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 -١دانشجوی کارشناسی ارشد مھنندسی فناوری اط
ن
چالش ھای ھر
صلی ترين ش
ب و کار امروز پپايين آوردن ھزيينه ھا و باالبردن بھره وری از اص
چکيدهه :در دنيای کسب
سازمان ھستند.
اين گام ھا سيستم ھاای مديريت
العات گام ھای ببزرگی برداشته است و يکی از اساسی ترين ،ن
ستای تحقق اين دوو مھم فناوری اطال
در راست
 BPMمی باشد.
گردش ھای کاری يا MS
ھا را شرح دھيم و سپس به
شتر از BPMSھا در سازمان ا
در اين مقاله سعی ما بر اين است تا با تووضيحاتی لزوم اسستفاده ھر چه بيش
نرم افزار قدرتمند ممتن باز در اين ززمينه
معرفی ابزارھای قدرتمنند موجود در اين زمينه می پرداززيم .در انتھا نيز به معرفی دو م
خواھيم پرداخت.
ھای نوين
کسب و کار سازمان ھا ،سازمان ی
ت گردش ھای ککاری ،بھبود ب
سيستم ھای مديريت
ھای کليدی :فناورری اطالعات ،س
واژه ھ
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مقدمه:
١

 ،BPمجموعه فررايندھايی است ککه به سازمانھا ککمک میکند تا کاارآيی کسب و کارشان را
ت فرآيند کسب و ککار يا ھمان PM
مديريت
خشند.
بھبود بخ
در واقعع اين مجموعه فررايندھا ،کارآيی و اثر بخشی ھر سسازمان را با اتومماتيک نمودن فرايند ھای کسب و کار آن سازمان بھينه
میسازنند .ھدف  BPMيکپارچهسازی ففرايندھا ،افراد و اطالعات است .
ست .شناسايی فراايندھای کسب و ککار نسبتا ً
چنين زيرساخت پوويايی نيازمند جداسازی جريانات ،،قوانين کسب و کار و خدمات اس
ايجاد چ
 BPMعالوه بر ممديريت
شوار میباشد M
حبان فرايندھا ،دش
ست .اما مشخص نمودن بخشھای مختلف کسب و کار و يافتن صاح
ساده اس
تجاری و مشتريان بر عھده دارد.
ی
ن ،شرکای
ارچهسازی بی دررنگ فرايندھا را با تامين کنندگان
فرايندھاای کسب و کار ددر سازمان ،يکپار

سازمان ايجاد ممی نمايند که ن
نظام مند را در س
صه ساختاری نظ
ی به طور خالص
سيستم ھای مديريت فرراينده ھای کاری
اين ساختار
می توانند عمده فعاليت ھای يک سازممان را با استفاده از چرخه ای مشابه تصوير  ١تحت تاثير قررار دھد.

صوير ١
تص
با توجه به اين تصوير ،سيستم ھای مديرريت فراينده ھای کاری:
-١
-٢
-٣
-۴
-۵

گردد.
ی کاری سازمانن تدوين می د
ابتدا طرحی باا توجه به نيازھای
ی بايد مدلی از ط
پس از طراحی
طرح ساخته شود تا به مسئولين دييد بھتری بدھد.
در سطح سازمان پپياده سازی شود.
پس از مدلساززی و برطرف کرردن نواقص احتممالی مدل بايد ر
صالح کنند.
بتوانند نواقص آن را اص
د
نظارت کنند ،تا
ت
سمت برروی مدلل اجرا شده
مسئولين می ببايست در اين قس
ً
حله نيز طرح باييد در صورت نيااز بھينه سازی ش
در آخرين مرح
شود و چرخه مجدددا از سر گرفته شود.

