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 ده:چکی

امروزه  رایش  یک سگیست  تجاری است.  سگازی و دنالیز شگییه  ریزی،مدیریت فردیندهای تجاری شگامل برنامه 

کار یک سیست  کامپیوتری است مدیریت  رد  کار اسگت. سیست  طقعات به سگمت مدیریت  رد  ا فناوری

پردازد. برای ها در یک سگگازمان برای رسگگیدن به هدص خا  میکه به تعریف و مدیریت یک سگگری از فعالیت

یت ز روی ثساخت یک مد  فردیندی ا شود.کار از مفهوم مد  فردیندی استفاده میسازی سیست   رد شییه

 های مه  در مدیریت فردیندهای تجاری است. از زمینه ،هارخداد

دموزشگی درمقطع کارشگناسگی و کارشگناسی ارشد در دانشگاه شاهرود      1در این تحقیق به بررسگی فردیندهای 

در این  را ، سگگگپل الگوهای زمانیکنی میسگگگازی پیاده 2مانَ این فردیندها را بر روی سگگگیسگگگت  پردازی  ومی

 . نمایی اعما  می فردیندها

های دانشجویان در سیست   لستان است که بر اساس ثیت رخدادها یا به عیارت بهتر درخواست ،مرحله بعدی

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

 شود.دست دمده محاسیه میه دیتای بسپل بهترین توزیع ریاوی برای  شود،دماده می

توان زمان های دموزشی میفردیندسگاختاری  و تغییر ها برای درخواسگت های ریاوگی  با تعریف توزیع در نهایت

 .انجام کار در این فردیندها را کاهش داد

کار ، الگوهای زمانی، بارکاریکلمات کلیدی: سیست  مدیریت  رد   
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 مقدمه 1-1

هگگای مگگدیریتی نقگگش  سیسگگت  و بشگگر داردحاوگگر کگگامپیوتر نقگگش مهمگگی در زنگگد ی   در حگگا  

یتی کگگه ربنگگابراین وجگگود یگگک سیسگگت  مگگدی ،کننگگدایجگگاد مگگی ای در پیشگگرفت فعالیگگت بشگگرویگگژه

  .برکارها نظارت کند اساسی است

افگزار کگامپیوتری بگه تعریگف،     ، سیسگتمی اسگت کگه توسگط یگک نگرم      1کگار جریانسیست  مدیریت  

یگک مگد  کلگی بگرای      کگار جریگان سیسگت  مگدیریت    .[1]پگردازد مگی  کگار جریاناجرا و مدیریت یک 

هگای  هگای مجتلفگی بگرای مدلسگازی سیسگت      تکنیگک  .[2-4] دهگد نشگان مگی   را های تجاریفردیند

هگگا مگگورد اسگگتفاده  ارزیگگابی سیسگگت   بگگه منظگگور  اسگگت کگگه  کاری معرفگگی شگگده فردینگگد نجریگگا

 . یردمییرار

مشگگکقت زیگگادی وجگگود داردکگگه یکگگی از ایگگن مشگگکقت نیازمنگگد  کگگارجریگگاندرسیسگگت  مگگدیریت  

کگاری اسگت. پگل بایگد بتگوان یگک مگد  طراحگی نمگود کگه ایگن            بودن سیست  به یک طرح جریان

بایگد  ی کگار جریگان ل از طراحگی مگد  مگدیریت    ییگ  کنگد.  در سیسگت  را توصگیف   کگار جریگان  ،مد 

 دورد.را بدسگگت افتگگدی کگگه در سیسگگت  اتفگگاق مگگی کگگارجریگگان فردینگگدبتگگوان اطقعگگاتی در مگگورد 

 یگگرد کگگه  زمگگه دن اسگگتجراج دانگگش از کاوی صگگورت مگگیفردینگگدکسگگب ایگگن اطقعگگات از طریگگق 

 .[5] کانپبیراستام ی از روی ثیت رخدادفردیندساخت یک مد   باشد.ثیت رخدادها می

و هگدص   تگوان بگه رفتارهگای اساسگی سیسگت  دسگت پیگدا کگرد        ی مگی فردینگد با بررسی یک مگد    

 در جهت رفع دن ایدام نمود.به مشکقت دن پی برده و  فردینددن است که با بررسی یک 

 سابقه تحقیق 1-2

دهگد.  مگی  ارائگه هگا را  (  سگتره وسگیعی از ابزارهگا و تکنیگک    BPM) 2مدیریت فردیندهای سگازمانی  

BPM    دهگگد کگگه باعگگا شگگده اک گگر   یگگوانینی را بگگرای مگگدیریت فردینگگدهای سگگازمانی ارائگگه مگگی

                                                           
1 Workflow management system 
2 Business Process Management 
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در جهگگت ارتقگگاا تجگگارت خگگود  BPM هگگا و ابزارهگگایای از تکنیگگکینگگدهفزا صگگورتبگگههگگا سگگازمان

کنند. مگدیریت درسگت منگابع یکگی از معیارهگای مهگ  بگرای افگزایش کگارایی هگر سگازمان            استفاده 

هگای  شگود کگه فعالیگت   تعریگف مگی   3یگک کگاربر یگا یگک عامگل      عنوان بهیک منیع  BPMاست. در 

وجگگود،  یگگنا بگگادهگگد. )کگگار( انجگگام مگگی 4یکگگار ییگگک وظیفگگه عنگگوانبگگهرا  BPMشگگده در یگگفتعر

افگزار، نیگروی   توانگد یگک سگجت   هگای کگاری متفگاوت، یگک منیگع مگی      هگا و زمینگه  وابسته به دامنگه 

 .[6]باشد افزارنرمانسانی، پو  یا یک 

ای انجگگام مطالعگگات  سگگترده ،5ی کگگاری در مگگدیریت عملیگگاتصگگیو وظیفگگهتج مسگگئله درمگگورد 

تجصگگیو  مسگگئلهشگگده اسگگت. ا رچگگه بسگگیاری از تحقیقگگات انجگگام شگگده در مگگدیریت عملیگگات بگگه 

هگا، انتجگاب، اجگرای    ای از تجصگیو بگه مگواردی چگون دنیالگه     نگدرت بگه اسگت ولگی    یفه پرداختهوظ

تجصگگیو کگگار در اجگگرای فردینگگدهای   بگگر دن. عگگقوه [7]و همزمگگانی توجگگه شگگده اسگگت  مگگوازی

م گا  مسگیر حرکگگت یگک پرونگده در فردینگد، در زمگگان       عنگوان  بگگهطییعگت پویگایی دارد.    ،سگازمانی 

در فردینگگد طگگی کنگگد. در  شگگود و در هگگر اجگگرا ممکگگن اسگگت مسگگیر متفگگاوتی رااجگگرا مشگگجو مگگی

، توانگد مگی  هگا دنل دسگترس بگودن   هگا، توانگایی و یابگ   ومن مگواردی ماننگد رفتگار منگابع، ارجحیگت     

تگر  تجصگیو وظیفگه بگه منگابع را سگجت      مسگئله مسیر حرکگت پرونگده در فردینگد را تغییگر دهگد و      

مگگورد توجگگه   BPM، همگگه ایگگن مگگوارد مووگگوعاتی هسگگتند کگگه در تجصگگیو منگگابع در      نمایگگد

 .[8]اندیرار رفته

کنتگگر  شگگود،  6مگگدیریت فردینگگدهای سگگازمانی سیسگگت یگگک  یلهوسگگبگگها گگر فردینگگدهای سگگازمان  

هگا شگتاب   دهگی بگه درخواسگت   یابگد و سگرعت پاسگ    کارایی و کیفیگت اجگرای فردینگدها بهیگود مگی     

 یگگری کیفیگگت اجگگرای یگگک فردینگگد، چرخگگه . یکگگی از معیارهگگای مهگگ  جهگگت انگگدازهخواهگگد  رفگگت

زمگگانی هگگر پرونگگده در اجگگرای فردینگگد اسگگت. چرخگگه زمگگانی، مگگدت زمگگان سگگپری شگگده بگگین        

                                                           
3 Agent 
4 Task 
5 Opration management 
6 BPMS(Business Process Management System) 
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درخواسگگت خگگدمت )ایجگگاد پرونگگده( تگگا زمگگان تحویگگل خگگدمت )بایگگگانی پرونگگده( در یگگک فردینگگد   

هیگگود یگگک فردینگگد اسگگت کگگه وابسگگته بگگه  تگگرین معیگگار بگگرای باسگگت. کگگاهش چرخگگه زمگگانی مهگگ 

تگوان  هگا مگی  ی ایگن سیاسگت  . از جملگه مگی باشگد  های مجتلف تعریگف شگده در دن فردینگد    سیاست

 :نام بردموارد زیر را 

 بایسگگت دنیالگگه مگگی 7ِکگگاری ی بهینگگه کارهگگا: در تعریگگف یگگک فردینگگد در یالگگب  گگردبنگگدزمگگان

هگا  ای از انجگام کارهگا، داده  کگه در هگیچ مرحلگه    ی انجگام شگود  ا ونگه بگه سازی کارهگا  یموازکارها و 

ی نیروهگای انسگانی منتظگر نماننگد. بگرای ایگن منظگور در هنگگام         کگار  یسگت لبدون دلیگل در صگف   

کگگار و  یکگگاری بگگه اطقعگگات جگگامعی از نگگوع کگگار، مگگدت زمگگان  زم بگگرای اجگگرا  طراحگگی  گگرد 

ی بایگد بگه دن   بنگد زمگان تگرین معیگار کگه در    . مهگ  [9]توانایی نیروهای انسانی موجگود، نیگاز داریگ    

هگا اسگت، بگرای کگاهش دن تحقیقگات      هگا و پاسگ   توجه کرد کاهش چرخگه زمگانی بگین درخواسگت    

هگگا و حگگل مسگگئله موجگگود در خطگگوطل تولیگگدل کارخانگگه یدر بهیگگود فردینگگدها مجصوصگگاًای پرهزینگگه

 .[14،9]انجام شده است 8ریزی فروشگاه کاربرنامه

 بگه عیگارت دیگگر ظرفیگت     ، هگای ورودی بایگد کنتگر  شگود    هگا: حجگ  درخواسگت   کنتر  ورودی

 درخواست سیست  باید مشجو باشد.

          هگا بگا   تعاد  بارکاری: تعاد  بارکگاری منگابع، سیاسگتی هوشگمند بگرای بهیگود عملکگرد سیسگت

هگای توزیگع   هگای مجتلگف علگوم کگامپیوتر ماننگد سیسگت       ابع است که در حگوزه محدودیت تعداد من

هگگا یریت پایگگگاه دادههگگای مگگد، سیسگگت [12]9، محاسگگیات  ریگگدی[11]شگگده، محاسگگیات مگگوازی 

مطالعگگاتی روی دن انجگگام شگگده اسگگت. در   [15،14]کگگار هگگای مگگرتیط بگگا  گگرد  و سیسگگت  [13]

پگبیری مگورد توجگه یگرار  رفتگه اسگت       پگبیری و مقیگاس  یگع توزبرخی از مطالعات، معیارهایی چون 

[16] . 

                                                           
7 Workflow 
8 Job shop scheduling 
9 Grid computing  
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 از طرفگگی و [17]شگگودهگگا مگگیتعگگاد  بارکگاری باعگگا کگگاهش چرخگگه زمگگانی فردینگد   کلگگی طگگوربگه  

ظرفیگت و توانگایی هگر منیگع     ، شگود توسگط منگابع انسگانی انجگام مگی     هگا  سازماندر ها بیشتر فعالیت

ی کگگه ا ونگگهبگگهها ی فردینگگدبنگگدزمگگان .ا  عامگگل محدودکننگگده اسگگت)کگگاربر( بگگرای انجگگام وظیفگگه

وارد کمتگرین دسگیب   نیگز  ی هگر فردینگد   چرخگه زمگان  روی هگ  یگرار نگیگرد و بگه      هگا دنی حج  کار

 .[15]است دشوار مسئله، یک شودن

ه دو مگگد  تحلیلگگی در سگابقه تحقیگگق دیگگده شگگد  BPMSبگرای تحلیگگل و دنگگالیز فردینگدها در یگگک    

و مگگد  تحلیلگگی میتنگگی بگگر  10(QNMبنگگدی ). مگگد  تحلیلگگی میتنگگی بگگر شگگیکه صگگف[17]اسگگت

از  ای سگگترده بگگرای حگگل دنیالگگه طگگوربگگه( کگگه MDPS) 11 یگگری مگگارکوصهگگای تصگگمی پگگرداز 

در ایگن تحقیگگق از مگد  تحلیلگی میتنگی بگگر      [.15-13 یگری اسگگتفاده شگده اسگت]   تصگمی   مسگائل 

 .استفاده شده است 12(QNMبندی )شیکه صف

اجگگرای فردینگگدهای  و طراحگگی، بگگه عنگگوان تکنولگگوژی برتگگر در مگگد  کگگردن ،کگگار گگرد  تکنولگگوژی

رد توجگگه یرار رفتگگه مگگو کگگار گگرد  هگگای زمگگانی در تعریگگفاخیگگرا مگگدیریت جنیگگه تجگگاری اسگگت.

از جملگگه محققگگاتی هسگگتند کگگه در ایگگن   ،Andreas Lanz ،Carlo Combi  ،Horst Pich اسگگت.

 زمینه فعالیت دارند. 

کمتگگر توجگگه ، تحقیقگگات اخیگگر بگگه مووگگوع مگگدیریت زمگگانی کگگاری و سیسگگت  مگگدیریت جریگگاندر 

هگای پگرداز    اسگتفاده از تکنیگک   یارکگار را بگ   گرد   یگدی از مگد  جد  [18] شده است. در مقالگه 

 است.بیان کرده های زمانی در فردیند تجاری بیان محدودیت ه منظورب زمانی

هگگای زمگگانی در در نظگگر  گرفتن جنیگگه براسگگاس  کگگاریسیسگگت  مگگدیریت جریگان تحقیقگات بگگر روی  

 هگگاتشگگرکدر حگگا  حاوگگر یکگگی از نیازهگگای حیگگاتی در  .[21-19]دهگگه اخیگگر انجگگام شگگده اسگگت

                                                           
10 Queuing Network Model 
11 Markov Decision Processes 
12 Queuing Network Model 
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یت زمگانی بگه راحتگی و بهتگرین شگکل      رریابت براین اسگاس اسگت کگه اطقعگات را بگر اسگاس مگدی       

 .[22]کنتر  نمایند

زمگان انجگام   بگه منظگور بهیگود بجشگیدن     هگای زمگانی   رعایگت محگدودیت  هگا  برای بسیاری از شرکت

 .[32]هگا خواهگد شگد   یش زمگان باعگا افگزایش هزینگه    افگزا  اهمیت است زیگرا دارای و پایان دن  کار

شگود اشگاره شگده    مگی  هگای فردینگدد اه اسگتفاده   نی کگه در سیسگت   انیگز بگه ده الگگوی زمگ     [42]در

 است.

