نود مکان( 18:شرایط و حا ت را نشان میدهد).
یالهای جهتگدار 19:کگه ارتیگاط بگین گبار و مکگانهگا را بریگرار مگیکنگد .شگیکههگای پتگری بگه دو
صگگورت جیرریاوگگی یگگا رافیکگگی نشگگان داده مگگیشگگوند .نحگگوه رافیکگگی بگگه درک بیشگگتر کگگاربران
کمک میکند.

17

Transition
Place
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 BPM 1-3چیست؟
 BPMیگگک رویکگگرد مگگدیریتی بگگرای فردینگگد رایی سگگازمان اسگگت[ .]44در یگگک سگگازمان فردینگگد
محور ،مشجو است چه کسگی در چگه زمگانی چگه کگاری را انجگام مگیدهگد .ایگن یعنگی شگفافیت
عملکگگرد در سگگازمان .از ایگگنرو از سگگا هگگای بشگگته مگگدیران همگگواره تمایگگل داشگگتند کگگه بتواننگگد
چنین رویکردی را در سازمان اجرا نمایند.
رویکگرد  BPMبگا نگگاه فردینگدی ،فعالیگتهگای سگازمان را بگا اهگداص سگازمان هگ سگو مگینمایگد.
یعنی مشجو است هگر فعگالیتی در جهگت تحقگق کگدام هگدص سگازمان بگه انجگام مگیرسگد .پگل
در سگگازمان هگگر فعگگالیتی کگگه انجگگام مگگیشگگود مناسگگب نظگگر مگگدیران ارشگگد خواهگگد بگگود .بنگگابراین
مدیران سازمانهگا همگواره تمایگلدارنگد کگه سگازمان خگود را از وظیفگه رایگی بگه فردینگد محگوری
سوق دهند ،چون یک سگازمان فردینگد محگور عگقوه بگر اینکگه بگه وظگایفش خگوب عمگل مگیکنگد
میتواند بگا بهگرهوری بگا تر فعالیگتهگای سگازمان را بگه انجگام برسگاند و فعالیگتهگا نیگز در جهگت
تحقق اهداص سازمان و در راستای استراتژی سازمان خواهند بود.
اما یک مشگک ل عمگده وجگود داشگت و دن هگ فقگدان سیسگت مرکگزی یکپارچگه و متمرکگزی بگود
کگگه بتوانگگد فعالیگگتهگگای سگگازمان را مگگدیریت نمایگگد .ایگگن فعالیگگتهگگا شگگامل مگگدیریت جلسگگات،
مگگدیریت مسگگتندات ،مگگدیریت مگگالی ،مگگدیریت ارتیگگاط بگگا مشگگتری و ،یگگره مگگیباشگگد .ایگگن نیگگاز
پیدایش سیست های  1BPMSرا ری زد.
سیست  ،BPMSمجموعه نرمافگزاری اسگت کگه مگیتوانگد مگد فردینگد را دریافگت کنگد و مگدیریت
کارهگگای دن فردینگگد را بگگین افگگراد بگگه انجگگام رسگگاند .نگگرمافگگزار  BPMSبگگا یگگراردادن یگگک کارتابگگل
هوشمند برای هر کگدام از افگراد سگازمان ،مشگجو مگی کنگد کگه چگه کسگی ،چگه کگاری را در چگه
زمگگانی بگگه انجگگام مگگیرسگگاند .بجگگش  2BAMدن عملکگگرد و کگگارایی افگگراد سگگازمان را کنتگگر

1

Business Processes Managemet system
2 Business Activity Monitoring
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مینماید .بدین ترتیگب مگدیران مگی تواننگد عملکگرد کلگی سگازمان خگود را مگورد سگنجش و پگایش
یرار دهند.
یابل ذکر است که مهمترین ویژ ی سیست  BPMSکارایی دن در برابر تغییرات خواهد بود.
نرمافگزارهگای  BPMSبگرای اینکگه بتواننگد مگد فردینگد را بگه خگوبی درک کننگد نیگاز بگه زبگانی
برای این مووگوع داشگتند ،زبگان هگای برنامگه نویسگی خگوب بودنگد ولگی درک دنهگا بسگیار پیچیگده
بود .بنگابراین زم شگد یگک زبگان رافیکگی ،مگد فردینگد یگا روا کگاری را ترسگی کنگد .امگا چگه
زبگگان مدلسگگازیای بایگگد ایگگن کگگار را انجگگام مگگیداد؟ ابتگگدا از زبگگانهگگای مدلسگگازی عمگگومی م گگل
 UMLاسگتفاده شگد ولگی زبگان  UMLچگون بگه صگورت عمگومی طراحگی شگده بگود کگارایی زم
برای ترسی فردیند را نداشت و بهتگر بگود یگک زبگان نشگانه گباری تجصصگی بگرای ترسگی فردینگد
ایجاد شود ،بنابراین پیدایش زبان مدلسازی فردیند) 3(BPMNکلید خورد.
 2-3سیستم نَما
سیسگت نمگا در وایگع یگک نگرم افگزار مگدیریت دمگاری اسگت کگه پگویش و نمگایش هگر فردینگدی را
دسان مگیسگازد .ایگن سیسگت بگه زبگان  JSBنوشگته شگده اسگت کگه مربگوط بگه شگرکت نجینگه
اطقعگگات و ارتیاطگگات مگگیباشگگد و بگگرای انجگگام تحلیگگل و انجگگام پگگروژه از دن اسگگتفاده شگگده اسگگت.
این سیست به عنوان یک نرمافزار

BPMS

به شمار میرود.

این نرمافگزار بگر اسگاس سیسگت هگای فردینگد د اه سگاخته شگده اسگت .در مقایسگه ایگن سیسگت بگا
سیسگگت هگگایی کگگه از رو

شگگییهسگگازی یگگدیمی اسگگتفاده مگگیکننگگد مشگگاهده مگگیشگگود کگگه ایگگن

سیسگگت هگگا وابسگگته بگگه فردینگگد مگگیباشگگند و فردینگگدهای اختیگگاری را پشگگتییانی ،کنتگگر و نظگگارت
میکنند .در صورتی کگه منگابع داخگل سگازمان و حالگتهگای فعلگی دنهگا مشگجو باشگد مگیتوانگد
دنگگالیز سیسگگت را انجگگام دهگگد وگگمن اینکگگه از اطقعگگات وایعگگی سیسگگت (رخگگدادهای ثیگگت شگگده)
استفاده

میکند[.]45

Business Process Model and Notation
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نحگگوه طراحگگی فگگرمهگگای دموزشگگی و شگگییهسگگازی فردینگگدها در سیسگگت نمگگا و نمونگگهای از کگگدهای
مربوط به پیگادهسگازی ایگن سیسگت و چگگونگی تعریگف و اسگتفاده از توزیگعهگای دمگاری در شگییه
ساز به تفسیردر پیوست  1بیان شده است.
در ادامه به تعریف مفاهی و اصطقحات مورد استفاده در سیست نما خواهی پرداخت.
 2-3مفاهیم و اصطالحات
 1-2-3پرونده
هدص اصلی  BPMSاداره کردن پرونده هگا اسگت .بگه عنگوان م گا یگک پرونگده مگیتوانگد اطقعگات
یک بیمار در بیمارستان یگا اطقعگات تحصگیلی یگک دانشگجو دردانشگگاه یگا مگوارد مشگابه در سگایر
سیست ها باشد .دنچه که مهگ اسگت دن اسگت کگه پرونگدههگای مشگابه و از یگک نگوع ،یکسگان اداره
و مدیریت می شوند .هگر پرونگده در سیسگت بگا یگک شناسگه منحصگر بگه فگرد مشگجو مگیشگود و
این شناسه امکان ارجاع به هگر پرونگده در دوره محگدود عمگر

را فگراه مگیکنگد .هگر پرونگده در

نقطه شروع هر فردیند ایجاد مگیشگود و در مسگیر مشگجو شگدهای از فردینگد بگا هگر فعگالیتی کگه
برای دن تعریف شده است ،حرکگت مگیکنگد .ایگن فعالیگتهگا بگه ترتیگب ،تگا پایگان عمگر پرونگده و
رسیدن دن پرونده به حالت پایانی ،روی دن انجام میشود.
 2-2-3وظیفه
وظیفه به عنوان یک بجش عمومی کگار اسگت و بگه صگورت خگا
یگگک پرونگگده خگگا

بگه عملکگرد یگک فعالیگت بگرای

اطگگقق نمگگی گگردد .بگگرای رفگگع ابهگگام میگگان مفگگاهی وظیفگگه و عملکگگرد دن بگگه

عنگگوان بجشگگی از یگگک پرونگگده خگگا  ،از کلمگگه واحگگدکاری 4و فعالیگگت 5اسگگتفاده مگگیکنگگی  .یگگک
واحگگدکاری ،ترکییگگی از یگگک پرونگگده و یگگک وظیفگگه اسگگت کگگه مگگیبایسگگت انجگگام شگگود .بگگه محگ
دنکگگه پرونگگده در فردینگگدکاری بگگه یگگک ووگگعیت برسگگد ،واحگگدکاری سگگاخته خواهگگد شگگد .بنگگابراین،

Case
Task
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می توان به واحدکاری به عنوان یک بجش کگاری حقیقگی کگه ممکگن اسگت انجگام شگود ،نگگاهکگرد.
اصطقح فعالیت بگه عملکگرد حقیقگی یگک واحگدکاری ،اطگقق مگیشگود .بگه محگ

دنکگه ،کگار بگه

صورت واحگدکاری انجگام شگود ،فعالیگت محسگوب مگیشگود .زم بگه ذکگر اسگت ،بگرخقص وظیفگه،
ه واحدکاری و ه فعالیگت ،بگه یگک پرونگده خگا

مربگوط مگیشگوند[ .]46در شگکل زیگر ارتیگاط

مفگگاهی پرونگگده ،وظیفگگه ،واحگگدکاری و فعالیگگت نشگگان داده شگگده اسگگت .بگگه بیگگان سگگادهتگگر یگگک
وظیفه به عنوان بجشی از کاری است کگه یگرار اسگت انجگام شگود .ویتگی یگک پرونگده خگا

مگورد

نظر باشد مفهوم وظیفه جگای خگود را بگه واحگدکاری مگی دهگد و ویتگی یگک منیگع انسگانی خگا
یرار باشد دن بجش از کار را انجام دهد ،این مفاهی جای خود را به مفهوم فعالیت میدهند.