با توجه به مطالب فوق ممی توانيم دريابيمم که چنين يکپارچچه سازی ھايی ننيازمند سيستم ھاييی قدرتمند برای کنترل ھر چه بھھتر
BPMھا پيش می آيد.
بحث سيستم ھای مديريت کسب و کار يا ھمان MS
فرايندھاا ،افراد و اطالعاات می باشند .بناابراين در اينجا بح
ھا می پردازيم و س
تصری در رابطهه با ويژگی ھای ککلی  BPMS٢ا
در اين مقاله ابتدا به ذکرر توضيحات مختص
سپس به معرفی اببزارھای
ی پردازيم.
موجود در اين حوزه می

Business Process Management
Business Process Management System
m
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 (Buچيست؟
usiness Pro
ocess Man
nagement S
System) BPMS
پشتيبانی می کند.
ی
کسب وکار
صی از نرم افزارر می باشد که ازز تمام چرخه عمرر فرآيندھای ب
نوع خاص
استفاده میگردد.
ه
Business Proces
ss Managem
ment System
 Bدر سازمانھا ازز  BPMSيا m
برای پييادهسازی BPM
 Bيا ھمان B PMSھا بايد اين ويژژگيھا را داشته باشند :
سب برای BPM
ن سيستم ھای مناس
بنابراين




يفه ای(
رويکرد عمودی – وظيف
د
ختار افقی )فرآينندی( داشته باشندد) .بجای
رويکرد و ساخ
شته باشند) .به دليليل تغيير مداوم ککسب و کار(
قابيلت تغيير و انعطاف باال داش
سازمان به کار گگرفته شوند) .چونن فرآيندھا به ھم وابسته اند(
در سطح کل س

مزايای BPMSھا:
شناسايی و اصالحح فرآيندھا.
 -١امکان شن
ی و شناسايی گلوگگاه ھا.
 -٢بھبود فرآآيندھای ارتباطی
 -٣يکپارچهه سازی فرآيندھا و خدمات.
 -۴تھيه گزارش ھا و تحليل ھای اجرايی و ممديريتی.
ف تا حد امکان.
 -۵اجرای ااتوماتيک وظايف
٣
 -۶توانايی بھره گيری از بھھترين روش ھا .
 -٧ھشدارھھا و واکنش ھای اتوماتيک. ٤
صوالت يا خدمات جديد.
 -٨کاھش ززمان ارائه محص
 -٩افزايش رضايت مشتری.
 -١٠تسريع ھھماھنگی ميان قووانين و محيط کارری.
٥
ايجاد گردش کاری .
 -١١کمک بهه توسعه برنامه ھھای کاربردی درر سازمان با استفااده از ابزارھای گرافيکی و د
کاربردی در سازمان.
ی
ط به توسعه برناممه ھای
 -١٢کاھش ھھزينه ھای مربوط
 -١٣کنترل و پايش کارايی کسسب و کار.
است که اين سيستم ھھا به گونه ای طرراحی می شوند ،که برای
BPMھا اين ت
ت استفاده از MS
 -١۴آخرين و مھم ترين مزيت
ص ھايی مانند :بررنامه نويسی ،طرراحی تخصصی وب و  ...نيست و تنھا با يک دووره کوتاه
کار با آنھھا نياز به تخصص
تربيت کرد.
ت
مدت می توان نيروھای ممتخصص را در اين زمينه
ت ،چراکه
دور از انتظار نيست
می باشند .که اين اممر نيز اصالً ر
ن مزايا مانند مزاييای BPMھا ی
ھمانطورر که مشاھده کردديد برخی از اين
Bھايی ھستند که به صورت نرم اافزار برروی کاممپيوتر رفته اند.
Bھا ھمان BPM
BPMS

ابزارھاای پياده سازی سيستم ھای مدديريت گردش ھھای کاری:
شركتھھای نرم افزاری متعددی اقدام به ساخت و تھيه اينن گونه از نرم اففزار کرده اند که برخی از اين شررکت ھا عبارتند از:
 colosa, Intalioو  ... Microsofftاز اين ميان مسلمما ً با نام شرکت ممايکروسافت ٦آشننا ھستيد .شرکت مايکروسافت ر
در اين زمينه
 SharePoنام ددارد .به
زمينه BPMSھا oint
ه
ی شده است .ابزا ر شرکت مايکرووسافت در
ھم نيز ببسيار پر قدرت ووارد بازار جھانی
عللی که در ادامه آورده شده اند بررخی از داليل اثببات اين
جرأت ممی توان گفت :کهه اين ابزار قدرتممندترين در نوع خود می باشد .ع
مدعی ممی باشد.
 -１تقابل کامل با نرم افزار مايکروسافت . Office
Best Prac
ctice