 نامهختار پایانسا 1-3

تووگگیا داده  کگگارجریگگانهگگای فگگاهی  و اسگگاس سیسگگت ایگگن پایگگان نامگگه در مگگورد مفصگگل او  در 

کگگار و مگدیریت سیسگگت    گرد   ،یکگار جریگگانمگدیریت   سیسگگت دوم بگه شگرح    فصگگلدر. شگود مگی 

و نحگگوه سیسگگت  نمگگا در مگگورد  سگگومفصگگل در شگگود.مگگی پرداختگگهدن  هگگایکگگار و کاربرد گگرد 

 زمگگانی در سیسگگت  الگوهگگایچهگگارم فصگگل در .شگگودمگگیهای دموزشگگی تووگگیا داده فردینگگدتعریگگف 

انجگام  چگگونگی   و لهئسگ مشگرح   پگنج  فصگل  در   گردد. های دموزشگی تعریگف مگی   فردینگد نما برای 

نتگگایج انجگگام شگگده از   ششگگ فصگگل درو در نهایگگت شگگودبیگگان مگگی  مدلسگگازی در سیسگگت  نمگگا 

مطگگرح  های دموزشگگیفردینگگدپیشگگنهادی جهگگت کگگاهش زمگگان انجگگام   هگگایسگگازی و راهکگگارشگگییه

 . رددمی
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 سیستم دمرییت رجیان کاری
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 مقدمه 2-1

نیگاز دارنگد کگه     ،یگره  کنند و بگرای زنگد ی بگه ،گبا، دب، لیگاس، خانگه و      افراد برای زند ی کار می 

تواننگد خودشگان تولیگد کننگد. بگه همگین منظگور واحگدهای تجگاری ایجگاد شگدند            همه دنها را نمگی 

بگدین ترتیگب کگار     کننگد، ت پگو  از دن اسگتفاده   و افگراد بگا پرداخگ    اینگد که محصگو ت را تولیگد نم  

بگه منظگور    شگد. همه کگار انجگام دهنگد دیگگر کگار ایجگاد نمگی        توانستندمیا ر همه افراد  .ایجاد شد

 هگای برنامگه پلگی بگین    بگه عنگوان   کگار  گرد  سیسگت    ،کنتر  کار و ایجگاد ارتیگاط بگین کارمنگدان    

 .[52]دایجاد ش ،1کامپیوتری کاربردی

کگه در طگی دن    اسگت  بطگور کامگل و یگا جزئگی     ،فردینگد خودکارسازی و مدلسگازی یگک   ر کا رد  

سیسگت  رد و   یمسگتندات، اطقعگات و کارهگا ، بگین اجگزا     ، بر اساس یکسگری یگوانین تعریگف شگده    

 شوند.بد  می

 ساختار کلی یک سیستم گردش کار2 -2

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

هگای اجرایگی   سگازی شگده و در طگو  زمگان نمونگه     و در مرحلگه اجگرا از دن نمونگه    شگود طراحی مگی 

هگگا توسگگط مگگدیران سیسگگت  و رویگگه اجرایگگی  سگگازی فعالیگگتتحلیگگل و شگگییه ایجگگاد خواهگگد شگگد.

 شود.اجرا می کار رد کار توسط سیست  مدیریت  رد 

 :[26]پبیردمجتلف صورت می هایدید اهاز  کار رد توصیف سیست  

های سگگگاده و ترتیگگگب اجگگگرای دنهگگگا   فردینگگگد در ایگگگن دیگگگد اه  :دیگگگد اه جریگگگان کنتگگگر  -1

 .شودمیمشجو

هگگای تجگگاری پردازشگگی مگگورد اسگگتفاده در اجگگرای سیسگگت  دهدا در ایگگن دیگگد اهای: دیگگد اه داده-2

 .شودبندی می یه ،کار رد 

                                                           
1 Aplication 
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هگگا توصگگیف یابگگل انجگگام توسگگط فعالیگگت یمقگگدماتکارهگگای  در ایگگن دیگگد اهدیگگد اه عملیگگاتی: -3

 سپارد.های مرتیط میبه یسمت ،و دنها را برای انجام شودمی

لیگه و   ،باشگد کگه شگامل  گره    ت دار مگی کگار بگه صگورت  رافگی جهگ      گرد   کلی هر سیست  شمای

یگگا  کگگار گگرد از وظیفگگه کگگاری  یگگک، هگگر  گگره  اسگگت. یگگک نقطگگه ورودی و یگگک نقطگگه خروجگگی

و بیگگانگر نگگوعی خگگا  از  باشگگدمگگی and،or  ،xorها اسگگت کگگه شگگامل فردینگگداتصگگا  دهنگگده بگگین 

 نگوع مرکگب   باشگند کگه  ها یگا سگاده)اتمیک( و یگا مرکگب مگی     فردیند .[25]ها استفردیندارتیاط بین 

 .[27]باشدها میفردیندیابل تجزیه به دیگر 

 کارجریانتاریخچه مدیریت 3 -2

رو  مگدیریتی میتنگی بگر کنتگر  و نظگارت فردینگد اسگت کگه بگه           ،کگار  سیست  مگدیریت کسگب و  

بگا   در وایگع ایگن رو ،   .کنگد تگا کگارایی کسگب و کارشگان را بهیگود بجشگند       هگا کمگک مگی   سازمان

سگگازد. کگگارایی و اثگگر بجشگگی هگگر سگگازمان را بهینگگه مگگی  ،فردینگگدهای کسگگب و کگگار خودکارسگگازی

 ردینگگدهای کسگگب و کگگار در سگگازمان،   سیسگگت  مگگدیریت کسگگب و کگگار عگگقوه بگگر مگگدیریت ف     

کننگد ان، شگرکای تجگاری و مشگتریان بگر عهگده       مینگسگازی بگی درنگر فردینگدها را بگا تگ      یکپارچه

 دارد.

هگگای کگگاربردی در کگگار یکگگی از مهمتگگرین برنامگگه هگگای مگگدیریت جریگگان، سیسگگت 1994در سگگا  

ک کگگرد تگگا بتواننگگد بگگه متجصصگگین کگگامپیوتر کمگگ هگگاسیسگگت  ایگگن نگگوع تکنولگگوژی اطقعگگات شگگد.

ایگن سیسگت  بگرای ذخیگره و بازیگابی و       در ابتگدا  .دردورنگد  های تجاری را بگه صگورت خودکگار   فردیند

اسگگتفاده یابگگل هگگای اداری نیگگز  شگگد و در ادامگگه بگگرای سیسگگت   ردیگگابی اطقعگگات اسگگتفاده مگگی  

در  ،شد.پسگگت الکترونیگگک بگگه عنگگوان هسگگته ارتیاطگگات بگگرای جابگگه جگگایی اطقعگگات بگگین کگگاربران 

 های اداری یرار رفت.سیست 

 کگگارجریگگانسیسگگت  . در نسگگل او  [28]باشگگددارای چهگگار نسگگل مگگی کگگارجریگگانسیسگگت  مگگدیریت 

مگگدیریت ایگگن  هگگای کگگاربردی بگگود، ماننگگد پسگگت الکترونیکگگی و مگگدیریت سگگندها.یسگگمتی از برنامگگه
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تغییگگر  2اصگگل برنامگگهتوانسگگت در هگگا انعطگگاص پگگبیر نیگگود و برنامگگه نگگویل بگگه سگگجتی مگگی سیسگگت 

 نیودند. 3متن بازدارای معماری  ومن اینکه ایجاد کند

برنامگه کگاربردی جگدا شگد و بگه عنگوان یگک سیسگت  مجگزا در           از کگار جریاندر نسل دوم، سیست  

 ر  رفته شد.ظدر ن اسکریپتا یک زبان  عنوانی به کارجریاندر این نسل  .نظر  رفته شد

سیسگت    در نظر رفتگه شگد و  ی بگا معمگاری دزاد   افگزار نگرم هگا بگه عنگوان    در نسل سوم، این سیسگت  

 شد.به صورت مد   رافیکی نمایش داده می

افزارهگگا همچگگون پسگگت  بگگا دیگگگر میگگان  کگگارجریگگانهگگای مگگدیریت  سگگل چهگگارم سیسگگت  در ن

 4سیسگگت ظگگاهر ارتیگگاطی همچنگگین در ایگگن نسگگل  الکترونیکگگی ومگگدیریت مسگگیرها ترکیگگب شگگد. 

 .استانداردسازی شد

 :[29]انددید اه بررسی کرده پنجکار را از سیست  مدیریت  رد  ،تحلیلگران

 .ار انجام شودکچه کارهایی باید در  رد  کارکردی:دید اه -1

 .است کار و وابستگی بین دنهازمان و ترتیب اجرای کار در  رد  رفتاری: دید اه -2

هگگای ای بگگین سیسگگت  هگگای مگگورد اسگگتفاده و وابسگگتگی داده  داده بیگگانگر اطقعگگاتی: دیگگد اه -3

 .استکار رد 

 کند.را بیان می و منابعسازمانی: چگونگی تجصی دید اه -4

هگگای دسترسگگی بگگه برنامگگه  کگگاربران و ،چگگگونگی تعامگگل بگگا محگگیط بیگگانگر عملیگگاتی:  دیگگد اه -5

 .است کاربردی خروجی

ای در محگگدوده دن سیسگگت  جدا انگگه ها،فردینگگددر  بشگگته مرسگگوم بگگود کگگه بگگرای هگگر یگگک از   

پدیگدار شگد کگه یکگی از      شود کگه بگه مگرور زمگان مشگکقت اساسگی ایگن نگوع نگگر           تهیه فردیند

شگد و از  خگا  تهیگه مگی    فردینگد هگا بگرای یگک    بزر ترین دنها این بود که چگون هریگک از سیسگت    

                                                           
2 source 
3 Open Source 
4 interface 
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هگگا ایگگن سیسگگت  در مگگورد بجشگگی از سگگازمان و نگگه کگگل دن بگگود، ،دنجگگا کگگه دیگگد طراحگگی سگگازمان

 کردند.اهداص کلی سازمان را به طور مطلوب بردورده نمی

در ایگن دیگد اه بگرای سگازمان      ی یکپارچگه سگازمانی بگه وجگود دمگد.     هگا بدین ترتیب ایگده سیسگت   

ولگگی مگگرتیط بگگاه  طراحگگی شگگدند کگگه   یگگک سیسگگت  متشگگکل از تعگگدادی زیگگر سیسگگت  مسگگتقل، 

بگا ایگن حگا  یگک مشگکل اساسگی کگه هنگوز هگ  خودنمگایی            سگاخت. مشکقت مبکور را مرتفع می

بگدین صگورت مگدیریت     هگا اسگت،  ت سگازی ایگن سیسگ   حج  زیاد کار برای طراحگی و پیگاده   کند،می

 کسب و کار مطرح شد. فردیند

منگگد بگگرای طراحگگی، اجگگرا و پگگایش    کسگگب و کگگار روشگگی یکپارچگگه و نظگگام    فردینگگدمگگدیریت 

در سگازمان   افگزار نگرم های کسب و کار اسگت کگه ممکگن اسگت در هگر یگک از دنهگا افگراد یگا          فردیند

 در یر باشند.

 کسب و کار فرآیندسیستم مدیریت  2-9

 هایفردینگگد خودکارسگگازییگگک تکنولگوژی امیدوارکننگگده بگگه هگگدص   کگگار گگرد یسگت  مگگدیریت  س 

کگار   گرد   مگدیریت  هگای سیسگت   .[34]جهت بهیگود سگرعت بگازدهی یگک سگازمان اسگت       ،تجاری

 فردینگد یگن سیسگت  رفتگار پویگا نظیگر تغییگر       در اانگد،  تجگاری ایسگتا تعریگف شگده     فردیندبر مینای 

براسگاس اطقعگات    کگار  گرد  تعریگف   و فردینگد در زمان اجرای کگار، یابلیگت اصگقح تعریگف مگد       

ر پویگگا وگگرورت کگگابنگگابراین بگگرای مگگدیریت ایگگن تغییگگرات، سیسگگت   گگرد   ،جدیگگد وجگگود نگگدارد

 باشد:سازی میدر یک سیست  پویا تغییرات زیر یابل پیاده یابد.می

هگگای کنگگد و تغییگگرات تکگگاملی تمگگامی نمونگگهیگگک نمونگگه اجرایگگی تغییگگر مگگی :5تغییگگرات مگگوردی 

 دهد.کار را تحت تاثیر یرار میاجرایی از  رد 

 .دهدیرار میت تاثیر تحرا  کار رد های اجرایی از : تمامی نمونه6تغییرات تکاملی

                                                           
5 ad hoc 
6 evolutionary 
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در  تری برخگوردار اسگت.   در صورتی که سیست  پویگا هگر دو تغییگر را تحمگل نمایگد از یابلیگت بگا        

توانگد  کنگد و نمگی  صورتی که سیست  پویا نیاشد هزینگه و سگر بگار اوگافی بگه سیسگت  تحمیگل مگی        

 نماید. برطرصنائات و تغییرات موجود در حین اجرای کار را  است

کگگار را پویگگا دن اسگگت کگگه انگگواع تغییگگرات ممکگگن در سیسگگت   گگرد  کگگار گگرد   زمگگه سیسگگت  

بینگی ایگن تغییگرات    پگیش  .کنگد  بینی و راه حگل مناسگیی بگرای رسگید ی بگه تغییگرات اتجگاذ       پیش

 ،باشگگدبنگگابراین روشگگی کگگه مسگگتقل از زبگگان مدلسگگازی    ،بگگه نگگوع رو  مدلسگگازی وابسگگته اسگگت 

 . [31]رانش مورد توجه بوده است ردد که توسط دلست و همکامطرح می

از ایجگاد همگاهنگی    ،یی کگار اهفردینگد سگازی  پیگاده  بگرای کسگب و کگار    فردینگد ابزارهای مگدیریت  

عناصگگر حیگگاتی ایگگن سیسگگت  عیارتنگگد  .کننگگداسگگتفاده مگگیهگگا هگگای بگگین افگگراد و سیسگگت فعالیگگت

 :[32]از

محگگور و ابزارهگگای  فردینگگدی افگگزارنگگرمچهگگارچوبی بگگرای مدلسگگازی و اجگگرای   :فرآینوودموتووور 

 .استهای موجودفردیندبر روی  7نظارت

هگای  یی مسگایل، رونگد و فرصگت   سگا توانمنگد سگازی مگدیران در جهگت شنا     سیستم گزارش سواز: 

 .است هاکسب و کار از طریق  زار 

هگگا و بگگر اسگگاس دیگگین نامگگه را ها فردینگگدر روی مگگدیریت یگگوانین بگگ : 8 موتووور اجوورای قوووانی  

 .سازدفراه  می های سازمانبجشنامه

 هگای تیگاد  پیامهگا   هگای کگاری پویگا و محگل    محگیط  هگای  فتگگو،  ازطریق اتگاق  ابزارهای تعاملی:

 کند.را حبص می ون و برون سازمانیرهای داطی بین بجشیمرزهای ارت

سگازی  ارتیگاط و یکپارچگه  ،  گرا بگه منظگور اتصگا     چهگارچوبی سگرویل   سوازی: ابزارهای یکپارچه

 .است های موجود در سازمانسیست  کلیه

                                                           
7 monitoring 
8 Rule Engine 
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 های کسگگب و کگگار کگگه هدفشگگان،فردینگگدعیگگارت اسگگت از شگگناخت  فردینگگدبگگه طگگور کلگگی مگگدیریت 

در طگو    کگار جریگان بگر   ،محگور  فردینگد سیسگت  مگدیریت    نیازهگای مشگتریان اسگت.    سازیبردورده 

مین گشگود و بگا تگ   مشگتریان شگروع مگی    یهگا بگا خواسگته   کگار جریگان یگن  ا کنگد. مگی  سازمان تمرکگز 