فعالیت

واحدکاری

منبع انسانی

پرونده

وظیفه

شکل  :1-3ارتیاط مفاهی وظیفه ،واحدکاری ،پرونده و فعالیت

 3-2-3فرآیند
رو

و ترتیگگب انجگگام فعالیگگتهگگای یگگک نگگوع پرونگگده خگگا

را فردینگگد مگگی گگویی  .ایگگن بگگدان

معناست که پروندههای مجتلف کگه از یگک نگوع هسگتند ،بگرای اجگرا از رویگه یکسگان تعریگف شگده
در فردینگگد اسگگتفاده و پیگگروی مگگیکننگگد[ .]47الیتگگه مفهگگوم فردینگگد بگگه صگگورت انتزاعگگی تعریگگف
میشود .اجرای فردیند بگا وجگود یگک پرونگده خگا

معنگیدار مگیشگود و دوره عمگر 6یگک پرونگده

در اجگرای فردینگگد بگگر روی دن تعریگف مگگیشگگود .یگگک فردینگد مگگیتوانگد بگه عنگگوان بجشگگی از یگگک
فردیند دیگر ،به عنوان یک زیر فردیند 7تعریف شود.

Lifecycle
Sub-process
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شکل  :2-3استفاده از یک زیرفردیند در فردیند

 9-2-3مسیریابی
دوره عمگگر یگگک پرونگگده در طگگو اجگگرای یگگک فردینگگد سگگترده شگگده اسگگت و از دنجگگایی کگگه یگگک
فردیند در یالب یگک گراص مگد مگیشگود .مسگیر اجگرای فردینگد بگرای یگک پرونگده خگا

یابگل

توجگگه اسگگت و ایگگن مفهگگوم در کلمگگه مسگگیریاب 8یگگا مسگگیراجرای پرونگگده خقصگگه مگگیشگگود.
ساده ترین شگکل مسگیریابی یگک پرونگده اجگرای ترتییگی فعالیگتهگا اسگت .در جگدو ( )1-3انگواع
مجتلف مسیریابی یک پرونده در فردیند نشان داده شده است.
جدو ( )1-3انواع مسیریابی پرونده در فردیندها[]46

عنوان
مسیریابی

نمایش در EWF-net

توویحات

توالی
در این مسیریابی ه  task1و ه task2
روی پرونده اجرا میشود و توکن بعد از
 AND-splitبه صورت ه زمان در دو
ووعیت  c2و  c3یرار می یرد

موازی

Routing
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انتجابی

در این مسیریابی فقط یکی از دو  task1یا
 task2روی پرونده اجرا میشود

انتجابی با
یاعده
تصمی یری

در این نوع مسیریابی در  t1یاعده
تصمی یری روی پرونده اجرا شده و سپل
توکن در یکی از دو ووعیت c2یا  c3یرار
می یرد و در نتیجه فقط یکی از دو task1
یا  task2روی پرونده اجرا میشود

انتجابی با پیش
شرطها

در این نوع مسیریابی در ووعیتی که توکن
در حالت  c1یرار دارد ،پیش شرطهای t11
و  t12بررسی شده و توکن حدایل در یکی
از دو حالت  c2و  c3یرار می یرد.

تکراری

در این نوع مسیریابی  task2به صورت
تکراری بر روی پرونده یابل اجرا است.

تکراری

در این نوع مسیریابی  task2به صورت
تکراری بر روی پرونده یابل اجرا است و
حدایل یک بار اجرا میشود.

 3-3نگاشت مفاهیم جریانکاری درشبکه پتری
مهگگ تگگرین مفهگگوم در جریگگانکگگاری ،فردینگگد اسگگت .عیگگارت فردینگگد در سیسگگت هگگای مگگدیریت
جریانکار ،به رو

ادارهکردن مجموعگهی پرونگدههگا از یگک نگوع خگا

فتگه مگیشگود .بگرای بگه

سگگرانجام رسگگاندن یگگک پرونگگده وظگگایفی بایگگد انجگگامشگگود و ایگگن اطقعگگات در فردینگگد یگگرار دارد.
عقوه بر ایگن یگک فردینگد شگامل اطقعگاتی در مگورد شگرایط و ترتیگب اجگرای ایگن وظگایف اسگت.
یک فردیند میتوانگد بجشگی از یگک فردینگد دیگگر باشگد و حتگی ایگن امکگان وجگود دارد کگه یگک
فردیند شامل یک یا چند زیر-فردیند باشد.
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برای مگد کگردن و نمگایش یگک فردینگد از شگیکه پتگری اسگتفاده مگیشگود .الیتگه نگوع کقسگیک
شگگیکه پتگگری دارای مکگگانهگگایی بگگه عنگگوان شگگروع (ورود )9و پایگگان (خگگروج )14نیسگگت و در نگگوع
مشتق شگده از دن بگا عنگوان  Workflow-netکگه بگه اختصگار  WF-netشگناخته مگیشگود ،ایگن دو
مکان را در بر می یگرد .شگرایط و وظگایف در فردینگد بگه ترتیگب بگه شگکل مکگانهگا 11و انتقگا هگا
12در  WF-netمد میشوند.
به همین ترتیب مفهوم پرونده نیز در  WF-netبه شکل توکن 13مد میشود.
در شگگکل ( )8-3فردینگگد ثیگگت نگگام در یگگک  WF-netمگگد شگگده اسگگت .در ایگگن فردین گد ووگگعیت
پنج پرونده به صورت مجموعگهای از تگوکنهگا نمگایش داده شگده اسگت .بگه عنگوان م گا پرونگده 2
و  5بگگه ترتیگگب دو تگگوکن در ووگگعیتهگگای  c5 ،c6در ووگگعیت شگگروع یرار رفتگگه اسگگت و بگگرای
پرونگگده  3دو تگگوکن در ووگگعیتهگگای  c4و  c3و بگگه طگگور مشگگابه بگگرای پرونگگده  4نیگگز دو تگگوکن در
ووعیتهای  c4و  c1نشان دهنده ووعیت پرونده در فردیند است.

شکل  :3-3نگاشت مفاهی فردیند در ]46[WF-net

9

Entrance: a place without incoming arcs
Exit: a place without out coming arcs
11
Place
12
Transition
13
Token
10
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 9-3آشنایی با ابزارهای مدلسازی فرآیند
برای مدلسازی یگک فردینگد ابزارهگای مدلسگازی متنگوعی وجگود دارد .سگادهتگرین دنهگا فلوچگارت
اسگگت و مگگواردی ماننگگد چگگارتحگگا ت ، PCs15،14نمگگودار فعالیگگت 16در  ،UMLزنجیگگره مگگارکوص،17
جیگگر پگگرداز هگگا ،18زبگگان اجگگرای فردینگگدهای سگگازمانی ، 21WF-net ،Petri-net ،BPMN24 ،19و
 YWAL22را میتوان نام برد .امگا انتجگ اب یگک ابگزار مدلسگازی مناسگب کگه هگ از نظگر تحلیلگی و
تئگگوری ،پشگگتوانه ریاوگگی یگگوی داشگگته باشگگد و هگگ از نظگگر رافیکگگی یابگگل فهگگ و خوانگگا باشگگد
انتجاب را کمی مشکل مگیکنگد .از مهگ تگرین ابزارهگای فگوق کگه بگه طگور خگا

بگرای مدلسگازی

فردینگگد طراحگگی شگگدهانگگد در جگگدو ( )2-3ذکرشگگده اسگگت .همگگانطور کگگه در جگگدو ()2-3
مشجو شگده اسگت .معیارهگایی کگه مگورد بررسگی یرار رفتگهانگد عیارتنگد از درسگتی ،23همزمگانی
پیشرفته ،24پشتییانی از الگوهای چند نمونهای 25و الگوهای لغو 26پرونده.