Triggers
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Workflow
w
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Microsofft
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.ASP
 C#.nو P.net
 -２پشتيبانی از ززبان ھای قدرتمند  .netمانندnet :
چه تمام تر.
 Wiki, Fو  ...ببه سادگی ھر ه
 -３قابليت ساخت Forum, Blog
چندين عيب
آنھا خودداری می ککنيم .اما متأسفانه اين نرم افزار چ
ی ھم دارد که در اينجا از ذکر ا
ن نرم افزار مزاياای بسيار ديگری
البته اين
معايب عبارتند از:
ب
بزرگ ننيز دارد که ما ررا مجبور می ساززد تا از آن در بسسياری از موارد استفاده نکنيم .بررخی از اين
امور بسيار
 -１نياز داشتن بهه امکانات سخت افزاري باال بررروی سرورھای اختصاصی و تاميين امنيت اين سررورھا) .اين ر
کت ھای کوچک ببه صرفه نمی باش
ستند و برای شرکت
ھزينه بر ھس
شد(
شرکت ھای
ت
مي باشند .شرکت مايکروسافت جززء يکی از
التي که توليدي ششرکتھاي ديگر ي
ستفاده از محصوال
 -２محدوديت اس
صار طلبی را در ااين نرم افزار خوود نيز به کار گررفته است و متأسففانه طراحان
شرکت اين انحص
ب می باشد .اين ش
انحصار طلب
در اين نرم افزار استفاده نمايند) .اللبته اين امر
شرکت ھای ديگر توليد کرده اند ر
نمی توانند ازز مزايای ساير بررنامه ھايی که شر
جام می
شرکت مايکروسافت ننظير  Officeانج
ت
ن ھايی که امور ممعمولشان با استفتفاده از ساير نرم افزارھای
برای سازمان
شوند امری ببسيار خوشايند می
ی باشد(.
ادمين سرور که بايستتي توانايي کامل در کنترل
ن کادري مجرب در قسمتھاي مختتلف  SharePointاعم از ن
 -３نياز به داشتن
شته باشد .و نيز ط
ديتابيس  SQLرا داشت
س
ترل سيستم
س که توانايي کنتر
کردن سرور را داشته باشد .ممتخصص ديتابيس
طراحان وب
شند و باز
 Shaرا داشته باش
arePoint Des
پيشرفته کار با signer
ه
 SharePoو درر مرحله
که توانايي کاار در محيط oint
ي برنامه نويسي ددر محيط  ASPررا داشته باشند.
شرفته تر توانايي
در مرحله پيش
 ASPدر شبکه ھھاي اينترنتي و ايينترانتي ،که در صورت نداشتن ککانکشن ھاي پر سرعت
 -４کند بودن لودد شدن صفحات P
سيستم را بازديد ننمايند.
طراحي شده اين س
بازديد کنندگاان به سختي مي تتوانند صفحات ط
ممکن است حتی در بر
ن
ستند و ھمانطور ککه گفته شد
معايب ذذکر شده در باال ھميشه ھم بد نيس
برخی از سازمان ھا ،اين معايب ،مزيت نيز