بگا   یخگدمات  و یگا دریافگت  کگا  بگا ییمگت مناسگب و بگه مویگع       شگامل دریافگت   روایت مشتری کگه  

یف اوظگ شگرح   بگا دهگد کگه چگونگه کگار     نشگان مگی   فردینگد در وایگع   .رسدبه پایان می است، کیفیت

کننگد ان و مشگتریان را بگا    مینگتگ محگور، روابگط    دفردینگ مگدیریت   .شگود داخلی سگازمان انجگام مگی   

 دهد.های کسب و کار نشان میفردیند

شگود و بگا افگزایش پیچیگد ی     اسگتفاده مگی   تجگاری  نظگارت بگر امگور   کنتگر  و   برایاز این سیست   

 .[33]شودپویا احساس می کار رد نیاز به سیست  مدیریت 

 های کسب و کارفرآیندمزایای مدیریت  2-5

ه سگازمان  نیگز بگ  هگای دیگگری   یابلیگت  ،کگار عقوه بگر خودکارسگازی  گرد     های کسب و کارفردیند

شگامل مگوارد زیگر     کگار سیسگت   گرد    مزایگای  .های بیشگتری را کنتگر  کننگد   فردینگد د تگا  ندهمی

 :[34]است

 .هافردیندمستند سازی و تعریف -1

 .هافردیندخودکارسازی اجرای -2

 .هافردیندها و بهیود شناسایی فرصت-3

 .حبص فعالیت ،یر وروری-4

 .های در حا  اجرافردیندکنتر  -5

 .کارهای کسب وفردیندها و شرکا در همکاری مشتری-6

  .کاهش منابع مورد نیاز-7

 .افزایش هماهنگی -8

 .هافردیندت اجرای چرخه افزایش سرع-9
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 .افزایش روایتمندی مشتری-14

 ،سگگازد کگگه در صگگورت تغییگگر شگگرایط  ایگگن امکگگان را فگگراه  مگگی  BPM چگگابکی سگگازمان:-11

کگگه بگگه حفگگ   بگگه طگگوری ها اعمگگا  نماینگگدفردینگگدبگگه راحتگگی بتواننگگد تغییگگرات را در هگگا سگگازمان

 نماید.مویعیت سازمان در بازار ریابتی کمک 

 :[35]از عیارتند هافردیندازاجرای مدیریت نتایج حاصل 

 .اخب نتایج تحقیقاتی م یت از ووعیت مشتریان-1

 .ریزی و  زار  دهیکاهش زمان چرخه برنامه-2

 .اتکاهش نرخ اشتیاه-3

 .تاثیر باری بر کا ها و خدمات-4

 .کاهش زمان حمل و نقل و ترانزیت-5

 .ریزی به مویعبرنامه-6

 .بهیود ارائه خدمات یابل دسترسی و پاسجگو بودن-7

 .جبب و نگهداری کارکنان شایسته-8

 .مستندسازی انجام کارها-9

 .افزایش کیفیت کا ها و خدمات-14

 مناسب فرآیندانتخاب  2-6

از همکگگاری بگگین   هایی مفیگگد اسگگت کگگه بتواننگگد  فردینگگدوکگگار بگگرای   کسگگب فردینگگدیت مگگدیر

هایی کگگه بیشگگترین بهگگره را از فردینگگدبگگرای انتجگگاب  هگگای مجتلگگف سیسگگت  بهگگره  یرنگگد. یسگگمت

 :[36]است طرحم معیارهای زیر ،شته باشنددا کارجریانسیست  مدیریت 

ی افگزایش زمگان   امینگ بگر  شگکایت مشگتریان    ،تگر باشگد  طگو نی  فردینگد هرچه زمگان انجگام    سرعت:

 .پبیردصورت میکمتر  ،فردیندطو نی شدن 
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از اهمیگگت  ،دنهگگای مجتلگگف هایی کگگه مگگدیریت هزینگگه در بگگین یسگگمت فردینگگدهزینگگه: د گگاهی از 

 زیادی برخوردار است.

 ر مه  است.هایی که دیت در ارتیاطات بسیافردیندصحت: 

 کیفیت: دیا کیفیت نهایی مناسب است.

 کند؟جریانی متداوم از شکایت ایجاد می فردیندروایت مشتری: دیا یک 

نعطگگاص پگگبیری: رویگگه هگگای ،یگگر یابگگل انعطگگافی کگگه کگگارایی کارمنگگدان در دنهگگا مهگگ  اسگگت و      ا

 کارمندان باید در مورد عملکردشان توویا دهند.

 ی کارجریانهای ممعیارهای موفقیت درسیست 2-7

یابگگل بیگگان بگگه شگگرح زیگگر   کگگارجریگگانتعگگدادی از معیارهگگای مگگوثر در یگگک سیسگگت  مگگدیریت   

 :[38و37]است

لعگگه بگگر روی سگگازماندهی سیسگگت  و تعیگگین دن صگگرص زمگگان بگگرای مطا تمرکگگز بگگر اهگگداص تجگگاری:

 رساند.میی که بیشترین سود را به سیست  کارجریاندسته از مدیریت 

هایی انتجگاب شگوند   فردینگد  ،سگازی بگرای پیگاده   :کگه یابگل فهگ  هسگتند     هگایی تمرکز برروی پگروژه 

 .های دنها کامق یابل فه  باشندکه فعالیت

بگگرداری را هگگایی کگگه امکگگان دارد بهگگره   نظر گگرفتن معیگگار اسگگتفاده از معیارهگگای  ونگگا ون: در   

تگوان سگود و زیگان    بگا ردیگابی معیارهگا مگی     ،سگازی شگد  یک بگار پیگاده  فردیند ویتی که . محدودکند

بگه   فردینگد کشگد یگک   هگا، زمگانی کگه طگو  مگی     کرد .طگو  یگک چرخگه، تعگداد خطگا     نها را تعییند

 د م ا  خوبی از این معیارها باشد.توانها میپایان برسد و زمان دستیابی به داده

 تگوان ی یگری باشگد مگ   یابگل انگدازه   فردینگد تگر: ویتگی کگه    یگوی  از مگدیریت  دوردن پشگتییانی بدست

 داد.ارائه  یتر زارشات دییق

ها باشگگند و فردینگد کارمنگدان بایگد متوجگه تگاثیر فعالیتشگان در       دوردن پشگتییانی کارمنگدان:  بدسگت 

 فردینگد هگا بگه طگور خودکگار در     ا رچگه اک گر فعالیگت    ،راحگی مجددکننگد  ها را طفردینگد باید بتوانند 
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 هگگای بحرانگگی بگگه تجربگگه و دانگگش کارمنگگدان بسگگتگی دارد. امگگا فعالیگگت شگگوده مگگیدر نظر رفتگگ

داشگته  از دن بگری را  کارمندان باید شیوه کگارکردن بگا سیسگت  را بداننگد تگا بتواننگد بیشگترین بهگره        

 باشند.

 کگار جریگان هگای مگدیریت   بیشگتر سگود و مزایگای سیسگت      جگاری: سگت  سی بگا سیست  جدید  ترکیب

، یکگگارجریگگاندیگگد ویکگگی از اهگگداص تجگگاری بدسگگت مگگی فردینگگداز ترکیگگب بگگا سیسگگت  جگگاری در 

 ها است.فردیندترکیب این سیست  با 

و  بگگا کارمنگگدان محگگدود  یبررسگگیکوهگگایابتگگدا در فگگاز او  یسگگمت  :اجگگرا در فازهگگای  ونگگا ون 

 یابد.میو در فازهای بعدی این سیست   ستر  شود در نظر  رفته می محدودهای فعالیت

 کاریهای مدیریت جریانانواع سیستم 2-8

 :[39]سی  کردبه سه دسته تقرا می توان ی کارجریانهای مدیریت انواع سیست 

  9تولیدی یکارجریانهای سیست -1

 14ی میتنی بر پیغامکارجریانمدیریت های سیست  -2

 11ی میتنی بر وبکارجریانمدیریت های سیست  -3

 ی تولیدی کارجریان هایسیستم 2-8-1

هگا بگه   . از ایگن سیسگت  در فروشگگاه   باشگد هگا مگی  های اصگلی فروشگگاه  یکی از یسمتها این سیست 

اسگگتفاده ،یگگره پگگرداز  تصگگویر و ،هگگا، سندسگگازیفایگگلدیریت ذخیگگره سگگازی عنگگوان سیسگگت  مگگ

و نحگگوه مسگگیردهی و  شگگونددر یگگک مکگگان ذخیگگره مگگی  هگگاهگگا فایگگلشگگود. در ایگگن سیسگگت  مگگی

 .[37]ها متفاوت استجایی دادهجابه

هگای دیگگر   شگودکه نسگیت بگه سیسگت     هگا اجگرا مگی   شگیکه بیشتری از  یها در محدودهاین سیست 

قعگات توسگگط  طجگایی ا هزینگه در اسگتفاده از جابگه    شباعگا کگاه  هگا  سیسگت  ایگن   .ر هسگتند تگ  ران

                                                           
9 Production Workflow 
10 Messaging-based Workflow System 
11 Web-based Workflow System 
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. نمایگد مگی  یگرد و دنهگا را اسگکن    مگی  یانبگار سگندها را از مشگتر    ها تنها یگک سازمان شود.یمکا،ب 

امگگروزه در  یگگرد. هگگا انجگگام مگگیجگگایی اطقعگگات توسگگط فایگگل جابگگه هگگا،بگگه درخواسگگتبگگا توجگگه 

ماننگد مگدیریت    ،کننگد اسگتفاده مگی   یکگار جریگان مگدیریت  ایگن نگوع   های تولیدی زیادی از سیست 

هگگای هگگای تولیگگدی و پیغگگام دادهمگگدیریت  هگگا،ژهمگگدیریت پگگرو هگگا، مگگدیریت سگگندها، دادهپایگگگاه

 الکترونیکی.

 ی مبتنی بر پیغامکارجریانهای مدیریت تمسیس 2-8-2

شگگود بگگر مینگگای نامیگگده مگگی  12کگگاربر اصگگلی کگگارِجریگگانهگگا کگگه سیسگگت  مگگدیریت ایگگن سیسگگت 

جگگایی اطقعگگات از جگگایی اطقعگگات همچگگون پسگگت الکترونیکگگی اسگگت. بگگرای جابگگه جابگگه هگگایابزار

هزینگگه  ایرداهگگا  ایگگن سیسگگت شگگود.هگگای واصگگل بگگه دن اسگگتفاده مگگی پسگگت الکترونیکگگی و فایگگل

بگا   ،دنگ کنجگایی اطقعگات اسگتفاده مگی    و چگون از پسگت الکترونیکگی بگرای جابگه      باشگند پایینی می

هگگای د ولگگی ماننگگد سیسگگت نگگکگگار روهگگا بگگهتواننگگد بگگه صگگورت مگگوازی در سگگازمانسگگرعت زیگگاد مگگی

ت از پسگ  ،هگا بگه دلیگل امنیگت کگ      بعضگی از دولگت   .یان کگاری تولیگدی انعطگاص پگبیر نیسگتند     رج

 کنند.استفاده نمی کارجریانبرای مدیریت  الکترونیکی

 ی مبتنی بر وبکارجریانهای مدیریت سیستم 2-8-3

 ها به سه نوع یابل تقسی  هستند:این سیست 

 .نولوژی پیغام الکترونیکیکت -1

 .هامدیریت فرم -2

 .مدیریت پایگاه داده -3

کگه  را  هگایی کگاربران داده  شگود. ی انجگام مگی  جگایی اطقعگات توسگط پسگت الکترونیکگ     و جابه پیغام

را هگا  نگد فگرم  توانکگاربران مگی   .کننگد جگا مگی  هگای مجتلگف جابگه   به صورت فرم هستند بین یسگمت 

  ردد.ها در پایگاه داده ذخیره میو در انتهای کار این فرم ویرایش کنند

                                                           
12 administrative 
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اد  اطقعگگات بگگرای تیگگ 13هگگای کگگاربردی در صگگفحات  سگگترده جهگگانی هگگا از برنامگگهایگگن سیسگگت 

هگگگای جگگگایی اطقعگگگات بگگگر پایگگگه سگگگرویلهگگگا جابگگگهدر ایگگگن سیسگگگت  .کننگگگداسگگگتفاده مگگگی

 باشد.خدمتگبار می–مشتری

هگای  تگوان فعالیگت  با توجه به اینکه صگفحات  سگترده جهگانی در همگه جگا در دسگترس اسگت مگی        

اسگگیی هگگای منهگگای ییلگگی بگگرای ارتیگگاط بایگگد پروتکگگلدر سیسگگت . یگگک سگگازمان را  سگگتر  داد

 کنند.استفاده می TCP/IPها از پروتکل کرد ولی در این نوع سیست تعریف

 کاریهای مدیریت جریانمدلسازی سیستم 2-9

هگای مجتلفگی وجگود دارد کگه بگا توجگه بگه        شگیوه  کگار جریگان های مگدیریت  برای مدلسازی سیست 

 شوند:سازی میها به طرق مجتلف پیادهنیاز سازمان

 14ی مبتنی بر رخدادآیندفرزنجیره  2-4-1

هگگای تجگگاری در فردینگگدکگگردن بگگرای مگگد   Nuttgens و Scheeer، Keellerایگگن زنجیگگره توسگگط 

ایگگن شگگیوه بگگه سگگرعت در   . سگگتر  یافگگت (ARISهگگای اطقعگگاتی مجتمگگع ) معمگگاری سیسگگت 

و توابگع اسگت     رافگی مرتگب از رخگدادها    ،EPCتگوان  فگت   مگی  های تجاری  سگتر  یافگت.  پروژه

های مگگوازی همزمگگان  فردینگگدهگگای  ونگگا ونی اسگگت کگگه باعگگا اجگگرای    ای ارتیگگاط دهنگگده و دار

 .[44]شودمی

مهمتگرین ویژ گی دن سگاده و     .کنگد ز عملگرهگای منطقگی بگرای ارتیگاط اسگتفاده مگی      ا ایگن شگیوه  

کگگار های تجگگاری بگگهفردینگگداسگگت و بگگه همگگین دلیگگل بگگه طگگور  سگگترده در   دن یابگگل فهگگ  بگگودن

 رود.می

  

                                                           
13 World Wide Web 
14 Event-driven Process Chain(EPC) 
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2-4-1 UML 

UML    هگگا افزارهگگا و پگگروژهیگگک زبگگان مگگد  کگگردن ویگگژوا  اسگگت کگگه بگگرای سندسگگازی در نگگرم

بگرای نمگایش از     گردد. ایگن رو   افگزاری مگی  سگازی یگک پگروژه نگرم    باعا سگاده  شود واستفاده می

زبگگان برنامگگه نویسگگی نیسگگت بلکگگه ابگگزاری اسگگت کگگه بگگرای  کیگگ UML نگگد.ک گگراص اسگگتفاده مگگی

 یبگگرای نشگگان دادن اجگگزاو  کنگگداطقعگگاتی را فگگراه  مگگی ،نویسگگیهگگای برنامگگهاسگگتفاده دیگگگر زبگگان

هگا را زیگر نظگر    ای از فعالیگت کنگد کگه هگر یگک جنیگه     فاده مگی مجتلف سیست  از هفت دیا رام است