14

State chart
Event-driven process chains
16
Activity diagram
17
Markov chains
18
Process algenras
19
Business process execution language
20
Business Process Model and Notation
21
Workflow-net
22
Yet another workflow language
23
Soundness
24
Advanced synchronization
25
multiple instances
26
Cancellation
15
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جدو ( )2-3مقایسه ابزارهای مدلسازی فردیند
پشتییانی از الگوهای
درستی

همزمانسازی
پیشرفته

چند
نمونهای

[]48

[]48

EPCs

وابسته به
طراحی

ندارد

ندارد

ندارد

BPMN

وابسته به
طراحی

دارد

دارد

ندارد

Petri-net

وابسته به
طراحی

ندارد

ندارد

ندارد

WF-Net

وابسته به
طراحی

ندارد

ندارد

ندارد

EWF-net

دارد

دارد

دارد

دارد

YAWL

دارد

دارد

دارد

دارد

ابزارهای
مدلسازی

[]47
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لغو
[]48

عقئ
Notations

مانند

EWF-net

دلست در مقالگهای کگه در سگا  2411ارائگه داد ،مفهگوم "درسگتی" را بیگانکگرد و نشگانداد بگرای
یک ابزار مدلسازی ،داشتن ایگن خاصگیت الزامگی اسگت و اثیگات کگرد کگه یگک  WF-netدرصگورتی
ایگگن خاصگگیت را دارا اسگگت کگگه شگگیکه پتگگری ایجگگاد شگگده کرانگگدار 27و زنگگده 28باشگگد[ .]47در
شگگکل( )9-3سگگاختار  WF-netبگگا یگگک حالگگت انتقگگا کگگه مکگگان پایگگانی را بگگه مکگگان شگگروع وصگگل
میکند ،نشان داده شده است.
Petri-net
End

Start

T

شکل  WF-net :4-3با یک انتقا  Tجهت اثیات درستی WF-net

دلسگگت همچنگگین سگگه خاصگگیت دیگگگر را کگگه در شگگیکه پتگگری کقسگگیک وجگگود نداشگگت ،معرفگگی
میکند و بگرای رفگع ایگن محگدودیتهگا انگواع توسگعهیافتگهای از  WF-netرا بگا عنگاوین EWF-net

و  YAWLارائه میدهد که سه خاصیت ذکر شده در جدو ( )2-3را دارا

است[.]49-48

Bounded
Live
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28
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الگواهی زمانی
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 1-9انواع الگوهای زمانی
الگوهگگای زمگگانی راهکگگاری بگگرای نمگگایش محگگدودیتهگگای زمگگانی در شگگیکههگگای گگرد کگگار
میباشند و به چهار روه متفاوت دسته بندی میشوند[:]24
روه او  :فاصله و تاخیر زمانی

1

روه دوم :محدودکردن زمان اجرا
روه سوم :تغییرپبیری

2

3

روه چهارم :فردیندهای باز شتی

4

شکل  :1-4نمای کلی الگوهای زمانی

 1-1-9فاصله و تاخیر زمانی:
بیانگر طو مدت زمانی انجگام یگک فردینگد یگا تگاخیر زمگانی بگین کارهگا کگه مگیتوانگد بگه صگورت
ماکزیم زمان ،مینیم زمگان و فاصگله زمگانی مگاکزیم و مینگیم اسگتفاده شگود بگه عنگوان م گا

1

Duration and time lags
Restricting execution Times
3
Variability
4
Recurrent process elements
2
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محگگدودیت زمگگانی بگگین دو و سگگه سگگاعت معگگاد حگگدایل دو سگگاعت و حگگداک ر سگگه سگگاعت بیگگان
میشود.
فاصله و تاخیر زمانی سه الگوی زمانی زیر را ایجاد مینماید:
 .1الگوی زمانی او  :تاخیرزمانی بین دو فعالیت. 5
 .2الگوی زمانی دوم :طو مدت زمان.6
 .3الگوی زمانی سوم :تاخیر زمانی بین دو رویداد دلجواه.7
 1-1-1-4الگوی زمانی او :


زمان اجرای دو کار را محدود مینماید.



برای نمگایش مگاکزیم زمگان ،مینگیم زمگان و فاصگله زمگانی مگاکزیم و مینگیم اسگتفاده

میشود.


تاخیر زمگانی بگین شگروع دو کگار یگا شگروع کگار او و تکمیگل کگار دوم 8و یگا تکمیگل کگار

او و شروع کاردوم 9را بیان میکند.
 2-1-1-4الگوی زمانی دوم:
فاصله زمانی تعریگف شگده بگرای اجگرای یگک فعالیگت و یگا فاصگله زمگانی تعریگف شگده بگرای یگک
فعالیت است.
 3-1-1-4الگوی زمانی سوم:
برای نمایش فاصله زمانی در یک نمونه فردیند یا یک فعالیت خا

درون یک کار.

پل در وایع نتایج زیر در مورد روه او طیقه بندی الگوهای زمانی صادق است:


الگوی زمانی سوم در وایع از الگوی زمانی دوم ساخته میشود.
5

Time lags between two Activities
Durations
7
Time lags between Arbitrary events
8
start-End
9
End-start
6
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الگوی زمانی او و دوم میتواند بر اساس الگوی زمانی سوم پیادهسازی شود.



الگوی زمانی او و دوم هر دو به تاخیر زمانی اشاره دارند.

 2-1-9محدودکردن زمان اجرا
بیانگر محدودیتهای زمانی دخیل در زمان اجرای یک فردیند و شامل الگوهای زیر است:
 1-2-1-4الگوی زمانی چهارم:
بیانگر زمانی که باید یک فردیند یا کار به پایان برسد(Deadline).
 2-2-1-4الگوی زمانی پنج :
بیانگر جدو زمانی برای انجام یک کار یا فردیند است.
 3-2-1-4الگوی الگوی زمانی شش :
بیانگرتعداد دفعات محدود یگا مشگجوشگده فعگالیتی اسگت کگه اجگرا مگیشگود و مگیتوانگد شگامل
موارد زیر باشد:
مینگگیم ومگگاکزیم تعگگداد اجگگرا ،تعگگداد اجگگرای همزمگگان (اجگگرا در یگگک زمگگان یگگا بگگا همپوشگگانی
الگوهای زمانی) ،(overlapتعداد اجرا در یک پریود زمانی.
 4-2-1-4الگوی زمانی هفت :
بیانگر میزان اعتیار در یک زمان خا

است.

 3-1-9تغییر پذیری:
بیانگر تغییر پبیری در طو اجرای یک فردیندمیباشد.
 1-3-1-4الگوی زمانی هشت :
بیگ انگر انعطگاص پگبیری زمگانی اسگت ،بگه عیگارت دیگگر مسگیر جریگان متفگاوت اسگت مگ ق ممکگگن
است مسیرهای مجتلفی از یک فردیند یا زیر فردیند انتجاب شود.
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 9-1-9فرآیندهای بازگشتی:
بیانگر محدودیتهای زمانی پریودیک است وشامل موارد زیر است:
 1-4-1-4الگگگوی زمگگانی نه گ  :بیگگانگر تگگاخیر زمگگانی بگگین فعالیگگتهگگایی اسگگت کگگه بگگه تکرارهگگای
مجتلفی از یک لوپ متعلق باشگد ،تگاخیر زمگانی بگین سگیکل هگا ممکگن اسگت ثابگت باشگد یگا بگین
تکرارهای مجتلف تغییر کند.
 2-4-1-4الگوی ده  :یک فعالیت بگه صگورت پریودیگک انجگام مگیشگود وتعگداد گرد

بگا تعگداد

تکرار ثابت یا تکرارمتغیر مطرح میشود و وابسته به تاری انتها است.
پگگل الگگگوی زمگگانی نه گ و ده گ بگگه فعالیگگتهگگای تکگگراری اشگگاره مگگیکنن گد .جگگدو مربگگوط بگگه
الگوهای زمانی و پیاده سازی دن در سیست نما در پیوست 2ذکر شده است.

37
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 1-5طرح مسئله
هدص مگد کگردن فردینگدهای دموزشگی و تغییگر سگاختار فردینگد بگه منظگور کگاهش زمگان انجگام
کار در محیط چند فردیندی  BPMSاست.
 2-5محیط مسئله
یگگوانین سگگازمانی در یگگک  BPMSدر مجموعگگهای از فردینگگدهای کگگاری خقصگگه مگگیشگگود کگگه هگگر
فردینگگد بگگا  EWF-netمگگد مگگیشگود BPMS .شگگامل یگگک چهارتگگایی 〉 〈T, R, A, Wاسگگت کگگه بگگه
ترتیگگب از چگگ بگگه راسگگت مجموعگگهی وظیفگگههگگا( ،)Tasksنقگگشهگگا( ،)Rolesعامگگلهگگای
سگگرویلدهنگگده( )Agentsو ،Wمجموعگگه فردینگگدهای کگگاری اسگگت .کلیگگه مجموعگگههگگای فگگوق
متناهی هستند.
مجموعگگهی وظیفگگههگگا }  T = {t1 , t 2 , t 3 , … t nمجموعگگهی محگگدودی از کگگل وظگگایفی اسگگت کگگه در
یک  BPMSتوسط سرویلدهندههگا انجگام مگیشگود .ازدنجگاییکگه انجگام هگر وظیفگه توسگط یگک
سگگرویلدهنگگده ،نیازمنگگد وجگگود دانگگش و توانگگایی خاصگگی در سگگرویلدهنگگده اسگگت ،عامگگلهگگای
سرویلدهنده را تحت روههایی بهعنوان نقش تقسی بندی میکنی .
هگگر نقگگش  riدر مجموعگگهی نقگگشهگگا }  R = {r1 , r2 , r3 , … rnبیگگانگر مجموعگگهای از توانگگاییهگگا
است کگه سگرویل دهنگده بایگد داشگته باشگد تگا بتوانگد در دن نقگش مشگغو سگرویلدهگی شگود.
بنابراین هر نقش بهصورت ذیل تعریف میشود.
∅ ≠ ∀ ri ∈ R, ri = {a| a ∈ A, a have ability to do some Tasks} , ri