شوند .اما مشکل ھھزينه بر بودن و گران بودن oint
قلمداد ش
 SharePoمسئئله ای نيست که ببرای ھيچ سازماننی مزيت حساب شود،
ً
شيم.
ن ھای کوچک؛ ببنابراين بايد به دننبال نرم افزاری ارزانتر و در عيين حال کامل باش
صا برای سازمان
مخصوص
معموالً در ايران ھيچ کس
س قيمت واقعی ننرم افزاری را پررداخت نمی کند .اما ما اينگونه فررض می کنيم که ما در يک سازممان کوچک
چالش ھای کاری ما تبديل می شود و بايستی در
مسئله قيمت نرم اففزار به يکی از اصلی ترين ش
در خارج از ايران کار ممی کنيم ،آنگاه مس
ن بسيار ھوشمنداننه و در راستای اھداف شرکت بااشد .بنابراين در اينچنين مواردی الزم است که تا حد امکان
اين زميينه انتخاب ھايمان
O
Source
سته اجتناب کنيم و به سمت نرم اففزارھای کد باز)e
ی تجاری يا کد بس
از انتخااب نرم افزارھای
 (Openبرويم .نرم اففزارھای کد
يگان برروی اينتررنت برای دانلودد موجود می باشنند.
باز غالببا ً به صورت رايگ
سيار زياد اين نرم افزارھا ،از
ما نيز ددر اينجا به دنبال بھترين نرم افزاررھای کد باز در زمينه ساخت BPMSھا رفتيم .به علت تنوع بسي
دو نرم افزار را ز
 BPMSاستفاده ککرديم و نھايتا ً و
طرح در زمينه S
رتبه بنددی ھای موجود ددر سايت ھای مط
از ساير نرم افزارھای موجود
بھتر ياففتيم.
ن
رتبه ھا را از کاربرران و
ند که بھترين نقدھھا و باالترين ه
نرم افزاری ھستند
 Proceنام دو نر
 Intalioو essMaker
متخصصان اين زمينه
زبان برنامه
اخته شده توسط ن
افزار )Intalioس ه
کسب کررده اند .اين دو ننرم افزار از نظرر کارايی مشابه ھھمديگر ھستند ،ککه البته نرم ر
نويسی  Javaمحصول شرکت  (Intalioکمی کاملتر و البته پيچيده تر ھھم می باشد .در ممقابل نرم افزار )PrrocessMakerساخته
 (Colosaيک نررم افزار بسيار ککم حجم و ساده می باشد که به طوور کامل در
حصول شرکت a
سط زبان برنامه ننويسی  PHPمح
شده توس
شد.
محيط ممرورگرھای وب اجرا می شود و کار با آن نيز بسسيار ساده می باش
 BPبرای خود داررای اصولی می باشند ،که در بس
دو شرککت  Colosaو  Intalioدر زمينينه ساخت PMS
سياری از موارد ببا ھم مشابه
خواھد نرم افزاری قدرتمند در زممينه
صورت قوانينی نانووشته ھستند ،اما ھر شرکتی که بخ
می باشنند .تقريبا ً بيشتر ااين اصول به صو
 Bتوليد نمايد ملززم به رعايت اين قوانين می باشد ..در ادامه برخی از اين اصول را ذکر می کنيم.
BPMS