 .[41]دارد

 15تجاری فرآینددیاگرام  2-4-3

 :ین دیا رام به دو منظور طراحی شده استا

توانید یک شگگما به راحتی می .کاربرد دارد تجاری فردینددن رکبه منظور سگگاده کردن و یابل فه  -1

 د.ینیاز داشته باش سیست  را مد  کنید بدون اینکه به دانش خاصی )مانند مدیریت(

های اجرایی تواند به زبانسگگگاد ی می و به داردهای تجاری پیچیده را فردیندکردن مگد   امکگان   -2

 .[42]تجاری نگاشته شود

کنگی   اسگت د،گاز مگی    فردینگد تجاری، از یک رخگداد کگه شگروع کننگده      فردیندکردن یک برای مد 

 .رسدبه اتمام می فردیندکند و در رخداد انتهایی ادامه پیدا می فردیند و سپل

 های پتریشبکه 2-4-9

هگای  ن ریاوگی اسگت کگه بگرای توصگیف سیسگت       یکی از چنگد زبگان مگد  کگرد     16های پتریشیکه

بگه منظگور    1939در د وسگت   [43]هگا توسگط ددام پتگری   ایگن شگیکه   رود.ر مگی اکگ توصیف شده بگه 

شگیکه پتگری یگک  گراص دو بجشگی اسگت کگه از دونگود         . مطگرح شگد   فیزیکگی های فردینگد توصیف 

 تشکیل شده است:

                                                           
15 Business Process Diagram 
16 Petri net 
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 .)رخدادی که ممکن است رخ دهد( 17:نود  بر-1

 .دهد()شرایط و حا ت را نشان می 18:نود مکان -2

هگای پتگری بگه دو    شگیکه  کنگد. یهگا را بریگرار مگ   کگه ارتیگاط بگین  گبار و مکگان      19:یالهای جهتگدار 

نحگگوه  رافیکگگی بگگه درک بیشگگتر کگگاربران  .شگگوندصگگورت جیرریاوگگی یگگا  رافیکگگی نشگگان داده مگگی

 کند.کمک می

  

                                                           
17 Transition 
18 Place 
19 Arcs 
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3-1 BPM چیست؟ 

BPM   فردینگگددر یگگک سگگازمان  .[44] رایی سگگازمان اسگگتفردینگگدیگگک رویکگگرد مگگدیریتی بگگرای 

دهگد. ایگن یعنگی شگفافیت     محور، مشجو است چه کسگی در چگه زمگانی چگه کگاری را انجگام مگی       

 بشگگته مگگدیران همگگواره تمایگگل داشگگتند کگگه بتواننگگد ی هگگارو از سگگا از ایگگن .عملکگگرد در سگگازمان

 .چنین رویکردی را در سازمان اجرا نمایند

. نمایگد سگو مگی  سگازمان را بگا اهگداص سگازمان هگ       هگای فعالیگت  ،یفردینگد اه گگ بگا ن  BPM رویکگرد 

رسگد. پگل   یعنی مشجو است هگر فعگالیتی در جهگت تحقگق کگدام هگدص سگازمان بگه انجگام مگی          

بنگگابراین  د.مناسگگب نظگگر مگگدیران ارشگگد خواهگگد بگگو شگگوددر سگگازمان هگگر فعگگالیتی کگگه انجگگام مگگی

محگوری   فردینگد  رایگی بگه   دارنگد کگه سگازمان خگود را از وظیفگه     هگا همگواره تمایگل   مدیران سازمان

کنگد  محگور عگقوه بگر اینکگه بگه وظگایفش خگوب عمگل مگی          فردینگد سوق دهند، چون یک سگازمان  

هگا نیگز در جهگت    را بگه انجگام برسگاند و فعالیگت    سگازمان  هگای  وری بگا تر فعالیگت  تواند بگا بهگره  می

 .تحقق اهداص سازمان و در راستای استراتژی سازمان خواهند بود

ل عمگده وجگود داشگت و دن هگ  فقگدان سیسگت  مرکگزی یکپارچگه و متمرکگزی بگود           اما یک مشگک 

هگگا شگگامل مگگدیریت جلسگگات،  هگگای سگگازمان را مگگدیریت نمایگگد. ایگگن فعالیگگت کگگه بتوانگگد فعالیگگت

. ایگگن نیگگاز باشگگدمگگی،یگگره مگگدیریت مسگگتندات، مگگدیریت مگگالی، مگگدیریت ارتیگگاط بگگا مشگگتری و   

 .زدرا ری  BPMS1 هایپیدایش سیست 

و مگدیریت   کنگد  را دریافگت  فردینگد توانگد مگد    افگزاری اسگت کگه مگی    ، مجموعه نرمBPMSست سی

بگگا یگگراردادن یگگک کارتابگگل  BPMS افگگزاررا بگگین افگگراد بگگه انجگگام رسگگاند. نگگرم فردینگگدکارهگگای دن 

کنگد کگه چگه کسگی، چگه کگاری را در چگه        هر کگدام از افگراد سگازمان، مشگجو مگی      رایهوشمند ب

دن عملکگگرد و کگگارایی افگگراد سگگازمان را کنتگگر     BAM2 بجگگش .رسگگاندمگگیزمگگانی بگگه انجگگام  

                                                           
1 Business  Processes Managemet system 
2 Business Activity Monitoring 
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تواننگد عملکگرد کلگی سگازمان خگود را مگورد سگنجش و پگایش         نماید. بدین ترتیگب مگدیران مگی   می

 .یرار دهند

 .کارایی دن در برابر تغییرات خواهد بود BPMS مهمترین ویژ ی سیست یابل ذکر است که 

را بگه خگوبی درک کننگد نیگاز بگه زبگانی        فردینگد نکگه بتواننگد مگد     بگرای ای  BPMS هگای افگزار نرم 

هگای برنامگه نویسگی خگوب بودنگد ولگی درک دنهگا بسگیار پیچیگده          زبگان  ،برای این مووگوع داشگتند  

یگا روا  کگاری را ترسگی  کنگد. امگا چگه        فردینگد مگد    ،یگک زبگان  رافیکگی    شگد بنگابراین  زم   .بود

 هگگای مدلسگگازی عمگگومی م گگل ابتگگدا از زبگگان ؟دادجگگام مگگیای بایگگد ایگگن کگگار را انزبگگان مدلسگگازی

UML     اسگتفاده شگد ولگی زبگان UML          چگون بگه صگورت عمگومی طراحگی شگده بگود کگارایی  زم

 فردینگد  گباری تجصصگی بگرای ترسگی      را نداشت و بهتگر بگود یگک زبگان نشگانه      فردیندبرای ترسی  

 .کلید خورد 3(BPMN)فردیندبنابراین پیدایش زبان مدلسازی  ،دوایجاد ش

 ما سیستم نَ 3-2

ی را فردینگد افگزار مگدیریت دمگاری اسگت کگه پگویش و نمگایش هگر         در وایگع یگک نگرم   سیسگت  نمگا   

کگه مربگوط بگه شگرکت  نجینگه       نوشگته شگده اسگت    JSBایگن سیسگت  بگه زبگان      سگازد. دسان مگی 

 اسگگت. و بگگرای انجگگام تحلیگگل و انجگگام پگگروژه از دن اسگگتفاده شگگده  باشگگداطقعگگات و ارتیاطگگات مگگی

 .رودشمار می به BPMS  افزارنرماین سیست  به عنوان یک 

د اه سگاخته شگده اسگت. در مقایسگه ایگن سیسگت  بگا        فردینگد هگای  افگزار بگر اسگاس سیسگت     این نرم

شگگود کگگه ایگگن کننگگد مشگگاهده مگگییگگدیمی اسگگتفاده مگگی سگگازیشگگییههگگایی کگگه از رو  سیسگگت 

 نظگگارتکنتگگر  و  های اختیگگاری را پشگگتییانی،دینگگدفرباشگگند و مگگی فردینگگدهگگا وابسگگته بگگه سیسگگت 

توانگد  هگای فعلگی دنهگا مشگجو باشگد مگی      در صورتی کگه منگابع داخگل سگازمان و حالگت      .کنندمی

خگگدادهای ثیگگت شگگده( دنگگالیز سیسگگت  را انجگگام دهگگد وگگمن اینکگگه از اطقعگگات وایعگگی سیسگگت  )ر 

 .[45]کنداستفاده می

                                                           
3 Business Process Model and Notation 
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کگگدهای از  ایمونگگهسگگازی فردینگگدها در سیسگگت  نمگگا و نشگگییهو  دموزشگگیهگگای نحگگوه طراحگگی فگگرم

در شگییه   ی دمگاری هگا اسگتفاده از توزیگع  تعریگف و  چگگونگی  و  ایگن سیسگت   سگازی  مربوط به پیگاده 

 .بیان شده است 1 ساز به تفسیردر پیوست

   نما خواهی  پرداخت.در ادامه به تعریف مفاهی  و اصطقحات مورد استفاده در سیست

 مفاهیم و اصطالحات 3-2

 پرونده 3-2-1

توانگد اطقعگات   هگا اسگت. بگه عنگوان م گا  یگک پرونگده مگی        اداره کردن پرونده BPMSهدص اصلی 

یک بیمار در بیمارستان یگا اطقعگات تحصگیلی یگک دانشگجو دردانشگگاه یگا مگوارد مشگابه در سگایر           

هگای مشگابه و از یگک نگوع، یکسگان اداره      پرونگده ت کگه  دن اسگ . دنچه که مهگ  اسگت   باشد هاسیست 

شگود و  شوند. هگر پرونگده در سیسگت  بگا یگک شناسگه منحصگر بگه فگرد مشگجو مگی           و مدیریت می

کنگد. هگر پرونگده در    این شناسه امکان ارجاع به هگر پرونگده در دوره محگدود عمگر  را فگراه  مگی      

کگه   یبگا هگر فعگالیت    فردینگد  ازای دهدر مسگیر مشگجو شگ    شگود و ایجاد مگی  فردیندنقطه شروع هر 

تگا پایگان عمگر پرونگده و      ،بگه ترتیگب   هگا فعالیگت ایگن   .کنگد حرکگت مگی  تعریف شده است، دن  برای

 شود. روی دن انجام می ،به حالت پایانیپرونده رسیدن دن 

 ظیفهو 3-2-2

وظیفه به عنوان یک بجش عمومی کگار اسگت و بگه صگورت خگا  بگه عملکگرد یگک فعالیگت بگرای           

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

کنگگی . یگگک اسگگتفاده مگگی 5و فعالیگگت 4عنگگوان بجشگگی از یگگک پرونگگده خگگا ، از کلمگگه واحگگدکاری 

بگگه محگگ   .انجگگام شگگود بایسگگتمگگیترکییگگی از یگگک پرونگگده و یگگک وظیفگگه اسگگت کگگه  ،واحگگدکاری

بنگگابراین، . سگگاخته خواهگگد شگگدواحگگدکاری  بگگه یگگک ووگگعیت برسگگد، کاریفردینگگددنکگگه پرونگگده در 

                                                           
4 Case 
5 Task 
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کگرد.  توان به واحدکاری به عنوان یک بجش کگاری حقیقگی کگه ممکگن اسگت انجگام شگود، نگگاه        می

شگود. بگه محگ  دنکگه، کگار بگه       اطگقق مگی   ،اصطقح فعالیت بگه عملکگرد حقیقگی یگک واحگدکاری     

.  زم بگه ذکگر اسگت، بگرخقص وظیفگه،      شگود شگود، فعالیگت محسگوب مگی    صورت واحگدکاری انجگام   

ارتیگاط   زیگر در شگکل   .[46]شگوند ه  واحدکاری و ه  فعالیگت، بگه یگک پرونگده خگا  مربگوط مگی       

تگگر یگگک بگگه بیگگان سگگادهمفگگاهی  پرونگگده، وظیفگگه، واحگگدکاری و فعالیگگت نشگگان داده شگگده اسگگت.   

وظیفه به عنوان بجشی از کاری است کگه یگرار اسگت انجگام شگود. ویتگی یگک پرونگده خگا  مگورد           

دهگد و ویتگی یگک منیگع انسگانی خگا        نظر باشد مفهوم وظیفه جگای خگود را بگه واحگدکاری مگی     

 دهند.این مفاهی  جای خود را به مفهوم فعالیت می ،ار باشد دن بجش از کار را انجام دهدیر

 

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

  فرآیند 3-2-3

 . ایگگن بگگدان ی گگویمگگی فردینگگدهگگای یگگک نگگوع پرونگگده خگگا  را   رو  و ترتیگگب انجگگام فعالیگگت 

تعریگف شگده   از یگک نگوع هسگتند، بگرای اجگرا از رویگه یکسگان         کگه  های مجتلفپروندهکه معناست 

بگگه صگگورت انتزاعگگی تعریگگف   فردینگگدالیتگگه مفهگگوم . [47]کننگگدپیگگروی مگگیاسگگتفاده و  فردینگگد در

یگک پرونگده    6شگود و دوره عمگر  دار مگی بگا وجگود یگک پرونگده خگا  معنگی       فردینداجرای  .شودمی

بگه عنگگوان بجشگگی از یگگک   دتوانگگمگگی فردینگد شگگود. یگگک بگگر روی دن تعریگف مگگی  فردینگگددر اجگرای  

 تعریف شود. 7فردیندبه عنوان یک زیر  ،دیگر فردیند

                                                           
6 Lifecycle 
7 Sub-process 

 فعالیت واحدکاری وظیفه

 پرونده منبع انسانی
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 فردینددر  فردیند: استفاده از یک زیر2-3شکل 

 مسیریابی 3-2-9

یگگک  کگگه  سگگترده شگگده اسگگت و از دنجگگایی فردینگگددوره عمگگر یگگک پرونگگده در طگگو  اجگگرای یگگک 

بگرای یگک پرونگده خگا  یابگل       فردینگد شگود. مسگیر اجگرای    در یالب یگک  گراص مگد  مگی     فردیند

شگگود. پرونگگده خقصگگه مگگی  ییگگا مسگگیراجرا  8اسگگت و ایگگن مفهگگوم در کلمگگه مسگگیریاب   توجگگه 

انگواع   (1-3در جگدو  )  .هگا اسگت  ترین شگکل مسگیریابی یگک پرونگده اجگرای ترتییگی فعالیگت       ساده

 نشان داده شده است. فردیندمجتلف مسیریابی یک پرونده در 

 [46]انواع مسیریابی پرونده در فردیندها (1-3جدو  )

 

                                                           
8 Routing 

عنوان 

 مسیریابی
 توویحات EWF-netنمایش در 

 توالی
 

 

 موازی

 

 task2و ه   task1در این مسیریابی ه  

شود و توکن بعد از روی پرونده اجرا می

AND-split  به صورت ه  زمان در دو

  یردیرار می c3و  c2ووعیت 
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 پتری شبکهکاری درنگاشت مفاهیم جریان 3-3

هگگای مگگدیریت در سیسگگت  فردینگگداسگگت. عیگگارت  فردینگگد ،کگگاریتگگرین مفهگگوم در جریگگان مهگگ 

ود. بگرای بگه   شگ هگا از یگک نگوع خگا   فتگه مگی      ی پرونگده کردن مجموعگه به رو  اداره ،کارجریان

یگگرار دارد.  فردینگگدشگگود و ایگگن اطقعگگات در سگگرانجام رسگگاندن یگگک پرونگگده وظگگایفی بایگگد انجگگام  

شگامل اطقعگاتی در مگورد شگرایط و ترتیگب اجگرای ایگن وظگایف اسگت.           فردینگد عقوه بر ایگن یگک   

دیگگر باشگد و حتگی ایگن امکگان وجگود دارد کگه یگک          فردینگد توانگد بجشگی از یگک    می فردیندیک 

 باشد. فردیند-شامل یک یا چند زیر یندفرد

 انتجابی

 

یا  task1در این مسیریابی فقط یکی از دو 

task2 شوده اجرا میروی پروند 

انتجابی با 

یاعده 

  یریتصمی 

 

یاعده  t1در این نوع مسیریابی در 

 یری روی پرونده اجرا شده و سپل تصمی 

یرار  c3 یا c2 توکن در یکی از دو ووعیت

 task1 یرد و در نتیجه فقط یکی از دو می

 شودروی پرونده اجرا می task2یا 

انتجابی با پیش 

 هاشرط

 

وع مسیریابی در ووعیتی که توکن در این ن

 t11های یرار دارد، پیش شرط c1در حالت 

بررسی شده و توکن حدایل در یکی  t12و 

  یرد.یرار می c3و  c2از دو حالت 

 تکراری

 

به صورت  task2در این نوع مسیریابی 

 تکراری بر روی پرونده یابل اجرا است.