EWF-net 3-5
مجموعگگهی  Wبگگهعنگگوان مه گ تگگرین بجگگش از یگگک  ،BPMSبگگهصگگورت مجموعگگهای از EWF-net
تعریگگگف مگگگیشگگگود .یگگگک  EWF-netبگگگهصگگگورت چنگگگدتایی 〉〈C, input, out, T, F, split, join

تعریف میشود[.]48
 :Cمجموعهای از ووعیتها.
41

 :Inputیک عضو از مجموعه  Cاست که حالت یا ووعیت ورودی را مشجو میکند.
 :Outیک عضو از مجموعه  Cاست که حالت یا ووعیت خروجی را مشجو میکند.
 :Tمجموعگگهای از وظیفگگههگگا اسگگت کگگه منطیگگق بگگا مجموعگگه وظیفگگههگگای تعریگگف شگگده در BPMS

است.
 :Fمجموعگگه از جریگگانهگگا اسگگت کگگه بگگهصگگورت ∪ )}F ⊆ ({input} × T) ∪ (T × {out
) (T × Tتعریف مگی شگود مشگروط بگه اینکگه بگرای هگر گره از گراص ) (C ∪ T, Fیگک مسگیر
از  inputبه  outوجود داشته باشد که دن ره را شامل شود.
 Splitو  :Joinیگگک نگگوع خگگا

از وظیفگگههگگا اسگگت کگگه بگگهصگگورت }T → {AND, XOR, OR

تعریف میشود.
در تعریف  EWF-netسهتایی 〉 〈C, T, Fمعاد تعریف کقسیک شیکه پتری است[.]47
هر پرونده در فردیند کاری با یگک یگا چنگد تگوکن نمگایش داده مگیشگود .حرکگت تگوکنهگا در هگر
فردینگگد کگگاری از ووگگعیت ورودی( )inputد،گگاز مگگیشگگود و یگگک مسگگیر را در گگراص )(C ∪ T, F
طی میکند و به ووعیت خروجگی( )outخگت مگی شگود .ویتگی تگوکن در مسگیر حگرکتش بگه یگک
عضگگو از مجموعگگه  Tمگگیرسگگد ،فعالیگگت تعریگگفشگگده در دن ووگگعیت بگگهوسگگیله یگگک عامگگل
سرویلدهنده روی توکن انجگام مگی شگود و باعگا حرکگت تگوکن در مسگیر

و انتقگا بگه حالگت

بعد می شگود .هنگگام انجگام فعالیگت بگر روی تگوکن ،اطقعگاتی مگرتیط بگا نگوع فعالیگت و عامگل یگا
منیع سرویلدهنگده جمگعدوری مگیشگود و در حافظگهای مجصگو

هگر تگوکن ذخیگره مگیشگود.

بگگا توجگگه بگگه نگگوع و مقگگادیر اطقعگگات ذخیگگرهشگگده ،تگگوکن مسگگیری مشگگجو را در گگراص ∪ (C
) T, Fطی مگی کنگد .بنگابراین عامگل اصگلی تعیگین مسگیر ،اطقعگات ذخیگرهشگده در تگوکن اسگت.
بگگهعیگگارتدیگگگر مسگگیر حرکگگت تگگوکن در فردینگگد کگگاری ،پویگگا اسگگت و وابسگگته بگگه اطقعگگات
جمعدوریشگده بگهوسگیله تگوکن اسگت .بگرای سگرویل دهگی بگه تگوکن ،در هگر گره متنگاظر بگا T
ممکن است یک یا چند منیع سگرویل دهنگده وجگود داشگته باشگد .مگدت زمگان سگرویلدهگی بگه
41

هر توکن بهوسیله یک تابع توزیگع دمگاری مگد مگی شگود .بنگابراین هگر تگوکن در طگو عمگر خگود
از ووعیت ورودی تا ووعیت خروجی چند منیع را بهعنوان سرویلدهنده تجربه میکند.
 9-5مفروضات
برای اجرا و ارزیابی مد پیشگنهادی در جهگت کگاهش یگا افگزایش زمگان مگیتگوان مفرووگات را بگه
دستههای ذیل تقسی کرد:
الف) مدلسازی فردیندها:
در شییهسازی ،کلیه فردیندها با استفاده از  EWF-netمد شدند.
ب) تعگگداد و نگگوع فردینگگدها 24 :فردینگگد کگگه کلیگگه فردینگگدها وایعگگی و از سیسگگت دانشگگگاهی
استجراج شده است.
ج) نوع و تعداد توکنها و فعالیتهگا :حرکگت تگوکنهگا ،یگر همزمگان فگر

مگیشگود و وابسگته بگه

دادههایی اسگت کگه در حافظگه هگر تگوکن ذخیگره مگیشگود ،بنگابراین نگوع و مگدت انجگام فعگالیتی
که روی توکنهگا انجگام مگیشگود ،متفگاوت اسگت و در ایگن تحقیگق حگداک ر  7نگوع توزیگع دمگاری
نرما برای مدت انجگام فعالیگت در نظگر رفتگه مگیشگود و حگداک ر تعگداد پرونگده در هگر فردینگد
 144پرونده فر

میشود ودر اجگرای فردینگدها سگعی شگده اسگت ،هگر فردینگد حگدایل  14بگار بگا

 144پرونده انجام پبیرد.
 5-5پردازش جبری
پگگردازه ،در اصگگطقح بگگه رفتگگار یگگک سیسگگت اشگگاره دارد و سیسگگت هگ بگگه نوبگگه خگگود موجگگودیتی
اسگگت کگگه از خگگود رفتگگاری را نشگگان میدهگگد .یگگک رفتگگار ،مجموعگگه ای از رخگگدادها و اعمگگالی اسگگت
که از سیست سر میزند و یگا بگرای سیسگت پگیش مگیدیگد .عگقوه بگر ایگن رفتگار سیسگت شگامل
ترتیگگب انجگگام شگگدن ،زمانینگگدی و احتمگگا ت مگگرتیط بگگا هرکگگدام از ایگگن رخگگدادها و اعمگگا نیگگز
می باشگد .اصگطقح جیگر ،در ایگن حگوزه ،اشگاره بگه خگوا

جیگری و یاعگدهای در مدلسگازی رفتگار

سیست دارد .به زبا ن دیگر ،یک جیگر هگر سگاختار ریاوگی اسگت کگه یواعگد داده شگده در رابطگه بگا
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عملگرهای پایگه ای خگود را اروگا مگی کنگد .هگر عضگو مجموعگه تعریگف شگده توسگط جیگر پگردازه،
یگک پگردازه خواهگد بگود کگه بگا اسگتفاده از یواعگگد موجگود در جیگر پگردازه مگیتگوان بگر روی دنهگگا
"محاسیات" انجام داد[.]54
د ر علوم کگامپیوتری پگرداز

جیگری بگرای مگد کگردن سیسگت هگا اسگت و ابگزاری بگرای تووگیا

تعامقت ،ارتیاطگات و همزمگان سگازی بگین یگک مجموعگه عامگل مسگتقل یگا پگرداز
مهمتگگرین ویژ گگیهگگای ایگگن رو

هگا اسگت .از

مدلسگگازی ،ترکیگگب پگگبیری( )Compositionalityمگگدلها در

حوزه نحوی و معنایی است[.]51
 1-5-5ترکیب پذیری
ترکیگگب پگگبیری خاصگگیتی اسگگت کگگه اولگگین بگگار توسگگط وتلگگوب فر گگه مطگگرح شگگد .طیگگق ایگگن
خاصگگیت ،هگگر سیسگگت تجزیگگهپگگبیر را مگگیتگگوان بگه صگگورت اجزایگگی کگگه بگگا عملگرهگگا بگگه یکگگدیگر
متصگگلند ،مگگد کگگرد .ا گگر معنگگای هگگر جگگزا و فراینگگدی کگگه هگگر عملگگگر در حگگوزه معنگگایی انجگگام
میدهد را بدانی  ،میتوانی معنای کلی سیست را بدست بیاوری .
 2-5-5نمونه هایی از جبرهای پردازه
از نمونه های جیرهای پردازه میتوان موارد زیر را نام برد:


جیر پردازهCCS



جیر پردازهCSP



جیر پردازهACP

 3-5-5تاریخچه
میحگا جیگگر پگردازه در دهگگه هفتگگاد یگرن بیسگگت مگیقدی مطگرح شگگد .پگگیش از ایگن زمگگان تنهگگا
مطلگگب در حگگوزه همرونگگدی ،شگگیکه هگگای پتگگری بودنگگد کگگه توسگگط پتگگری در سگگا  1962مطگگرح
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شگگدند .در اوایگگل دهگگه  ،70سگگه رو