 تکراری

 

صورت به  task2در این نوع مسیریابی 

تکراری بر روی پرونده یابل اجرا است و 

 شود.حدایل یک بار اجرا می
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شگود. الیتگه نگوع کقسگیک     اسگتفاده مگی  پتگری  شگیکه  از  فردینگد برای مگد  کگردن و نمگایش یگک     

( نیسگگت و در نگگوع 14خگگروج) ( و پایگگان9ورود) هگگایی بگگه عنگگوان شگگروع دارای مکگگان شگگیکه پتگگری

ایگن دو   شگود، مگی شگناخته   WF-netبگه اختصگار   کگه   Workflow-netمشتق شگده از دن بگا عنگوان    

هگا  و انتقگا  11هگا  بگه ترتیگب بگه شگکل مکگان      فردینگد . شگرایط و وظگایف در    یگرد در بر می را مکان

 .شوندمد  می net-WFدر 12

 شود.مد  می 13به شکل توکن net-WFبه همین ترتیب مفهوم پرونده نیز در 

ووگگعیت  دفردینگگاسگگت. در ایگگن  مگگد  شگگده WF-netثیگگت نگگام در یگگک  فردینگگد( 8-3در شگگکل )

 2 اسگت. بگه عنگوان م گا  پرونگده      هگا نمگایش داده شگده   از تگوکن  ایپنج پرونده به صورت مجموعگه 

ووگگعیت شگگروع یرار رفتگگه اسگگت و بگگرای    در c6 ،c5هگگای تگگوکن در ووگگعیت دوبگگه ترتیگگب  5و 

نیگگز دو تگگوکن در  4 و بگگه طگگور مشگگابه بگگرای پرونگگده c3 و c4هگگای دو تگگوکن در ووگگعیت 3 پرونگگده

 است. فردیندنشان دهنده ووعیت پرونده در  c1و  c4های ووعیت

 

 

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

  

                                                           
9 Entrance: a place without incoming arcs 
10 Exit: a place without out coming arcs 
11 Place 
12 Transition 
13 Token 
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 فرآیندآشنایی با ابزارهای مدلسازی  3-9

ا فلوچگارت  هگ تگرین دن همتنگوعی وجگود دارد. سگاد    مدلسگازی ابزارهگای   فردینگد یگک   مدلسازیبرای 

، 17، زنجیگگره مگگارکوصUMLدر  16، نمگگودار فعالیگگت 14،15PCsحگگا تاسگگت و مگگواردی ماننگگد چگگارت

 و ، 24BPMN ،net-Petri، net-WF21، 19های سگگازمانیفردینگگد، زبگگان اجگگرای 18هگگاجیگگر پگگرداز 

22YWAL اب یگک ابگزار مدلسگازی مناسگب کگه هگ  از نظگر تحلیلگی و         جگ توان نام برد. امگا انت را می

پشگگتوانه ریاوگگی یگگوی داشگگته باشگگد و هگگ  از نظگگر  رافیکگگی یابگگل فهگگ  و خوانگگا باشگگد     ،تئگگوری

ابزارهگای فگوق کگه بگه طگور خگا  بگرای مدلسگازی          تگرین مهگ  کنگد. از  مشکل مگی  کمی انتجاب را

( 2-3همگگانطور کگگه در جگگدو  )   شگگده اسگگت. ( ذکر2-3انگگد در جگگدو  ) طراحگگی شگگده  ینگگدفرد

، همزمگانی  23درسگتی  زانگد عیارتنگد ا  مشجو شگده اسگت. معیارهگایی کگه مگورد بررسگی یرار رفتگه       

 پرونده. 26لغو و الگوهای 25اینمونه، پشتییانی از الگوهای چند 24پیشرفته

                                                           
14 State chart 
15 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 
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دفردین مدلسازیمقایسه ابزارهای  (2-3جدو  )  

ابزارهای 

 مدلسازی

 درستی

[47] 

 پشتییانی از الگوهای

 عقئ 

Notations 

سازی همزمان

 پیشرفته

[48] 

چند 

 اینمونه

[48] 

 لغو

[48] 

EPCs 
وابسته به 

 طراحی
 ندارد ندارد ندارد

 

BPMN 
وابسته به 

 طراحی
 ندارد دارد دارد

 

Petri-net 
وابسته به 

 طراحی
 ندارد ندارد ندارد

 

WF-Net 
وابسته به 

 طراحی
 ندارد ندارد ندارد

 

EWF-net دارد دارد دارد دارد 

 

YAWL مانند  دارد اردد دارد داردEWF-net 
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داد بگرای  کگرد و نشگان  را بیگان  "درسگتی "ارائگه داد، مفهگوم    2411ای کگه در سگا    در مقالگه  دلست

درصگورتی   WF-netداشتن ایگن خاصگیت الزامگی اسگت و اثیگات کگرد کگه یگک          ،لسازییک ابزار مد

. در [47]باشگگد 28و زنگگده 27ایجگگاد شگگده کرانگگدار  شگگیکه پتگگری ایگگن خاصگگیت را دارا اسگگت کگگه   

بگگا یگگک حالگگت انتقگگا  کگگه مکگگان پایگگانی را بگگه مکگگان شگگروع وصگگل  WF-net( سگگاختار 9-3شگگکل)

 کند، نشان داده شده است. می

 
 WF-netجهت اثیات درستی  Tبا یک انتقا  WF-net  :4-3 شکل

معرفگگی ، کقسگگیک وجگگود نداشگگت شگگیکه پتگگریکگگه در  را همچنگگین سگگه خاصگگیت دیگگگر  دلسگگت

 EWF-netرا بگا عنگاوین    WF-netای از یافتگه توسگعه  انگواع هگا  کند و بگرای رفگع ایگن محگدودیت    می

 .[49-48]ا استر( را دا2-3دهد که سه خاصیت ذکر شده در جدو  )ارائه می YAWLو 

                                                           
27 Bounded 
28 Live 

Petri-net 

Start End 

T 
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 فصل  چهارم

 الگواهی زمانی
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 انواع الگوهای زمانی 9-1

 کگگار گگرد هگگای در شگگیکههگگای زمگگانی  ایش محگگدودیتالگوهگگای زمگگانی راهکگگاری بگگرای نمگگ  

 :[24]شوندباشند و به چهار  روه متفاوت دسته بندی مییم

 1 روه او : فاصله و تاخیر زمانی

 2محدودکردن زمان اجرا روه دوم: 

 3 روه سوم: تغییرپبیری

 4فردیندهای باز شتی روه چهارم: 

 

 نمای کلی الگوهای زمانی :1-4 شکل

 : فاصله و تاخیر زمانی 9-1-1

توانگد بگه صگورت    کگه مگی  زمگانی بگین کارهگا     ریگا تگاخی   فردینگد نی انجگام یگک   بیانگر طو  مدت زما

ماکزیم  زمان، مینیم  زمگان و فاصگله زمگانی مگاکزیم  و مینگیم  اسگتفاده شگود بگه عنگوان م گا            

                                                           
1 Duration and time lags 

2 Restricting execution Times 

3 Variability 

4 Recurrent process elements 
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محگگدودیت زمگگانی بگگین دو و سگگه سگگاعت معگگاد  حگگدایل دو سگگاعت و حگگداک ر سگگه سگگاعت بیگگان   

 شود.می

 نماید:میزیر را ایجاد  زمانی سه الگویتاخیر زمانی فاصله و 

 . 5تاخیرزمانی بین دو فعالیت الگوی زمانی او : .1

  .6طو  مدت زمان الگوی زمانی دوم: .2

 .7دو رویداد دلجواه تاخیر زمانی بین  :الگوی زمانی سوم .3

 :الگوی زمانی او  4-1-1-1

  نمایدمیزمان اجرای دو کار را محدود.  

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

 .شودمی

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

 کند. را بیان می 9او  و شروع کاردوم

 :الگوی زمانی دوم 4-1-1-2

شگده بگرای یگک     فاصله زمانی تعریگف شگده بگرای اجگرای یگک فعالیگت و یگا فاصگله زمگانی تعریگف          

 است. فعالیت

 :سوم الگوی زمانی 4-1-1-3

 .یک کارخا  درون فعالیت یا یک  فردیندبرای نمایش فاصله زمانی در یک نمونه 

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

 شود.الگوی زمانی سوم در وایع از الگوی زمانی دوم ساخته می 

                                                           
5 Time lags between two Activities 

6 Durations 
7 Time lags between Arbitrary events 
8 start-End 
9 End-start 
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 سازی شود.تواند بر اساس الگوی زمانی سوم پیادهدوم میاو  و  زمانی الگوی 

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

  محدودکردن زمان اجرا 9-1-2

 شامل الگوهای زیر است: و فردیندزمان اجرای یک در  یلدخهای زمانی بیانگر محدودیت

  الگوی زمانی چهارم: 4-1-2-1

 (Deadline) یا کار به پایان برسد. فردیندیک باید یانگر زمانی که ب

  زمانی پنج : الگوی 4-1-2-2

  .است فردیندبیانگر جدو  زمانی برای انجام یک کار یا 

  الگوی زمانی شش :الگوی  4-1-2-3

توانگد شگامل   و مگی  شگود مگی فعگالیتی اسگت کگه اجگرا      شگده محدود یگا مشگجو   بیانگرتعداد دفعات

 رد زیر باشد:موا

در یگگک زمگگان یگگا بگگا همپوشگگانی  اجگگرا ) تعگگداد اجگگرای همزمگگان مینگگیم  ومگگاکزیم  تعگگداد اجگگرا، 

 .، تعداد اجرا در یک پریود زمانی(overlap)الگوهای زمانی

  الگوی زمانی هفت : 4-1-2-4

 بیانگر میزان اعتیار در یک زمان خا  است.

 : تغییر پذیری 9-1-3

 .باشدمیفردیندو  اجرای یک بیانگر تغییر پبیری در ط

 الگوی زمانی هشت :  4-1-3-1

انگر انعطگاص پگبیری زمگانی اسگت، بگه عیگارت دیگگر مسگیر جریگان متفگاوت اسگت مگ ق ممکگگن             بیگ 

 انتجاب شود. فردیندیا زیر  فردینداست مسیرهای مجتلفی از یک 
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 : های بازگشتیفرآیند 9-1-9

 امل موارد زیر است:وش است های زمانی پریودیکبیانگر محدودیت

هگگایی اسگگت کگگه بگگه تکرارهگگای بیگگانگر تگگاخیر زمگگانی بگگین فعالیگگت الگگگوی زمگگانی نهگگ : 4-1-4-1

هگا ممکگن اسگت ثابگت باشگد یگا بگین        تگاخیر زمگانی بگین سگیکل     ،مجتلفی از یک لوپ متعلق باشگد 

 .تکرارهای مجتلف تغییر کند

  گرد  بگا تعگداد    شگود وتعگداد  یده : یک فعالیت بگه صگورت پریودیگک انجگام مگ      الگوی 4-1-4-2

 وابسته به تاری  انتها است. و شودتکرار ثابت یا تکرارمتغیر مطرح می

جگگدو  مربگگوط بگگه  د.نگگکنهگگای تکگگراری اشگگاره مگگیپگگل الگگگوی زمگگانی نهگگ  و دهگگ  بگگه فعالیگگت 

 .ذکر شده است 2پیوست درو پیاده سازی دن در سیست  نما الگوهای زمانی 
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 فصل پنجم

 رشح مساهل

  

 

 



41 

 

 مسئلهطرح  5-1

کگاهش زمگان انجگام     بگه منظگور   فردینگد  تغییگر سگاختار  های دموزشگی و  فردینگد  مگد  کگردن  هدص 

 است.  BPMSی فردینددر محیط چند  کار

 مسئلهمحیط  5-2

شگگود کگگه هگگر های کگگاری خقصگگه مگگیفردینگگدی از امجموعگگهدر  BPMSیگگوانین سگگازمانی در یگگک 

,T〉شگگامل یگگک چهارتگگایی   BPMSود.شگگمگگد  مگگی EWF-netبگگا  فردینگگد R, A, W〉  اسگگت کگگه بگگه

هگگای عامگگل (،Roles)هگگا(، نقگگشTasks)هگگای وظیفگگهترتیگگب از چگگ  بگگه راسگگت مجموعگگه    

هگگای فگگوق  های کگگاری اسگگت. کلیگگه مجموعگگه  فردینگگدمجموعگگه ، Wو( Agentsدهنگگده)یلسگگرو

 متناهی هستند.

Tهگگا ی وظیفگگهمجموعگگه = {t1, t2, t3, … tn} ی محگگدودی از کگگل وظگگایفی اسگگت کگگه در مجموعگگه

کگه انجگام هگر وظیفگه توسگط یگک       ییازدنجگا شگود.  هگا انجگام مگی   دهندهیلسروتوسط  BPMSیک 

هگگای دهنگگده اسگگت، عامگگلیلسگگرودهنگگده، نیازمنگگد وجگگود دانگگش و توانگگایی خاصگگی در  یلسگگرو

 کنی .بندی میی تقسعنوان نقش هایی بهدهنده را تحت  روهیلسرو

Rهگگا ی نقگگشدر مجموعگگهri هگگر نقگگش  = {r1, r2, r3, … rn}  هگگا ی از توانگگاییامجموعگگهبیگگانگر

دهگی شگود.   یلسگرو دهنگده بایگد داشگته باشگد تگا بتوانگد در دن نقگش مشگغو          یلسگرو است کگه  

 شود.ذیل تعریف می صورتبهبنابراین هر نقش 

  ∀ ri ∈ R, ri = {a| a ∈ A, a have ability to do some Tasks} , ri ≠ ∅ 

5-3 EW F-net 

 EWF-netای از مجموعگگه صگگورتبگگه ،BPMSتگگرین بجگگش از یگگک مهگگ  عنگگوانبگگه Wی مجموعگگه

,C〉صگگگورت چنگگگدتایی بگگگه EWF-netشگگگود. یگگگک تعریگگگف مگگگی input, out, T, F, split, join〉  

 .[48]شودتعریف می

Cها. ای از ووعیت: مجموعه 
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Input یک عضو از مجموعه :C کند.ت یا ووعیت ورودی را مشجو میاست که حال 

Out یک عضو از مجموعه :C کند.است که حالت یا ووعیت خروجی را مشجو می 

Tهگگای تعریگگف شگگده در هگگا اسگگت کگگه منطیگگق بگگا مجموعگگه وظیفگگهای از وظیفگگه: مجموعگگهBPMS 

 است. 

F صگگورتهگگا اسگگت کگگه بگگه  : مجموعگگه از جریگگان F ⊆ ({input} × T) ∪ (T × {out}) ∪

(T × T)  شگود مشگروط بگه اینکگه بگرای هگر  گره از  گراص         یتعریف مگ(C ∪ T, F)    یگک مسگیر

 وجود داشته باشد که دن  ره را شامل شود. outبه  inputاز 

Split  وJoin  صگگورت هگگا اسگگت کگگه بگگه  : یگگک نگگوع خگگا  از وظیفگگهT → {AND, XOR, OR} 

 شود.تعریف می

,C〉تایی سه EWF-netدر تعریف  T, F〉  [47]ستا شیکه پتریمعاد  تعریف کقسیک. 

هگا در هگر   شگود. حرکگت تگوکن   کاری با یگک یگا چنگد تگوکن نمگایش داده مگی       فردیندهر پرونده در 

C)شگگود و یگگک مسگگیر را در  گگراص  ( د،گگاز مگگیinputکگگاری از ووگگعیت ورودی) فردینگگد ∪ T, F) 

شگود. ویتگی تگوکن در مسگیر حگرکتش بگه یگک        خگت  مگی   (outکند و به ووعیت خروجگی) طی می

وسگگیله یگگک عامگگل   شگگده در دن ووگگعیت بگگه  یگگفتعرفعالیگگت  ،رسگگدمگگی Tعضگگو از مجموعگگه  

شگود و باعگا حرکگت تگوکن در مسگیر  و انتقگا  بگه حالگت         دهنده روی توکن انجگام مگی  یلسرو

فعالیگت و عامگل یگا    شگود. هنگگام انجگام فعالیگت بگر روی تگوکن، اطقعگاتی مگرتیط بگا نگوع           بعد می

شگود.  ای مجصگو  هگر تگوکن ذخیگره مگی     شگود و در حافظگه  دوری مگی دهنگده جمگع  یلسرومنیع 

C)شگگده، تگگوکن مسگگیری مشگگجو را در  گگراص  یگگرهذخبگگا توجگگه بگگه نگگوع و مقگگادیر اطقعگگات   ∪

T, F)  شگده در تگوکن اسگت.    یگره ذخکنگد. بنگابراین عامگل اصگلی تعیگین مسگیر، اطقعگات        طی مگی

پویگگا اسگگت و وابسگگته بگگه اطقعگگات     ،یکگگار فردینگگدمسگگیر حرکگگت تگگوکن در   یگگگردعیگگارتبگگه

 Tدهگی بگه تگوکن، در هگر  گره متنگاظر بگا        یلسگرو یله تگوکن اسگت. بگرای    وسگ بگه شگده  یدورجمع

دهگی بگه   یلسگرو دهنگده وجگود داشگته باشگد. مگدت زمگان       یلسگرو ممکن است یک یا چند منیع 
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شگود. بنگابراین هگر تگوکن در طگو  عمگر خگود        ییله یک تابع توزیگع دمگاری مگد  مگ    وسبههر توکن 

 کند. دهنده تجربه مییلسرو عنوانبهاز ووعیت ورودی تا ووعیت خروجی چند منیع را 

 مفروضات 5-9

تگوان مفرووگات را بگه    مگی  زمگان  ا و ارزیابی مد  پیشگنهادی در جهگت کگاهش یگا افگزایش     برای اجر

 :های ذیل تقسی  کرددسته

 :هافردیند مدلسازیالف( 

 شدند.مد   EWF-netاستفاده از  اها بفردیندکلیه  سازی،شییهدر 

از سیسگگت  دانشگگگاهی  و وایعگگی  هافردینگگدکلیگگه کگگه  فردینگگد  24ها: فردینگگدب( تعگگداد و نگگوع  

 .شده استاستجراج 

شگود و وابسگته بگه    فگر  مگی   همزمگان  یگر ،هگا  هگا: حرکگت تگوکن   ها و فعالیتج( نوع و تعداد توکن

شگود، بنگابراین نگوع و مگدت انجگام فعگالیتی       کگه در حافظگه هگر تگوکن ذخیگره مگی      اسگت  هایی داده

نگوع توزیگع دمگاری     7حگداک ر   تحقیگق شگود، متفگاوت اسگت و در ایگن     هگا انجگام مگی   که روی توکن

 فردینگد شگود و حگداک ر تعگداد پرونگده در هگر      برای مدت انجگام فعالیگت در نظگر  رفتگه مگی      نرما 

بگار بگا    14سگعی شگده اسگت، هگر فردینگد حگدایل       اجگرای فردینگدها   ودر شود پرونده فر  می 144

 پرونده انجام پبیرد. 144

 پردازش جبری 5-5

پگگردازه، در اصگگطقح بگگه رفتگگار یگگک سیسگگت  اشگگاره دارد و سیسگگت  هگگ  بگگه نوبگگه خگگود موجگگودیتی 

اسگگت کگگه از خگگود رفتگگاری را نشگگان میدهگگد. یگگک رفتگگار، مجموعگگه ای از رخگگدادها و اعمگگالی اسگگت 

عگقوه بگر ایگن رفتگار سیسگت  شگامل        .دیگد زند و یگا بگرای سیسگت  پگیش مگی     از سیست  سر میکه 

ترتیگگب انجگگام شگگدن، زمانینگگدی و احتمگگا ت مگگرتیط بگگا هرکگگدام از ایگگن رخگگدادها و اعمگگا  نیگگز    

ای در مدلسگازی رفتگار   باشگد. اصگطقح جیگر، در ایگن حگوزه، اشگاره بگه خگوا  جیگری و یاعگده          می

ن دیگر، یک جیگر هگر سگاختار ریاوگی اسگت کگه یواعگد داده شگده در رابطگه بگا           سیست  دارد. به زبا
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کنگد. هگر عضگو مجموعگه تعریگف شگده توسگط جیگر پگردازه،          عملگرهای پایگه ای خگود را اروگا مگی    

تگوان بگر روی دنهگگا   یگک پگردازه خواهگد بگود کگه بگا اسگتفاده از یواعگگد موجگود در جیگر پگردازه مگی           

 .[54]انجام داد "محاسیات"

هگا اسگت و ابگزاری بگرای تووگیا      ر علوم کگامپیوتری پگرداز  جیگری بگرای مگد  کگردن سیسگت        د

تعامقت، ارتیاطگات و همزمگان سگازی بگین یگک مجموعگه عامگل مسگتقل یگا پگرداز  هگا اسگت. از             

( مگگدلها در Compositionalityهگگای ایگگن رو  مدلسگگازی، ترکیگگب پگگبیری) مهمتگگرین ویژ گگی

 .[51]حوزه نحوی و معنایی است

 ترکیب پذیری 5-5-1

مطگگرح شگگد. طیگگق ایگگن   وتلگگوب فر گگهترکیگگب پگگبیری خاصگگیتی اسگگت کگگه اولگگین بگگار توسگگط  

ه صگگورت اجزایگگی کگگه بگگا عملگرهگگا بگگه یکگگدیگر تگگوان بگگپگگبیر را مگگیخاصگگیت، هگگر سیسگگت  تجزیگگه

متصگگلند، مگگد  کگگرد. ا گگر معنگگای هگگر جگگزا و فراینگگدی کگگه هگگر عملگگگر در حگگوزه معنگگایی انجگگام   

 .توانی  معنای کلی سیست  را بدست بیاوری دهد را بدانی ، میمی

 نمونه هایی از جبرهای پردازه 5-5-2

 :ا نام بردتوان موارد زیر راز نمونه های جیرهای پردازه می

 جیر پردازه CCS 

 جیر پردازه CSP 

 جیر پردازه ACP 

 تاریخچه 5-5-3

مطگرح شگگد. پگگیش از ایگن زمگگان تنهگگا    بیسگگت  مگیقدی  یگرن هفتگگاد  پگردازه در دهگگه میحگا جیگگر  

مطگگرح  1962مطلگگب در حگگوزه همرونگگدی، شگگیکه هگگای پتگگری بودنگگد کگگه توسگگط پتگگری در سگگا   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A8_%D9%81%D8%B1%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%A8_%D9%81%D8%B1%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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، سگگه رو  تحلیگگل صگگوری برنامگگه هگگای کگگامپیوتری مطگگرح شگگد کگگه   70شگگدند. در اوایگگل دهگگه 

 .معروفترین دن معنای عملیاتی بود

 د:فرایندهای جیری شامل موارد زیر هستن

 نمایش تعامقت بین فردیندهای مستقل . .1

هگای هندسگی و عملگرهگا بگرای     ای از شگکل هگا بگا اسگتفاده از مجموعگه     بیان فردیندها و سیسگت   .2

 ترکیب این اشکا  هندسی. 

تعریگگف یگگوانین جیگگری بگگرای اپراتورهگگای جیگگری کگگه عیگگارات  فردینگگدها بگگا اسگگتفاده از عیگگارات   .3

 ریاوی ویرایش شوند. 

 ات فرآیندهاریاضی 5-5-9

شگوند  هگا( ایجگاد مگی   ها)کانگا  ای از نگام  برای دنکه یک پگرداز  جیگری را تعریگف کنگی  مجموعگه     

 که هدفش ایجاد ابزاری برای مکالمه است.

هگا، سگاختار میگانی یگوی دارنگد تگا بگازدهی را بهیگود بیجشگند کگه در           ها نامسازیدربسیاری از پیاده

 شود. مد  تئوری خقصه می

 های اصلی شامل موارد زیر است:اپراتور

 ترکیب موازی پرداز  ها 

 ها تا از دن برای ارسا  و دریافت داده استفاده کنی .سازی کانا خصوصی

 همزمان سازی تعامقت

 پنهان سازی اثرات متقابل

 باز شت یا تکرار فردیندها

شگود و  مگی نمگایش داده   p\vert qترکیگب مگوازی دو فردینگد کگه بگه صگورت        ترکیوب مووازی:   

دهگد تگا    شود .ترکیگب مگوازی بگه ترکیگب، ایگن امکگان را مگی       ازمد  ترکیب سری تشجیو داده می

یگا بگرعکل در    qبگش از یگک    pبه صورت مسقل و همزمان انجگام شگود.کانالی بگرای جریگان دیتگا      
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توانگد بگگه بیشگتر از یگک کانگا  در زمگگان متصگل شگود .کانگا  هگگا        شگگود عامگل مگی  نظگر  رفتگه مگی   

فرسگتد و  ند همزمان یگا ،یگر همزمگان باشگند. درمگورد کانگا  همزمگان، عامگل  پیغگامی مگی          توانمی

ماند تا عامل دیگگر پیغگام را دریافگت کنگد .در کانگا  ،یگر همزمگان ، نیگازی بگه همزمگان           منتظر می

شگود تگادر طگو  اجگرای     هگا اجگازه داده مگی   های جیگری بگه کانگا    سازی نیست.در برخی از پرداز 

 شوند. برنامه ایجاد

عملگرهگگای ورودی و  توانگگد یگگک جریگگان مسگگتقی  از اطقعگگات باشگگد.  تعامگگل مگگی ارتباطووات:

شگگوند و از خروجگگی بگگه ورودی حرکگگت  باشگگند .اطقعگگات تفسگگیر مگگی خروجگگی یابگگل تعریگگف مگگی 

 کند.کنند. خروجی، دیتایی را که باید ارسا  شود مشجو میمی

ا  انجگام شگود. یابگل طراحگی اسگت تگا       :  گاهی اویگات تعامگل بایگد بگه ترتیگب خگ       ترکیب سوری 

هگایی را مشگجو کنگی  تگا او  دیتگا را دریافگت کنگی  و سگپل ارسگا  دیتگا روی ترکیگب            الگوریت 

توانگگد اسگگتفاده شگگود. در پگگرداز  جیگگری عملگگگر سگگری معمگگو  بگگا ورودی و خروجگگی   سگگری مگگی

 ماند تا ورودی فعا  شود.شود. فردیند برای ورودی منتظر میهماهنر می

: یگگانون کگگاهش یگگوانین در ترکیگگب سگگری، مگگوازی ، ورودی و خروجگگی اسگگت    هش معنوواییکووا

 .تفسیر یوانین کاهشی به صورت زیر است:

 کند.کند و.فردیند دیگر، پیغام را دریافت میپرداز  یک پیغام را ارسا  می .1

 شود.ویتی پیام ارسا  شد و فردیند شروع شد نگهدارنده با دیتای دریافتی جایگزین می .2

 :بازگشت یا تکرار فرآیندها 

دهنگگد کگگه بگگرای دمگگار یری عملگرهگگایی کگگه تگگا کنگگون مطگگرح شگگد تعامگگل متنگگاهی را تووگگیا مگگی

مناسگب نیسگتند. باز شگت و تکگگرار عملگرهگایی هسگتند کگه توصگگیف محگدود از رفتگار نامحگگدود را         

ز یگگک کننگگد. باز شگت بگگرای فرایندسگگری و تکگرار بگگرای خقصگگه سگازی ترکیگگب مگگوازی ا   بیگان مگگی 

در سیسگگت  نمگگا از اصگگو  کلگگی بگگا  بگگرای    شگگود.فراینگگد نامتنگگاهی یابگگل شگگمار  اسگگتفاده مگگی  

 طراحی استفاده شده است.
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 کاویفرآیند 5-6

 هگگای اطقعگگاتی کگگاربرد دارددر بسگگیاری از سیسگگت  کگگارجریگگانهگگای مگگدیریت اسگگتفاده از سیسگگت 

تگوان نیازمنگد   کگه از دن جملگه مگی    ولی اسگتفاده از ایگن سیسگت  مشگکقتی را نیگز بگه همگراه دارد       

طگراح بایگد مگدلی طراحگی نمایگد کگه یگادر بگه         . نگام بگرد  را ی کگار جریانبودن سیست  به یک طرح 

یاطگات مگدیریتی   ی و ارتکگار جریگان در سیسگت  باشگد و دانشگی کامگل در مگورد       کگار جریگان تعریف 

 در سیست  داشته باشد.