تحلیگگل صگگوری برنامگگه هگگای کگگامپیوتری مطگگرح شگگد کگگه

معروفترین دن معنای عملیاتی بود.
فرایندهای جیری شامل موارد زیر هستند:
 .1نمایش تعامقت بین فردیندهای مستقل .
 .2بیان فردیندها و سیسگت هگا بگا اسگتفاده از مجموعگهای از شگکلهگای هندسگی و عملگرهگا بگرای
ترکیب این اشکا هندسی.
 .3تعریگگف یگگوانین جیگگری بگگرای اپراتورهگگای جیگگری کگگه عیگگارات فردینگگدها بگگا اسگگتفاده از عیگگارات
ریاوی ویرایش شوند.
 9-5-5ریاضیات فرآیندها
جیگری را تعریگف کنگی مجموعگهای از نگام ها(کانگا هگا) ایجگاد مگیشگوند

برای دنکه یک پگرداز

که هدفش ایجاد ابزاری برای مکالمه است.
دربسیاری از پیادهسازیها نام هگا ،سگاختار میگانی یگوی دارنگد تگا بگازدهی را بهیگود بیجشگند کگه در
مد تئوری خقصه میشود.
اپراتورهای اصلی شامل موارد زیر است:
ترکیب موازی پرداز

ها

خصوصیسازی کانا ها تا از دن برای ارسا و دریافت داده استفاده کنی .
همزمان سازی تعامقت
پنهان سازی اثرات متقابل
باز شت یا تکرار فردیندها
ترکیوب مووازی :ترکیگب مگوازی دو فردینگد کگه بگه صگورت  p\vert qنمگایش داده مگیشگود و
ازمد ترکیب سری تشجیو داده می شود .ترکیگب مگوازی بگه ترکیگب ،ایگن امکگان را مگیدهگد تگا
به صورت مسقل و همزمان انجگام شگود.کانالی بگرای جریگان دیتگا  pبگش از یگک  qیگا بگرعکل در
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نظگر رفتگه مگیشگگود عامگل مگی توانگد بگگه بیشگتر از یگک کانگا در زمگگان متصگل شگود .کانگا هگگا
میتوان ند همزمان یگا ،یگر همزمگان باشگند .درمگورد کانگا همزمگان ،عامگل پیغگامی مگیفرسگتد و
منتظر می ماند تا عامل دیگگر پیغگام را دریافگت کنگد .در کانگا ،یگر همزمگان  ،نیگازی بگه همزمگان
سازی نیست.در برخی از پرداز های جیگری بگه کانگا هگا اجگازه داده مگیشگود تگادر طگو اجگرای
برنامه ایجاد شوند.
ارتباطووات :تعامگگل مگگیتوانگگد یگگک جریگگان مسگگتقی از اطقعگگات باشگگد .عملگرهگگای ورودی و
خروجگگی یابگگل تعریگگف مگگیباشگگند .اطقعگگات تفسگگیر مگگیشگگوند و از خروجگگی بگگه ورودی حرکگگت
میکنند .خروجی ،دیتایی را که باید ارسا شود مشجو میکند.
ترکیب سوری  :گاهی اویگات تعامگل بایگد بگه ترتیگب خگا

انجگام شگود .یابگل طراحگی اسگت تگا

الگوریت هگایی را مشگجو کنگی تگا او دیتگا را دریافگت کنگی و سگپل ارسگا دیتگا روی ترکیگب
سگگری مگگیتوانگگد اسگگتفاده شگگود .در پگگرداز

جیگگری عملگگگر سگگری معمگگو بگگا ورودی و خروجگگی

هماهنر میشود .فردیند برای ورودی منتظر میماند تا ورودی فعا شود.
کوواهش معنووایی :یگگانون کگگاهش یگگوانین در ترکیگگب سگگری ،مگگوازی  ،ورودی و خروجگگی اسگگت
.تفسیر یوانین کاهشی به صورت زیر است:
 .1پرداز

یک پیغام را ارسا میکند و.فردیند دیگر ،پیغام را دریافت میکند.

 .2ویتی پیام ارسا شد و فردیند شروع شد نگهدارنده با دیتای دریافتی جایگزین میشود.
بازگشت یا تکرار فرآیندها:
عملگرهگگایی کگگه تگگا کنگگون مطگگرح شگگد تعامگگل متنگگاهی را تووگگیا مگگیدهنگگد کگگه بگگرای دمگگار یری
مناسگب نیسگتند .باز شگت و تکگگرار عملگرهگایی هسگتند کگه توصگگیف محگدود از رفتگار نامحگگدود را
بیگان مگگیکننگگد .باز شگت بگگرای فرایندسگگری و تکگرار بگگرای خقصگگه سگازی ترکیگگب مگگوازی از یگگک
فراینگگد نامتنگگاهی یابگگل شگگمار

اسگگتفاده مگگیشگگود .در سیسگگت نمگگا از اصگگو کلگگی بگگا بگگرای

طراحی استفاده شده است.
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 6-5فرآیندکاوی
اسگگتفاده از سیسگگت هگگای مگگدیریت جریگگانکگگار در بسگگیاری از سیسگگت هگگای اطقعگگاتی کگگاربرد دارد
ولی اسگتفاده از ایگن سیسگت مشگکقتی را نیگز بگه همگراه دارد کگه از دن جملگه مگیتگوان نیازمنگد
بودن سیست به یک طرح جریانکگاری را نگام بگرد .طگراح بایگد مگدلی طراحگی نمایگد کگه یگادر بگه
تعریف جریگانکگار در سیسگت باشگد و دانشگی کامگل در مگورد جریگانکگاری و ارتیاطگات مگدیریتی
در سیست داشته باشد.
بگرای طراحگی مگد بایگد دانشگی در مگورد چگگونگی انجگام فردینگد در سیسگت بگه دسگت دوردکگه
زمه دن ثیت رخدادها در سیست است.
در هنگگگام ثیگگت رخگگداد در سیسگگت فگگر

مگگیشگگود کگگه هگگر رخگگداد مربگگوط بگگه یگگک فعالیگگت در

سیسگگت باشگگد و هگگر رخگگداد در یگگک دنیالگگه ( )caseاتفگگاق مگگی افتگگد و در نهایگگت رخگگدادها بگگه
ترتیب اجرا میشوند)Event log( .
فردیندکاوی را می توان چنین تعریف نمود[:]52
اسگگاس فردینگگدکاوی اسگگتجراج دانگگش از دنیالگگهای از رخگگدادها اسگگت کگگه ایگگن رخگگدادها از سیسگگت
اطقعاتی بدست میدینگد و هگدص دن مهیگا کگردن تکنیگکهگایی اسگت کگه بتگوان فردینگد دادههگا،
کنتر و ساختار اجتماعی یک سیست را از دنیالهای از رخدادها استجراج نمود.
 7-5ثبت رخداد
سیست های اطقعگات کگه معمگو توسگط سگازمانهگا مگورد اسگتفاده یگرار مگی یگرد ،فعالیگتهگای
خود را در فردیندهای اجرایی ثیگت مگیکننگد .بگا اجگرای یگک فردینگد ،م گالی از فردینگد راه انگدازی
میشود که نمونه فردینگد 1نامیگده مگیشگود .یگک نمونگهفردینگد شگامل دنیالگهای از رخگدادها اسگت
کگگه در دن نمونگگهفردینگگد اجگگرا مگگیشگگود .هگگر رخگگداد مربگگوط بگگه یگگک فعالیگگت مشگگجو در طگگو

Process instance
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1

اجرای فردینگد اسگت و شگامل ویژ یهگایی ماننگد زمگان-نشگان 2و منیگع 3مگیباشگد .ویژ گی نشگان-
زمان ،زمانی که رخداد اجگرا مگیشگود را نشگان مگیدهگد و ویژ گی منیگع نشگان مگیدهگد کگه ایگن
رخداد مربگوط بگه سیسگت اسگت یگا کگاربر .دنیالگه رخگداد بگه عنگوان نقطگه شگروع درفردینگدکاوی
میباشد[ . ]53تعریف دییق ثیت رخداد به صورت زیر میباشد[:]54
دنیالهای از فعالیتهای یک سیست کامپیوتری که به صورت فایل ،در سیست ذخیره میشود .این
فایل میتواند توسط مدیر بازبینی شود و فعالیت کاربران و فردیندها در سیست شناسایی شود .اهی
اویات به مجموعهای از دنیاله رخداد ،ثیت رخداد فته میشود .هر سطر در سابقه رخداد باید شامل
اطقعات ذیل باشد:
 شناسه پرونده(.)Case Id
 نام یا شناسه فعالیت.
 نوع  Logکه یکی از مقادیر (تجصیو وظیفه ،شروع فعالیت ،خاتمه فعالیت).
 برچسب زمانی ثیت رخداد.
 منیع.
 در ادامه نمونهای از ثیت رخداد در جدو ( )1-5یابل مشاهده است.
جدو ( )1-5نمونهای از ثیت رخداد
عنوان فعالیت

شماره دانشجویی

نوع فردیند

ردیف

تاری

8614893

انصراص

3

1390.11.25

تایید دموز

انصراص

4

1391.06.13

تایید دانشجو

8701993

4

1391.06.14

تایید راهنما

8701993

انصراص

4

1391.06.15

تایید روه

8701993

انصراص

4

1391.06.16

تایید دانشکده

8701993

انصراص
Timestamp
Resource
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2
3

فردیندکاوی حدایل به دو دلیل میتواند مفید باشد:
 -1ابگگزاری بگگرای ردیگگابی و شناسگگایی کارهگگای کگگاربران و فعالیگگتهگگای یگگک سیسگگت اسگگت .اهی
اویات امکان دارد همه اطقعات مربگوط بگه سیسگت ثیگت شگود امگا فردینگدهای فرعگی (کگه جزیگی
از فردیندهای اصلی در نظر رفته میشود) به طورکلی نادیده رفته شود.
 -2فردینگگدکاوی بگگه عنگگوان ابگگزاری بگگرای دنگگالیز دلتگگا 4بگگهکگگارمیرود[( .]55م گ ق مقایسگگه فردینگگد
وایعی با بعضی از فردیندهای از پیش تعریف شده)
در ایگن تحقیگگق ،از سیسگت دمگگوز

دانشگگاه شگگاهرود اطقعگاتی جمگگعدوری مگیشگگود کگه حاصگگل

این اطقعات تعریف فردیندهای کاری دانشجویان تحصیقت تکمیلی و کارشناسی است.
برخگگی از رویگگدادها ماننگگد ثیگگت درخواسگگتهگگای دانشگگجویی ،در سیس گت مربوطگگه دارای برچسگگب
تاری هسگتند و بگا بررسگی ایگن رویگدادها پارامترهگای توزیگع بگرای برخگی از فعالیگتهگای تعریگف
شده ،یابل اسگتجراج اسگت .بگه منظگور اسگتجراج ایگن نتگایج و بدسگت دوردن توزیگع مناسگب ابتگدا
تگگاری ثیگگت درخواسگگت توسگگط دانشگگجو را ثیگگت و پگگل از دن تگگاری ثیگگت تاییگگد اسگگتاد راهنمگگا،
تاییگگد مگگدیر گگروه و ریگگیل دانشگگکده و در نهایگگت دمگگوز کگگل را یادداشگگت مگگینمگگایی  ،سگگپل
اختقص هردو تاری از یکدیگر را محاسگیه مگیکنگی و بهتگرین توزیگع از ایگن دیتگای بدسگت دمگده
از هر فردیند را بگه دسگت مگیدوریگ  .زم بگه تووگیا اسگت کگه درخواسگتهگا بگه صگورت سگری

5

تایید می شوند ،بدین معنی کگه پگل از ثیگت درخواسگت توسگط دانشگجو ،ابتگدا اسگتاد راهنمگا بعگد
مدیر روه و سپل ریگیل دانشگکده و در انتهگا دمگوز

کگل بگه تاییگد درخواسگت مگیپردازنگد .بگه

عنوان نمونه یسمتی از اطقعات حاصل شده از فردیند حبص ترم به صورت زیر است:

Data Analysis
Sequence
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4
5

جدو ( )2-5نمونهای از ثیت رخداد در فردیند حبص ترم در نما
اختقص تاری ثیت رییل
دانشکده ودموز کل

اختقص تاری ثیت مدیر روه و رییل
دانشکده

اختقص تاری ثیت استاد راهنما و
مدیر روه

اختقص تاری ثیت
دانشجو و استادراهنما

17

4

12

54

13

15

39

4

عاملهای تصادفی بسگیاری موجودنگد کگه زنگد ی مگا را تحگت تگاثیر یگرار مگیدهنگد .در تجگارت و
کسب و کار ،رویگایی بگا ریسگک و عگدم یطعیگت ناشگی از ایگن عامگلهگا ،اهمیگت ویگژهای دارد کگه
ایگگن مهگ بگگه وسگگیله توزیگگعهگگای دمگگاری بگگردورده مگگیشگگود Distribution Fitting .روشگگی بگگرای
انتجاب یک توزیع دماری است که به بهترین شکل معرص دادههای موجود باشد.
از بین مجموعه دادههای موجود ،انتجگاب یگک توزیگع دییگق بسگیار دشگوار اسگت .در بیشگتر مگوارد
نیازاست تا دو یگا چنگد توزیگع مناسگب را بگاه مقایسگه کنگی تگا بهتگرین مگد معتیگر را انتجگاب
نمگایی  .در ایگن تحقیگگق بگا اسگتفاده از نگرمافگگزار  EasyFitبهتگرین توزیگع بدسگگت دمگده بگرای هگگر
فردینگگد را محاسگگیه نمگگوده و تگگوکنهگگا را درهگگر فردینگگد در شگگییهسگگاز نگگرمافگگزار بگگا اسگگتفاده از ایگگن
توزیع ریاوی پجش مینمایی .
 8-5آشنایی با نرمافزار EasyFit
 EasyFitنرمافزار مجصوصی اسگت کگه بگرای ارائگه تجزیگه و تحلیگلهگای یابگل اطمینگان از دادههگا
و انتجاب بهترین مگد  ،طراحگیشگده اسگت EasyFit .بگه شگما اجگازه مگیدهگد تگا بهتگرین توزیگع
احتمگگا متناسگگب بگگا دادههایتگگان را انتجگگابکنیگگد و بگگدین وسگگیله زمگگان تجزیگگه و تحلیگگل خگگود را
نسیت به رو های دستی حگدود 95-74درصگد ،کگاهش دهیگد .بگه طگور کلگی تمگام کارهگایی کگه
از یک سری داده تصادفی دمگاری اسگتفاده مگیکننگد ،مگیتواننگد از نگرمافگزار محاسگیه توزیگعهگای
احتما برای متناسب سازی دادهها استفاده کنند.
ویژ گگیهگگای متعگگددی بگگرای ایگگن نگگرمافگگزار طراحگگیشگگده اسگگت کگگه بگگه در صگگرفهجگگویی در ویگگت،
جلگگو یری از اشگگتیاهات تجزیگگه و تحلیگگل و کمگگک بگگه تصگگمی یگگریهگگای بهتگگر در زمینگگه تجگگارت
کمک بگهسگزایی خواهگدنمود .از ویژ گیهگای کلیگدی ایگن نگرمافگزار مگیتگوان بگه یابلیگت تطییگق
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خودکگگار بگگیش از  55توزیگگع بگگرای دادههگگای سگگاده و امکگگان انتجگگاب بهتگگرین مگگد اشگگارهکگگرد.
بهتگگگرین دزمگگگونهگگگای تطییگگگق
وانگگواع

)(Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi-Squared

نمودارهگگای(probability density,umulative probability ,urvival,hazard,P-P plot, Q-

) Q plot ,...به شما کمگک خواهنگد نمگود تگا بگه مقایسگه و تطییگق مگد هگا پرداختگه و معتیرتگرین
مد را انتجگاب کنیگد .در نهایگت شگما مگیتوانیگد از ابگزار یکپارچگهسگازی  ،StatAssistبگه منظگور
تصمی یریهای کاری برمینای نتایج تجزیه و تحلیلها ،استفاده کنید.
ایگگن نگگرمافگگزار توسگگط محققگگان و مهندسگگان و دنالیزرهگگای حرفگگهای در سگگطا سگگازمانهگگا و صگگنایع
سترده استفاده شده است و پاس م یت دریافت نموده است.
یابلیتهای کلیدی نرمافزار : EasyFit Professional
پنج توزیع یابل اعتماد کقسیک.دو توزیع پیشرفته.رو های بردورد پارامتر به صورت خودکار.دو دزمایش تطییق.نمودارهای با کیفیت با .محاسیه دمار توصیفی.صفحات سترده مانند اکسل برای ورود و ویرایش دادهها.رابط کاربری دسان.مستندات دنقین.تجزیه و تحلیل مجموعهای از دادهها ،حتی مجموعههای بزرگ.توسعه مد های بهتر با استفاده از توزیعهای پیشرفته.اتجاذ تصمی های درست و سریع با زار های تعاملی.و ،یره.51
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 1-6مقدمه
درفصلهای ییل بگه ترتیگب مگدیریت جریگانکگاری ،سیسگت نمگا ،الگوهگای زمگانی شگرح داده شگد
و پگگل از شگگرح مسگگاله ،در ایگگن فصگگل چگگگونگی کگگاهش زمگگان در فردینگگدهای دموزشگگی را شگگرح
میدهی .
در سیسگگت هگگای دموزشگگی ،هنگگگامیکگگه درخواسگگت دانشگگجو بگگرای انجگگام یگگک فردینگگد در سیسگگت
ثیت میشود ،دانشجو باید تگا زمگان تاییگد ایگن درخواسگت ،منتظگر بمانگد و دائمگا درخواسگت خگود
را پیگیریکند که در چگه مرحلگه ای یگرار دارد ،بنگابراین نیگاز بگه ارائگه مگدلی مطگرح مگیشگود کگه
هگ جنیگگه خودکارسگگازی فردینگگد در دن صگگادق باشگگد ونیگگز تمگگامی معیارهگگای مناسگگب بگگرای یگگک
فردیند را داشته باشد.
سیست

لستان یک سیست دموزشی اسگت کگه ایگن امکگان را بگه دانشگجو مگیدهگد تگا درخواسگت

خگگود را تحگگت وب مطگگرح نمایگگد تگگا بگگرای انجگگام درخواسگگت خگگود بگگه صگگورت حضگگوری مراجعگگه
ننماید .در صورتی که ایگن درخواسگت در سیسگت توسگط دانشگجو تاییگد شگده باشگد ،بگرای انجگام
درخواسگگت ابتگگدا بایگگد اسگگتادراهنما ،مگگدیر روه ،ریگگیل دانشگگکده و در نهایگگت دمگگوز

کگگل دن را

تایید نمایند .نحوه تایید درخواسگت بگه طگور یطعگی بایگد بگه همگین ترتیگب صگورت پگبیرد .وگمن
اینکه به ،یر از فردیند مجوز دفاع  ،بقیه درخواستها به صورت فردیند تعریف نشدهاند.
در ایگگن تحقیگگق ،درخواسگگتهگگای دموزشگگی بگگه صگگورت فردینگگد مگگد شگگدهانگگد و سگگپل بگگا تغییگگر
ساختار فردیند و استفاده از داده های بگه دسگت دمگده از لسگتان سگعی شگده اسگت تگا زمگان انجگام
هر فردیند کاهش یابد.
در سیسگگت نمگگا بگگرای مدلسگگازی هگگر فردینگگد ،تاییگگد فعالیگگتهگگا در هگگر نقگگش ،هماننگگد سیسگگت
لسگگتان بگگه صگگورت سگگری تعریگگف شگگدهانگگد و سگگپل راهکارهگگای پیشگگنهادی را بگگر روی ایگگن
فردیندها اعما نمودی که نتایج به تفسیر در ادامه بیان میشود.
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2-6بررسی نتایج
ابتدا فردیندی چون درخواست مرخصی در سیست نما را در نظر می یری :
از روی مجموعه دادههگای لسگتان اخگتقص زمگانی بگرای انجگام هگر رویگداد در فردینگد حگبص
ترم را ثیت مینمایی .
دادههای مورد نظر را برای استفاده در نرمافزار  EasyFitدماده میکنی .