در سیسگت  بگه دسگت دوردکگه      فردینگد انجگام  بگرای طراحگی مگد  بایگد دانشگی در مگورد چگگونگی        

 .است زمه دن ثیت رخدادها در سیست  

شگگود کگگه هگگر رخگگداد مربگگوط بگگه یگگک فعالیگگت در  در هنگگگام ثیگگت رخگگداد در سیسگگت  فگگر  مگگی

( اتفگگاق مگگی افتگگد و در نهایگگت رخگگدادها بگگه   caseسیسگگت  باشگگد و هگگر رخگگداد در یگگک دنیالگگه )  

 (Event log) شوند.ترتیب اجرا می

 :[52]کاوی را می توان چنین تعریف نموددیندفر

سگگت کگگه ایگگن رخگگدادها از سیسگگت  ا ای از رخگگدادهاکاوی اسگگتجراج دانگگش از دنیالگگهفردینگگداسگگاس 

 هگا، داده فردینگد هگایی اسگت کگه بتگوان     و هگدص دن مهیگا کگردن تکنیگک     دینگد اطقعاتی بدست می

 ستجراج نمود.اای از رخدادها کنتر  و ساختار اجتماعی یک سیست  را از دنیاله

 ثبت رخداد 5-7

هگای  فعالیگت  ، یگرد هگا مگورد اسگتفاده یگرار مگی     های اطقعگات کگه معمگو  توسگط سگازمان     سیست 

راه انگدازی   فردینگد ، م گالی از  فردینگد بگا اجگرای یگک     .کننگد ثیگت مگی  های اجرایی فردیندخود را در 

سگت  ا از رخگدادها  ایشگامل دنیالگه   فردینگد یگک نمونگه  . شگود نامیگده مگی   1فردینگد شود که نمونه می

هگگر رخگگداد مربگگوط بگگه یگگک فعالیگگت مشگگجو در طگگو    .شگگوداجگگرا مگگی فردینگگدکگگه در دن نمونگگه

                                                           
1 Process instance 
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-نشگان ویژ گی   باشگد. مگی  3و منیگع  2اننشگ -انزمگ اننگد  اسگت و شگامل ویژ یهگایی م    فردینگد اجرای 

دهگد کگه ایگن     گی منیگع نشگان مگی    ژدهگد و وی را نشگان مگی   شگود زمانی که رخداد اجگرا مگی   ،زمان

کاوی فردینگد بگه عنگوان نقطگه شگروع در     دنیالگه رخگداد   داد مربگوط بگه سیسگت  اسگت یگا کگاربر.      رخ

 :[54]باشدتعریف دییق ثیت رخداد به صورت زیر می . [53]اشدبمی

این  .شوددر سیست  ذخیره می ،که به صورت فایلهای یک سیست  کامپیوتری ای از فعالیتدنیاله

اهی  ها در سیست  شناسایی شود.فردیندو فعالیت کاربران و  تواند توسط مدیر بازبینی شودیل میفا

هر سطر در سابقه رخداد باید شامل  .شودمی  فتهز دنیاله رخداد، ثیت رخداد اای اویات به مجموعه

 :اطقعات ذیل باشد

 (شناسه پروندهCase Id).  

 نام یا شناسه فعالیت.  

  نوعLog )که یکی از مقادیر )تجصیو وظیفه، شروع فعالیت، خاتمه فعالیت. 

 برچسب زمانی ثیت رخداد. 

 منیع.  

 ده است.مشاه یابل (1-5)ای از ثیت رخداد در جدو  در ادامه نمونه 

 ای از ثیت رخدادنمونه (1-5جدو  )

 فردیندنوع  شماره دانشجویی عنوان فعالیت تاری  ردیف

 انصراص 8614893 تایید دموز  1390.11.25 3

 انصراص 8701993 تایید دانشجو 1391.06.13 4

 انصراص 8701993 تایید راهنما 1391.06.14 4

 انصراص 8701993 تایید  روه 1391.06.15 4

 انصراص 8701993 تایید دانشکده 1391.06.16 4

                                                           
2 Timestamp 
3 Resource 
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 :تواند مفید باشدکاوی حدایل به دو دلیل میفردیند

. اهی اسگگتهگگای یگگک سیسگگت  ابگگزاری بگگرای ردیگگابی و شناسگگایی کارهگگای کگگاربران و فعالیگگت  -1

های فرعگی )کگه جزیگی    فردینگد اویات امکان دارد همه اطقعات مربگوط بگه سیسگت  ثیگت شگود امگا       

 نادیده  رفته شود. شود( به طورکلیهای اصلی در نظر  رفته مییندفرداز 

 ینگگدفرد)مگگ ق مقایسگگه . [55]رودمیکگگاربگگه 4کاوی بگگه عنگگوان ابگگزاری بگگرای دنگگالیز دلتگگا فردینگگد -2

  های از پیش تعریف شده(فردیندوایعی با بعضی از 

شگگود کگه حاصگگل  دوری مگی از سیسگت  دمگگوز  دانشگگاه شگگاهرود اطقعگاتی جمگگع    ،در ایگن تحقیگگق 

 های کاری دانشجویان تحصیقت تکمیلی و کارشناسی است.فردینداین اطقعات تعریف 

ت  مربوطگگه دارای برچسگگب در سیسگگ ،هگگای دانشگگجوییبرخگگی از رویگگدادها ماننگگد ثیگگت درخواسگگت 

هگای تعریگف   مترهگای توزیگع بگرای برخگی از فعالیگت     ابررسگی ایگن رویگدادها پار    بگا  تاری  هسگتند و 

یابل اسگتجراج اسگت. بگه منظگور اسگتجراج ایگن نتگایج و بدسگت دوردن توزیگع مناسگب ابتگدا             ،شده

راهنمگگا، تگگاری  ثیگگت درخواسگگت توسگگط دانشگگجو را ثیگگت و پگگل از دن تگگاری  ثیگگت تاییگگد اسگگتاد   

سگگپل ، نمگگایی کگگل را یادداشگگت مگگیتاییگگد مگگدیر  گگروه و ریگگیل دانشگگکده و در نهایگگت دمگگوز  

بهتگرین توزیگع از ایگن دیتگای بدسگت دمگده       و  کنگی  مگی اختقص هردو تاری  از یکدیگر را محاسگیه  

 5هگا بگه صگورت سگری    .  زم بگه تووگیا اسگت کگه درخواسگت     دوریگ  بگه دسگت مگی   را  فردینداز هر 

شوند، بدین معنی کگه پگل از ثیگت درخواسگت توسگط دانشگجو، ابتگدا اسگتاد راهنمگا بعگد           تایید می

بگه  پردازنگد.  مدیر روه و سپل ریگیل دانشگکده و در انتهگا دمگوز  کگل بگه تاییگد درخواسگت مگی         

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

 

 

                                                           
4 Data Analysis 
5 Sequence 
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 حبص ترم در نما فردینددر  رخدادای از ثیت نمونه (2-5جدو  )

ییل رتاری  ثیت  اختقص

 دانشکده ودموز  کل

اختقص تاری  ثیت مدیر روه و رییل 

 دانشکده

راهنما و  ثیت استاد تاری  اختقص

 مدیر روه

تاری  ثیت  اختقص

 و استادراهنما دانشجو

17 4 12 54 

13 15 39 4 

در تجگارت و  . دهنگد مگا را تحگت تگاثیر یگرار مگی     نگد ی  های تصادفی بسگیاری موجودنگد کگه ز   عامل

کگه   ای دارداهمیگت ویگژه   ،هگا از ایگن عامگل   ناشگی رویگایی بگا ریسگک و عگدم یطعیگت       ،کسب و کار

روشگگی بگگرای  Distribution Fitting شگگود.هگگای دمگگاری بگگردورده مگگیایگگن مهگگ  بگگه وسگگیله توزیگگع

 .باشد های موجوددادهانتجاب یک توزیع دماری است که به بهترین شکل معرص 

در بیشگتر مگوارد    بسگیار دشگوار اسگت.    انتجگاب یگک توزیگع دییگق     ،های موجوداز بین مجموعه داده

تگا بهتگرین مگد  معتیگر را انتجگاب        کنگی  دو یگا چنگد توزیگع مناسگب را بگاه  مقایسگه       نیازاست تا

سگگت دمگده بگرای هگگر   بهتگرین توزیگع بد   EasyFitافگگزار بگا اسگتفاده از نگرم   در ایگن تحقیگگق   . نمگایی 

بگگا اسگگتفاده از ایگگن  افگگزارنگگرم سگگازشگگییه در فردینگگددرهگگر را هگگا محاسگگیه نمگگوده و تگگوکنرا  فردینگگد

  .نمایی توزیع ریاوی پجش می

  EasyFit افزارآشنایی با نرم 5-8

EasyFit  هگا  هگای یابگل اطمینگان از داده   افزار مجصوصی اسگت کگه بگرای ارائگه تجزیگه و تحلیگل      نرم

دهگد تگا بهتگرین توزیگع     بگه شگما اجگازه مگی     EasyFit ت.شگده اسگ  نتجاب بهترین مگد ، طراحگی  و ا

زمگگان تجزیگگه و تحلیگگل خگگود را  بگگدین وسگگیلهکنیگگد و هایتگگان را انتجگگاباحتمگگا  متناسگگب بگگا داده

بگه طگور کلگی تمگام کارهگایی کگه        .دهیگد  درصگد، کگاهش   95-74های دستی حگدود نسیت به رو 

هگای  محاسگیه توزیگع   افگزار نگرم تواننگد از  مگی  ،کننگد اسگتفاده مگی  ی دمگاری  یک سری داده تصادف از

 ها استفاده کنند. احتما  برای متناسب سازی داده

جگگویی در ویگگت، شگگده اسگگت کگگه بگگه در صگگرفهافگگزار طراحگگیهگگای متعگگددی بگگرای ایگگن نگگرمویژ گگی

مینگگه تجگگارت هگگای بهتگگر در ز یگگریجلگگو یری از اشگگتیاهات تجزیگگه و تحلیگگل و کمگگک بگگه تصگگمی 

تگوان بگه یابلیگت تطییگق     افگزار مگی  هگای کلیگدی ایگن نگرم    سگزایی خواهگدنمود. از ویژ گی   کمک بگه 



51 

 

 .کگگرداشگگاره هگگای سگگاده و امکگگان انتجگگاب بهتگگرین مگگد   توزیگگع بگگرای داده 55خودکگگار بگگیش از 

  (Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Chi-Squared) هگگگای تطییگگگقبهتگگگرین دزمگگگون

-probability density,umulative probability ,urvival,hazard,P-P plot, Q) ودارهگگایوانگگواع نم

Q plot ,...)   عتیرتگرین مهگا پرداختگه و   تطییگق مگد    نمگود تگا بگه مقایسگه و     به شما کمگک خواهنگد 

، بگه منظگور   StatAssistی سگاز توانیگد از ابگزار یکپارچگه   در نهایگت شگما مگی    .را انتجگاب کنیگد    مد

 ها، استفاده کنید. های کاری برمینای نتایج تجزیه و تحلیلیری تصمی 

هگگا و صگگنایع در سگگطا سگگازمان ایتوسگگط محققگگان و مهندسگگان و دنالیزرهگگای حرفگگه افگگزارنگگرمیگگن ا

 .است نموده سترده استفاده شده است و پاس  م یت دریافت 

 EasyFit Professional : افزارنرمهای کلیدی یابلیت

 .یابل اعتماد کقسیک پنج توزیع -

 .پیشرفتهدو توزیع  -

 .های بردورد پارامتر به صورت خودکاررو  -

 .دو دزمایش تطییق -

 .فیت با ینمودارهای با ک -

 .محاسیه دمار توصیفی -

 .هاداده ویرایش سترده مانند اکسل برای ورود و  اتصفح -

 .رابط کاربری دسان -

 .مستندات دنقین -

 .های بزرگها، حتی مجموعهای از دادهل مجموعهتجزیه و تحلی -

 .های پیشرفتههای بهتر با استفاده از توزیعتوسعه مد  -

 .های تعاملیهای درست و سریع با  زار اتجاذ تصمی  -

 ،یره.  و -
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 مقدمه 6-1

سیسگت  نمگا، الگوهگای زمگانی شگرح داده شگد        ی،کگار جریگان های ییل بگه ترتیگب مگدیریت    درفصل

 شگگرحدر ایگگن فصگگل چگگگونگی کگگاهش زمگگان در فردینگگدهای دموزشگگی را  و پگگل از شگگرح مسگگاله،

 .دهی می

کگگه درخواسگگت دانشگگجو بگگرای انجگگام یگگک فردینگگد در سیسگگت  هگگای دموزشگگی، هنگگگامیدر سیسگگت 

مانگد و دائمگا درخواسگت خگود     شود، دانشجو باید تگا زمگان تاییگد ایگن درخواسگت، منتظگر ب      می ثیت

شگود کگه   ای یگرار دارد، بنگابراین نیگاز بگه ارائگه مگدلی مطگرح مگی        کند که در چگه مرحلگه  را پیگیری

هگگ  جنیگگه خودکارسگگازی فردینگگد در دن صگگادق باشگگد ونیگگز تمگگامی معیارهگگای مناسگگب بگگرای یگگک  

 فردیند را داشته باشد.

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

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           

کگگل دن را درخواسگگت ابتگگدا بایگگد اسگگتادراهنما، مگگدیر روه، ریگگیل دانشگگکده و در نهایگگت دمگگوز    

تایید نمایند. نحوه تایید درخواسگت بگه طگور یطعگی بایگد بگه همگین ترتیگب صگورت پگبیرد. وگمن            

 اند.ها به صورت فردیند تعریف نشدهاینکه به ،یر از فردیند مجوز دفاع ، بقیه درخواست

انگگد و سگگپل بگگا تغییگگر هگگای دموزشگگی بگگه صگگورت فردینگگد مگگد  شگگدهدر ایگگن تحقیگگق، درخواسگگت

های بگه دسگت دمگده از  لسگتان سگعی شگده اسگت تگا زمگان انجگام           یند و استفاده از دادهساختار فرد

 هر فردیند کاهش یابد.

هگگا در هگگر نقگگش، هماننگگد سیسگگت   در سیسگگت  نمگگا بگگرای مدلسگگازی هگگر فردینگگد، تاییگگد فعالیگگت  

انگگد و سگگپل راهکارهگگای پیشگگنهادی را بگگر روی ایگگن    لسگگتان بگگه صگگورت سگگری تعریگگف شگگده  

 شود.ا  نمودی  که نتایج به تفسیر در ادامه بیان میفردیندها اعم
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 بررسی نتایج6-2

 : یری در سیست  نما را در نظر می درخواست مرخصی ی چونفردیندابتدا 

حگبص   فردینگد انجگام هگر رویگداد در    هگای  لسگتان اخگتقص زمگانی بگرای      از روی مجموعه داده 

 نمایی .ترم را ثیت می

 .کنی دماده می EasyFit افزارنرماستفاده در  های مورد نظر را برایداده 

 

 

 EasyFitهای دماده شده برای استفاده در ای از دادهنمونه: 1-6 شکل

دیگد کگه بگا توجگه بگه      دسگت مگی  ه توزیگع دمگاری بگ    55افگزار  شگود در ایگن نگرم   مشاهده مگی  

 . رددانتجاب می Gen.Paretoتوزیع 6 ،های تطییقیدزمون

                                                           
6Goodness Of Fit 
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 بهترین توزیع: انتجاب 2-6 شکل

  زیگگر یابگگل  اشگگکادر  ،تگگابع توزیگگع تجمعگگی پارامترهگگای بهتگگرین توزیگگع و تگگابع توزیگگع احتما   

 مشاهده است.