شکل  :1-6نمونهای از دادههای دماده شده برای استفاده در EasyFit

مشاهده مگیشگود در ایگن نگرمافگزار  55توزیگع دمگاری بگه دسگت مگیدیگد کگه بگا توجگه بگه
دزمونهای تطییقی6 ،توزیع  Gen.Paretoانتجاب می ردد.

6

Goodness Of Fit
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شکل  :2-6انتجاب بهترین توزیع

پارامترهگگای بهتگگرین توزیگگع و تگگابع توزیگگع احتما ،تگگابع توزیگگع تجمعگگی در اشگگکا زیگگر یابگگل
مشاهده است.

شکل  :3-6پارامترهای بهترین توزیع
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شکل  :4-6تابع توزیع تجمعیGen.Pareto

شکل  :5-6تابع توزیع احتما Gen.Pareto

55

توزیگگع بگگه دسگگت دمگگده و پارامترهگگای دن را در سیسگگت نمگگا تعریگگف مگگیکنگگی ( .توزیگگعهگگای
uniform ، triangular ، pareto ،exponential ،gamma ،Weibull ،normal

در سیسگگگگگگگت

نمگگا تعریگگف شگگده اسگگت ( .زم بگگه تووگگیا اسگگت ک گه تعریگگف فردینگگدها و چگگگونگی انجگگام دن در
سیست نما در فصو ییل توویا داده شد).
تگگوکنهگگا را بگگر اسگگاس توزیگگع بدسگگت دمگگده در فردینگگد حرکگگت مگگیدهگگی و زمگگان طگگی شگگده
برای هر منیع ،بگا توجگه بگه نقگش در شگکل زیگر یابگل مشگاهده اسگت .زم بگه تووگیا اسگت کگه
هنگگگام حرکگگت از یگگک حالگگت بگگه حالگگت بعگگد ،از روی دیتگگای وایعگگی نسگگیتی بگگر روی اتصگگا
دهندهها در نظر رفته میشودودر سیست نما تعریف می ردد.
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شکل  :6-6زمان طی شده برای هر نقش در فردیند مرخصی اصلی

میانگین زمانی محاسیه شده برای هر نقش در سیست نما برای فرم مرخصی بدون تغییر به صورت
زیر است ،ومنا میانگین محاسیه شده کل)  (Average cycle Timeبرابر  112.134میباشد:
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شکل  :7-6طراحی فردیند مرخصی بدون تعییر

 3-6راهکارهای کاهش زمان در فرآیند
زم بگگه تووگگیا اسگگت کگگه در هگگر راهکگگار پیشگگنهادی ،فردینگگد را  6بگگار و بگگرای  144تگگوکن تکگگرار
میکنی  ،سپل میانگین زمانی را برای هر درخواست یادداشت مینمایی .
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 1-3-6تغییر ساختار فرآیند با حذف نقش مدیر گروه
بگگرای کگگاهش زمگگان در فردینگگد مگگیتگگوان بگگا عنایگگت بگگه دنکگگه مگگدیر روه و اسگگتاد راهنمگگا مگگوارد
یکسانی را در فرم مرخصی بررسی مگی کننگد و بگر ایگن اسگاس تصگمی یگری مگینماینگد ،بنگابراین
نقش مدیر روه رادر فردینگد حگبص نمگود .پگل از ایگن کگار ،دوبگاره تگوکنهگا را در فردینگد حرکگت
میدهی و مشاهده میشود با این کار میگانگین بگازه زمگانی کگل برابگر  79مگیباشگد کگه درهگر بگار
تکرار میانگین زمانی در جدو  1-6یابل مشاهده میباشد:

شکل  :8-6طراحی فردیند مرخصی با حبص مدیر روه

جدو ( )1-6میانگین زمانی حاصل از حبص نقش مدیر روه
6

5

4

3

2

1

تکرار

89.81

88.72

75.23

82.41

72.15

65.38

میانگین
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 2-3-6تغییر ساختار فرآیند با روش موازی نمودن نقشها
راه دیگری که برای کاهش زمان فردیند پیشنهاد میشود موازی نمودن رویدادها در فردیند میباشد که
به عنوان نمونه درخواست مرخصی در شکل  9-6یابل مشاهده است با این کار توکنها همزمان به دست
استاد راهنما ،مدیر روه و رییل دانشکده میرسند و سپل ادامه فردیند انجام میپبیرد .کاهش میانگین
زمانی حاصل از این کار در جدو  2-6یابل مشاهده میباشد.

شکل  :9-6طراحی فردیند مرخصی به صورت موازی
جدو ( )2-6میانگین زمانی حاصل از موازی نمودن نقشها
6

5

4

3

2

1

تکرار

199.78

191.22

196.99

192.87

168.44

193.14

میانگین
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در صورتیکه حبص نقش مدیر روه به همراه موازیسازی صورت پبیرد میانگین زمانی به 112.42
کاهش مییابد.
 3-3-6تغییر ساختار فرآیند با تغییر زمان شروع
برخگگی از فردینگگدهای دموزشگگی در زمگگان یکسگگان د،گگاز مگگی ردنگگد ،همزمگگانی ایگگن فردینگگدها بیگگانگر
دن اسگگت کگگه هگگر نقگگش ،همزمگگان در چنگگدین فعالیگگت در یگگر مگگیباشگگد .بگگا شگگییهسگگازی ایگگن
فردینگگدها در سیسگگت نمگگا ،مگگیتگگوان نتیجگگه رفگگت کگگه ا گگر زمگگان شگگروع فردینگگدها را بگگا در نظگگر
رفتن این مسئله ،متفاوت یگرار دهگی بهیگود زمگانی حاصگل خواهگد شگد و درنتیجگه انتظگار افگراد
کاهش خواهد یافت.
بگگه عنگگوان م گگا دو فردینگگد مرخصگگی تحصگگیلی و انصگگراص کگگه دارای شگگروع زمگگانی یکسگگانی
میباشند را در نظر می یگری  ،ایگن دو فردینگد را همزمگان در سیسگت نمگا بگرای  144تگوکن اجگرا
یابگل دسترسگگی اسگگت .نتگایج حاصگگل شگگده

مگینمگگایی ایگگن امکگگان از طریگگق دکمگگه
به شرح زیر میباشد:

میگگانگین زمگگانی بگگرای فردینگگد مرخصگگی بگگدون تغییگگر بگگه تنهگگایی برابگگر  12/55و بگگرای فردینگگد
انصراص بگه تنهگایی بگرای  144تگوکن معگاد  14/63مگیباشگد .پگل از اجگرای همزمگان ،میگانگین
زمانی کل فردیند معاد  94/44میشود.
میگگانگین زمگگانی بگگرای عگگدم تاییگگد نقگگش ریاسگگت دانشگگکده در فگگرم مرخصگگی  12/59و در فگگرم
انصگگراص معگگاد  11/46مگگیباشگگد و در اجگگرای همزمگگان میگگانگین زمگگانی بگگرای عگگدم تاییگگد نقگگش
ریاست دانشکده در فرم مرخصی  141/94و در فرم انصراص معاد  94/75میباشد.
 9-3-6بررسی زیر فرآیند در سیستم نما
درفردیند انتقا توام با تغییگر رشگته ،زیرفردینگد تسگویه حسگاب نیگز وجگود دارد کگه در ایگن حالگت
ابتدا فردیند تغییر رشگته را بگرای پگنج بگار تکگرار نمگودی و زمگانهگای انجگام کگار توسگط دمگوز
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کگگل را یادداشگگت و میگگانگین و واریگگانل را محاسگگیه نمگگودی و سگگپل پارامترهگگای حاصگگل شگگده را
در توزیگگع نرمگگا ایگگن فردینگگد ثی گت مگگیکنگگی و سگگپل کگگل فردینگگد را دوبگگاره اجگگرا مگگینمگگایی .
مشاهده میکنی که سیست نما در محیطهای چند فرایندی نیز صادق است.