 
 : پارامترهای بهترین توزیع3-6شکل 
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 Gen.Pareto : تابع توزیع تجمعی4-6 شکل

 
 Gen.Pareto : تابع توزیع احتما 5-6 شکل
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هگگای کنگگی . )توزیگگعدر سیسگگت  نمگگا تعریگگف مگگی توزیگگع بگگه دسگگت دمگگده و پارامترهگگای دن را   

normal، Weibull ،gamma ،exponential ،pareto ، triangular ،  uniform  در سیسگگگگگگگت

ه تعریگگف فردینگگدها و چگگگونگی انجگگام دن در  ) زم بگگه تووگگیا اسگگت کگگ  تعریگگف شگگده اسگگت. نمگگا

  .سیست  نما در فصو  ییل توویا داده شد(

زمگگان طگگی شگگده و  دهگگی حرکگگت مگگی فردینگگدبدسگگت دمگگده در  هگگا را بگگر اسگگاس توزیگگعتگگوکن  

 زم بگه تووگیا اسگت کگه      .در شگکل زیگر یابگل مشگاهده اسگت      بگا توجگه بگه نقگش     ،منیعبرای هر 

اتصگگا  از روی دیتگگای وایعگگی نسگگیتی بگگر روی    ،هنگگگام حرکگگت از یگگک حالگگت بگگه حالگگت بعگگد   

   ردد.شودودر سیست  نما تعریف میها در نظر  رفته میدهنده
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 مرخصی اصلی فردیندزمان طی شده برای هر نقش در : 6-6 شکل

 

میانگین زمانی محاسیه شده برای هر نقش در سیست  نما برای فرم مرخصی بدون تغییر به صورت  

 :باشدمی 112.134برابر  ( Average cycle Time)، ومنا میانگین محاسیه شده کلزیر است
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 بدون تعییر مرخصی فردیند طراحی: 7-6شکل  

  

 فرآیندهش زمان در اراهکارهای ک 6-3

تکگگرار تگگوکن  144و بگگرای بگگار  6را پیشگگنهادی، فردینگگد  کگگار زم بگگه تووگگیا اسگگت کگگه در هگگر راه

 نمایی .یادداشت می هر درخواسترا برای سپل میانگین زمانی ، کنی می
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 تغییر ساختار فرآیند با حذف نقش مدیر گروه 6-3-1

 مگگواردتگگوان بگگا عنایگگت بگگه دنکگگه مگگدیر روه و اسگگتاد راهنمگگا  در فردینگگد مگگی بگگرای کگگاهش زمگگان

بنگابراین  ، نماینگد  یگری مگی  کننگد و بگر ایگن اسگاس تصگمی      مگی  بررسیدر فرم مرخصی را یکسانی 

هگا را در فردینگد حرکگت    تگوکن  دوبگاره  پگل از ایگن کگار،    نقش مدیر روه رادر فردینگد حگبص نمگود.   

هگر بگار   درباشگد کگه   مگی  79زمگانی کگل برابگر    ن بگازه  یبا این کار میگانگ شود مشاهده می دهی  ومی

  باشد:یابل مشاهده می 1-6 جدو تکرار میانگین زمانی در 

 

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

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

 تکرار 1 2 3 4 5 6

 میانگین 65.38 72.15 82.41 75.23 88.72 89.81
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 هاروش موازی نمودن نقشتغییر ساختار فرآیند با  6-3-2

 هباشد کمی فردیندموازی نمودن رویدادها در  شودپیشنهاد می فردیندراه دیگری که برای کاهش زمان 

ها همزمان به دست با این کار توکن ابل مشاهده استی 9-6 شکلبه عنوان نمونه درخواست مرخصی در 

انگین میکاهش  پبیرد.رسند و سپل ادامه فردیند انجام میتاد راهنما، مدیر روه و رییل دانشکده میاس

 باشد.یابل مشاهده می 2-6 جدو زمانی حاصل از این کار در 

 

 طراحی فردیند مرخصی به صورت موازی: 9-6شکل 

  هانقش موازی نمودنمیانگین زمانی حاصل از  (2-6جدو  )

 تکرار 1 2 3 4 5 6

 میانگین 193.14 168.44 192.87 196.99 191.22 199.78
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 112.42سازی صورت پبیرد میانگین زمانی به مدیر  روه به همراه موازی نقش در صورتیکه حبص

 یابد.کاهش می

 تغییر زمان شروعتغییر ساختار فرآیند با  6-3-3

همزمگگانی ایگگن فردینگگدها بیگگانگر  ردنگگد، فردینگگدهای دموزشگگی در زمگگان یکسگگان د،گگاز مگگی از برخگگی

سگگازی ایگگن بگگا شگگییه د.باشگگ یگگر مگگیدن اسگگت کگگه هگگر نقگگش، همزمگگان در چنگگدین فعالیگگت در  

تگگوان نتیجگگه  رفگگت کگگه ا گگر زمگگان شگگروع فردینگگدها را بگگا در نظگگر فردینگگدها در سیسگگت  نمگگا، مگگی

ظگار افگراد   و درنتیجگه انت  بهیگود زمگانی حاصگل خواهگد شگد     متفاوت یگرار دهگی    ، لهئ رفتن این مس

 کاهش خواهد یافت.

دارای شگگروع زمگگانی یکسگگانی  کگگه بگگه عنگگوان م گگا  دو فردینگگد مرخصگگی تحصگگیلی و انصگگراص     

اجگرا  تگوکن   144در سیسگت  نمگا بگرای     ایگن دو فردینگد را همزمگان   ،  یگری  را در نظر می دنباشمی

ایج حاصگگل شگگده نتگگ یابگل دسترسگگی اسگگت.                    ایگگن امکگگان از طریگگق دکمگگهنمگگایی  مگی 

 باشد:به شرح زیر می

و بگگرای فردینگگد  55/12میگگانگین زمگگانی بگگرای فردینگگد مرخصگگی بگگدون تغییگگر بگگه تنهگگایی برابگگر   

. پگل از اجگرای همزمگان، میگانگین     باشگد مگی  63/14تگوکن معگاد     144 یانصراص بگه تنهگایی بگرا   

 شود.می 44/94معاد  کل فردیند زمانی 

و در فگگرم  59/12ریاسگگت دانشگگکده در فگگرم مرخصگگی  نقگگش  عگگدم تاییگگدمیگگانگین زمگگانی بگگرای  

باشگگد و در اجگگرای همزمگگان میگگانگین زمگگانی بگگرای عگگدم تاییگگد نقگگش  مگگی 46/11انصگگراص معگگاد  

  .باشدمی 75/94و در فرم انصراص معاد   94/141ریاست دانشکده در فرم مرخصی 

 بررسی زیر فرآیند در سیستم نما 6-3-9

حالگت  در ایگن  فردینگد تسگویه حسگاب نیگز وجگود دارد کگه       زیرتغییگر رشگته،    درفردیند انتقا  توام با

هگای انجگام کگار توسگط دمگوز       بگرای پگنج بگار تکگرار نمگودی  و زمگان       ابتدا فردیند تغییر رشگته را 
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یگگانل را محاسگگیه نمگگودی  و سگگپل پارامترهگگای حاصگگل شگگده را کگگل را یادداشگگت و میگگانگین و وار

نمگگایی . کنگگی  و سگگپل کگگل فردینگگد را دوبگگاره اجگگرا مگگی ت مگگیدر توزیگگع نرمگگا  ایگگن فردینگگد ثیگگ

 های چند فرایندی نیز صادق است.در محیط سیست  نما کنی  کهمشاهده می

 

 : طراحی زیر فردیند در یک فردیند14-6شکل 

همزمگگان شگگود و هگگا در سیسگگت  ثیگگت مگگیبگگا در نظگگر  گگرفتن ایگگن مسگگاله کگگه تمگگامی درخواسگگت 

تگوان بارکگاری هگر نقگش را بگرای تمگامی فردینگدها        شگود، مگی  مگی ایجگاد   فردیندهای مربوط بگه دن 

نیگاز بگه نیگروی انسگانی جدیگد در دن نقگش را بیگان         باه  در نظگر  رفگت و بگا مقایسگه بگار کگاری،      

 نمود.
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 گیری و کاراهی آتینتیجه
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 گیرینتیجه 7-1

از  بگگرای مدلسگگازی و  د   ردیگگدمگگدر یگگک دانشگگگاه  در ایگگن پایگگان نامگگه فردینگگدهای دموزشگگی   

Ewf-net در ادامگگه نحگگوه انجگگام فردینگگدهای دموزشگگی بگگه منظگگور کگگاهش صگگف    . اسگگتفاده شگگد

هگا در سیسگت    انتظار مورد بررسی یرار  رفگت و سگعی شگد تگا بگا مقایسگه بگا نحگوه انجگام فعالیگت          

تغییگگر  . بگگرای انجگگامارهگگایی بگگرای تغییگگر سگگاختار فردینگگد صگگورت پگگبیرد هکرا دموزشگگی  لسگگتان

ساختار ابتدا سگعی شگد تگا از روی دیتگای وایعگی  لسگتان، توزیگع دمگاری را مشگجو نمگایی  و بگر            

هگگا را در فردینگگدهای دموزشگگی تعریگگف شگگده در درخواسگگت و توجگگه بگگه الگوهگگای زمگگانی، اسگگاس دن

 نما، توزیع نمایی .

ان چنگین بیگان   تگو ق، بگه منظگور بهیگود فردینگدها را مگی     به طگور کلگی نتگایج حاصگل از ایگن تحقیگ      

 نمود:

    هگگای بگگرای کگگاهش زمگگان حاصگگل از انجگگام فردینگگدهای دموزشگگی بهتگگر اسگگت تاییگگد فعالیگگت

 به صورت موازی انجام شود.موجود در فردیند 

 نماینگد، در  هگای یکسگان را تاییگد مگی    هگایی کگه فگرم   ها، فقط یکگی از نقگش  برای تایید فعالیت

 های فردیند دخیل باشد. تایید فعالیت

 ای تنظگگی  شگگوند کگگه همپوشگگانی زمگگانی  ت امکگگان زمگگان انجگگام فردینگگدها بگگه  ونگگه در صگگور

 نداشته یاشند.

 ادهاپیشنه 7-2

هگگا امکانپگگبیر  هگگای زیگگادی اسگگت کگگه مدلسگگازی تمگگام دن ویژ گگی   یگگک سیسگگت  دارای ویژ گگی 

تگوان بگه مگوارد    در این تحقیق نیز فروگیاتی صگورت پبیرفتگه اسگت کگه از دن جملگه مگی        باشد.نمی

 اشاره نمود:زیر 
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فر  کردی  که سگرعت انجام کار توسگط منابع انسگانی یکسگان است در      ها()نقشبرای منابع انسگانی 

ها و در سایر زمان ایدکارهای خود را در زمان مشجصی تمام نم ،حالی که ممکن است یک منیع سریع

اید ایش یابد که بصف کاری افز ،و یا اینکه به دلیل مرخصگی نیروی انسانی  کار خاصگی نداشگته باشگد   

 راهکاری برای دن در نظر  رفت.

که شگگد در حالیدر این تحقیق یک فعالیت به نقش بعدی که در فردیند تعریف شگگده بود ، سگگپرده می

ی های یاد یرتوان در دینده تجصگیو منابع را در نظر داشت و یا برای اختصا  منابع از الگوریت  می

 استفاده نمود.
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 های آموزشی در سیستم نما : نحوه طراحی فرم1پیوست 

 گردد و کلیگه اطقعگات  زم بگرای     درخواسگت یگک فگرم طراحگی مگی     در سیست  نما ابتدا برای هگر  

شگگود. بگگه عنگگوان نمونگگه فگگرم مشجصگگات فگگردی   انجگگام درخواسگگت در فگگرم در نظگگر  رفتگگه مگگی  

 یابل مشاهده است. 1دانشجویان در شکل 

 
 : نمونه فرم مشجصات فردی دانشجویان1شکل
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هگا در وایگع عامگل    زی  کگه ایگن نقگش   پگردا های موجگود در فردینگد مگی   در مرحله بعد به ایجاد نقش

 دیند. شمار میانجام کار به

 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            

 در شکل زیر یابل مشاهده است:ها که تعریف این نقش نقش در نظر  رفته شود

 

 : چگونگی ایجاد نقش در نما2شکل 

 

طراحگگی مگگد  فردینگگد بگگه طراحگگی یگگک   ابزارهگگای موجگگود در پگگل از ایگگن مرحلگگه بگگا اسگگتفاده از 

بگگه صگگورت سگگری یگگا مگگوازی  ،ایجگگاد فردینگگد در وایگگع انجگگام چنگگد کگگار .فردینگگد خگگواهی  پرداخگگت

 یابل مشاهده است: 3 لدر شکابزارهای مورد استفاده باشد که می

 



72 

 

 

 

 : چگونگی طراحی یک فردیند در نما3شکل 

 

 به شرح ذیل می باشد: ی مورد استفاده در طراحی فردیندهاتوویا مجتصری از ابزارها

فگگرم ورود اطقعگگات: فراخگگوانی هگگر درخواسگگت کگگه در مرحلگگه ییگگل بگگه صگگورت فگگرم طراحگگی شگگده 

 است.

 .استخواست( تعریف شده انجام دهنده فعالیت)در بیانگر کاربر:
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 های پتری است.حا ت میانی : معاد  حالت  بر در شیکه

 منطقی است.  AND انشعاب در جریان: معاد 

، بایگد از ایگن ابگزار بگه منظگور جمگع نمگودن        ANDهگا : پگل از هگر بگار اسگتفاده از      تجمیع جریان

 شده استفاه نمود. ANDهای درخواست

   کاربرد دارد.شرط: برای تعریف شروط در سیست

ها: هگر درخواسگت بگرای حرکگت از یگک حالگت و رسگیدن بگه حالگت بعگدی از اتصگا             اتصا  دهنده

تگوان درصگد تگوکن انتقگا  یافتگه از یگک مرحلگه بگه         کنگد، وگمن اینکگه مگی    ها اسگتفاده مگی  دهنده

 مرحله بعد را روی دن تنظی  نمود.

 پبیرد.انجام کار توسط دن صورت میایمیل یا پیامک: امکان اطقع رسانی از انجام یا عدم 

 فردیند حبص ترم پل از طراحی به صورت زیر است: ،برای نمونه

 
 فردیند حبص ترم در نما طراحی: 4شکل 
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هگر تگوکن بگه عنگوان یگک       در ایگن مرحلگه   باشگد کگه  سگازی فردینگد مگی   مرحله بعدی انجگام شگییه  

 خواسگت در از یگک نمونگه   کنگد . یگک فردینگد را بگه طگور تصگادفی طگی مگی       مسیر انجگام  درخواست 

 یابل مشاهده است: 5شکل درخواست در 24حبص تک درس برای 

 

 

 : شییه سازی فردیند حبص ترم در نما5شکل 

های هداد شوند ودر این تحقیق با استفاده ازها به صورت تصادفی توزیع میدر شییه ساز ابتدا توکن

دست دوردن بهترین )چگونگی به  EasyFitم افزارهای بدست دمده از نرتوزیع حاصل از  لستان و
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شود و سپل در ابتدا نوع توزیع مشجو می درفصل  توویا داده شده است.( براز  شده توزیع

 .[56] رددسازی میپیاده نما سیست در Random.jsاز کتابجانه سیست  نما با استفاده 

 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.js   .انجام شده است 
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 : الگوهای زمانی2 پیوست

 باشد.می 6ا تعریف کلی پیاده سازی الگوهای زمانی به صورت شکل درسیست  نم

 

 در سیست  نما الگوهای زمانی پیاده سازی :6شکل 

 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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 سومجدو  الگوی زمانی 

 

 چهارمجدو  الگوی زمانی 
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 پنج و  الگوی زمانی جد
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 شش جدو  الگوی زمانی 
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 هفت جدو  الگوی زمانی 
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 هشت جدو  الگوی زمانی 
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 نه جدو  الگوی زمانی 

 

  



85 

 

 ه جدو  الگوی زمانی د

 

 

 

  



86 

 

  



87 

 

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 Process-

aware 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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