شکل  :14-6طراحی زیر فردیند در یک فردیند

بگگا در نظگگر گگرفتن ایگگن مسگگاله کگگه تمگگامی درخواسگگتهگگا در سیسگگت ثیگگت مگگیشگگود و همزمگگان
فردیندهای مربوط بگه دن ایجگاد مگیشگود ،مگی تگوان بارکگاری هگر نقگش را بگرای تمگامی فردینگدها
باه در نظگر رفگت و بگا مقایسگه بگار کگاری ،نیگاز بگه نیگروی انسگانی جدیگد در دن نقگش را بیگان
نمود.
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 1-7نتیجهگیری
در ایگگن پایگگان نامگگه فردینگگدهای دموزشگگی در یگگک دانشگگگاه مگگد

ردیگگد و بگگرای مدلسگگازی از

 Ewf-netاسگگتفاده شگگد .در ادامگگه نحگگوه انجگگام فردینگگدهای دموزشگگی بگگه منظگگور کگگاهش صگگف
انتظار مورد بررسی یرار رفگت و سگعی شگد تگا بگا مقایسگه بگا نحگوه انجگام فعالیگتهگا در سیسگت
دموزشگگی لسگگتان راهکارهگگایی بگگرای تغییگگر سگگاختار فردینگگد صگگورت پگگبیرد .بگگرای انجگگام تغییگگر
ساختار ابتدا سگعی شگد تگا از روی دیتگای وایعگی لسگتان ،توزیگع دمگاری را مشگجو نمگایی و بگر
اسگگاس دن و توجگگه بگگه الگوهگگای زمگگانی ،درخواسگگتهگگا را در فردینگگدهای دموزشگگی تعریگگف شگگده در
نما ،توزیع نمایی .
به طگور کلگی نتگایج حاصگل از ایگن تحقیگق ،بگه منظگور بهیگود فردینگدها را مگیتگوان چنگین بیگان
نمود:


بگگرای کگگاهش زمگگان حاصگگل از انجگگام فردینگگدهای دموزشگگی بهتگگر اسگگت تاییگگد فعالیگگتهگگای
موجود در فردیند به صورت موازی انجام شود.



برای تایید فعالیتها ،فقط یکگی از نقگشهگایی کگه فگرمهگای یکسگان را تاییگد مگینماینگد ،در
تایید فعالیتهای فردیند دخیل باشد.



در صگگورت امکگگان زمگگان انجگگام فردینگگدها بگگه ونگگهای تنظگگی شگگوند کگگه همپوشگگانی زمگگانی
نداشته یاشند.

 2-7پیشنهادها
یگگک سیسگگت دارای ویژ گگیهگگای زیگگادی اسگگت کگگه مدلسگگازی تمگگام دن ویژ گگیهگگا امکانپگگبیر
نمیباشد .در این تحقیق نیز فروگیاتی صگورت پبیرفتگه اسگت کگه از دن جملگه مگیتگوان بگه مگوارد
زیر اشاره نمود:
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برای منابع انسگانی(نقشها) فر

کردی که سگرعت انجام کار توسگط منابع انسگانی یکسگان است در

حالی که ممکن است یک منیع سریع ،کارهای خود را در زمان مشجصی تمام نماید و در سایر زمانها
کار خاصگی نداشگته باشگد و یا اینکه به دلیل مرخصگی نیروی انسانی ،صف کاری افزایش یابد که باید
راهکاری برای دن در نظر رفت.
در این تحقیق یک فعالیت به نقش بعدی که در فردیند تعریف شگگده بود  ،سگگپرده میشگگد در حالیکه
می توان در دینده تجصگیو منابع را در نظر داشت و یا برای اختصا
استفاده نمود.
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پیوست  :1نحوه طراحی فرمهای آموزشی در سیستم نما
در سیست نما ابتدا برای هگر درخواسگت یگک فگرم طراحگی مگی گردد و کلیگه اطقعگات زم بگرای
انجگگام درخواسگگت در فگگرم در نظگگر رفتگگه مگگیشگگود .بگگه عنگگوان نمونگگه فگگرم مشجصگگات فگگردی
دانشجویان در شکل  1یابل مشاهده است.

شکل :1نمونه فرم مشجصات فردی دانشجویان

71

در مرحله بعد به ایجاد نقشهای موجگود در فردینگد مگیپگردازی کگه ایگن نقگشهگا در وایگع عامگل
انجام کار بهشمار میدیند.
زم بگگه تووگگیا اسگگت کگگه بایگگد بگگرای هگگرنقش در هرفردینگگد شگگماره شناسگگایی یکسگگانی تعریگگف
نمود تا هنگام در نظگر گرفتن کگل بارکگاری بگرای هگرنقش ،کلیگه کارهگای انجگام شگده توسگط دن
نقش در نظر رفته شود که تعریف این نقشها در شکل زیر یابل مشاهده است:

شکل  :2چگونگی ایجاد نقش در نما

پگگل از ایگگن مرحلگگه بگگا اسگگتفاده از ابزارهگگای موجگگود در طراحگگی مگگد فردینگگد بگگه طراحگگی یگگک
فردینگگد خگگواهی پرداخگگت .ایجگگاد فردینگگد در وایگگع انجگگام چنگگد کگگار ،بگگه صگگورت سگگری یگگا مگگوازی
میباشد که ابزارهای مورد استفاده در شکل  3یابل مشاهده است:

71

شکل  :3چگونگی طراحی یک فردیند در نما

توویا مجتصری از ابزارهای مورد استفاده در طراحی فردیندها به شرح ذیل می باشد:
فگگرم ورود اطقعگگات :فراخگگوانی هگگر درخواسگگت کگگه در مرحلگگه ییگگل بگگه صگگورت فگگرم طراحگگی شگگده
است.
کاربر :بیانگر انجام دهنده فعالیت(درخواست) تعریف شده است.
72

حا ت میانی  :معاد حالت بر در شیکههای پتری است.
انشعاب در جریان :معاد

 ANDمنطقی است.

تجمیع جریانهگا  :پگل از هگر بگار اسگتفاده از  ، ANDبایگد از ایگن ابگزار بگه منظگور جمگع نمگودن
درخواستهای  ANDشده استفاه نمود.
شرط :برای تعریف شروط در سیست کاربرد دارد.
اتصا دهنده ها :هگر درخواسگت بگرای حرکگت از یگک حالگت و رسگیدن بگه حالگت بعگدی از اتصگا
دهندهها اسگتفاده مگیکنگد ،وگمن اینکگه مگی تگوان درصگد تگوکن انتقگا یافتگه از یگک مرحلگه بگه
مرحله بعد را روی دن تنظی نمود.
ایمیل یا پیامک :امکان اطقع رسانی از انجام یا عدم انجام کار توسط دن صورت میپبیرد.
برای نمونه ،فردیند حبص ترم پل از طراحی به صورت زیر است:

شکل  :4طراحی فردیند حبص ترم در نما

73

مرحله بعدی انجگام شگییهسگازی فردینگد مگیباشگد کگه در ایگن مرحلگه هگر تگوکن بگه عنگوان یگک
درخواست مسیر انجگام یگک فردینگد را بگه طگور تصگادفی طگی مگیکنگد  .یگک نمونگه از درخواسگت
حبص تک درس برای  24درخواست درشکل  5یابل مشاهده است:

شکل  :5شییه سازی فردیند حبص ترم در نما

در شییه ساز ابتدا توکنها به صورت تصادفی توزیع میشوند ودر این تحقیق با استفاده از دادههای
حاصل از لستان و توزیعهای بدست دمده از نرم افزار ( EasyFitچگونگی بهدست دوردن بهترین
74

توزیع براز

شده درفصل توویا داده شده است ).ابتدا نوع توزیع مشجو میشود و سپل در

سیست نما با استفاده از کتابجانه  Random.jsدرسیست نما پیادهسازی می ردد[.]56
به عنوان م ا توزیع نرما به صورت زیر تعریف شده است:

زم بگگه تووگگیا اسگگت کگگه پیگگاده سگگازی مراحگگل طراحگگی و شگگییه سگگازی سیسگگت نمگگا در فایگگل
 simulation.jsانجام شده است.
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پیوست  :2الگوهای زمانی
درسیست نما تعریف کلی پیاده سازی الگوهای زمانی به صورت شکل  6میباشد.

شکل  :6پیاده سازی الگوهای زمانی در سیست نما

در ادامه جدو الگوهای زمانی یابل مشاهده است:
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جدو الگوی زمانی او
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جدو الگوی زمانی دوم
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جدو الگوی زمانی سوم

جدو الگوی زمانی چهارم
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جدو الگوی زمانی پنج
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جدو الگوی زمانی شش
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جدو الگوی زمانی هفت
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جدو الگوی زمانی هشت
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جدو الگوی زمانی نه
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جدو الگوی زمانی ده
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Abstract
Managing business processes include programming simulation and analysis of
a business system. Nowadays information technology leans toward workflow
management. This is a computer system which focuses on defining and
managing activities in an organization to reach a certain goal. The concept of
process model is used to simulate the workflow system. Making a process
model from logging is one of the important ground works in business process
management. This thesis is going to use educational processes as a Processaware system in Bachelor’s and master’s levels in Shahrood University then
we use time patterns in process.
Next stage

is recording demands of the students in Golestan system that is

based on the time difference (day) between the approval of request by the
student, Department head, Dean of school and the office of educational
services, thenceforth the best mathematical distribution data is counted.
Finally turnaround times for requests and structural change of educational
processes can be reduced by defining mathematical distributions.

Key words: workflow managing system, time patterns, workflow
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