:BPMS
ت ھای نرم افزارری در مورد S
اصل  -١ديدگاه شرکت
مسمالً ھھر نرم افزاری ککه وارد بازار می
ی شود ھدفی جز ،،ساده کردن کارر ،کاربران خود نندارد.
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 Coو
 BPMSاز جمله olosa
B
در زمنيه
در زميننه  BPMSنيز ووضع به ھمين مننوال است .ديدگااه بسياری از شرکت ھای فعال ر
جام
سازمانھا برای انج
 Intalioاين است كه با آنكه در سازمانھا ،حجم زيادی از دانش به صوررتھای مختلف مموجود است و س
سازمان كارھا را به انجام
خود ھستند ،در ننھايت» ،افراد« س
ساختارھا و فرآينددھای مورد نظر خ
ف خود دارای س
ت و پيشبرد اھداف
مأموريت
حال سادگی
 ،Inتأكيد بر کاراايی باال در عين ح
 Colosو ntalio
یآورند .از اين ررو در راهحل sa
میرساننند و سازمان را به حركت در می
شد.
اطالعات سازمان می باش
ت
ی کارمندان بخش فناوری
 BPMحتی برای
ھرچه ببيشتر محصول M

اصل  -٢معماری مفھوومی :BPMS
روی فرآيندھا
اين سيستمھا از آن لحاظ كه بر ی
ت عمدهای در متتدلوژیھای توسععه و استقرار فرآآيندھا شدهاند .ن
Bھا باعث تحوالت
BPMS
متمركززھستند و بر عملييات چندمنظوره تتأكيد دارند ،حائ ز اھميت ھستند و اين قابليتھا بر اساس معماری ممنعطف و قدرتمنندی حاصل
میشوند كه دارای اجزاييی ھستند كه قابلييت استفاده مجدد را دارند.
شخص
چندگامی فاقد ساختار مش
ی
ساده يك يا
ی مختلفی دارند كه از عمليات سا
سازمانھا طيفھای
شد ،فرآيندھای سا
ھمانطوور كه قبالً ذكر ش
BPMS
 BPخوب بايد ،ممعماريی برای S
يک سازنده PMS
یشوند .بنابراين ک
ن و مركزی سازممان را شامل می
گرفته تاا فرآيندھای كالن
شش دھد .مھم تريين اجزای معماری فوق به طور خ
فھای فرآيندھای سازمانی را پوش
خود درر نظر بگيرد كه ببتواند تمامی طيف
خالصه به
شوند :
شرح زيير ،توصيف میش


سرويسدھندده تعاملی:
خصی افراد
فرآيندھای فردی ييا تيمی به كار ممیرود كه كمك ممیكند عمليات شخ
ی خودكارسازی فر
يك سرويسدھھنده تعاملی برای
جام باال انجام گرددد .به
مانند :بازبينی
ی يا تأييد يك سند ،در يك سازمان و ھمينطور عملليات تيمی آنھا ببا يكديگر با انسج
سدھنده تعاملی ققابليت سرويسدھھی به تيمھايی با پراكندگی جغرافييايی ،قابليت اشترراكگذاری مستنداات ،و
عالوه ،سرويس
خه حياتشان را اررايه میدھد.
مديريت محتووای آنھا در چرخ



مدل توسعه:
یھای موجود در اليهھای ميانی ،ببراساس چشمانداززی از يك مدل ببرنامهنويسی يكپاررچه ايجاد شده انند؛ اين
تمامی فناوری
را يكپارچه و خودكار نمود،
توان برخی از فرآينددھای سازمانی ا
یدھند كه ،عالوهه بر آنكه می ن
فناوری ھا راههحلی را ارايه می
طريق
ارايه میدھند .بدينط
ی مختلفی كه در سطح سازمان پپراكندهاند را يه
ستمھای اطالعاتی
امكان اتصال و يكپارچگی سيس
یھايی كه يك ساززمان روی سيستممھای اطلالعاتی ققبلی خود انجام دداده است ،حفظ ممیشود.
سرمايهگذاری



اجزای معمارری BPMSھاا :
 BPMSعبارتتند از :
اجزای موجوود در معماری S
•

•

قابلليتھای كاربری::
از طريق نرم افزاررھای رايج که بررروی اکثر
تعاممل كاربران حوززه كسب و كار باا BPMSھا عمووما ً می بايست ز
ن ھا نصب می بباشند انجام پذيرد .تقريبا ً می شود گفت :که امروزه برروی اکثر کاامپيوترھای
کاممپيوترھای سازمان
جرای فايل
ساززمان ھا نرم افزاررھای مايکروساففت  Wordو ) Adobe Acrrobat Readerبرای ساخت و اج
نرم افزارھا بايد نرم افزارھای
صل شرکت ھای تووليد کننده اين م
ی  (PDFموجودد می باشند .با تووجه بر ھمين اص
ھای
 Colosaو
C
شرکت
حمايت کنند .دو ش
خودد را به گونه ای طراحی نمايند که از اين دو نرم افزار کاربردی ح
 Intalioنيز از اين دو نرم افزار درر BPMSھای خ
خود پشتيبانی می کنند .و شما می توانيد با استفاده از نرم
 Inفايل ھايی با ففرمت  Wordيا  PDFايجاد نمائئيد و يا فايل ی
 Proceو ntalio
افزاار essMaker
ھايی با اين
پسووندھا را به نرم اففزارھا وارد نمائئيد و در راستای اھداف خود از آنھا استفاده نمائيد.
ستفاده از افزونه  ٧ھا:
قابلليت توسعه با اس
گر تعامل
ی از مزايای نرم افزارھای متن بباز اين است که ممی توانند با بسيارری از نرم افزاررھای متن باز ديگ
يکی
بنابراين نرم افزارھای ززيادی نيز
ن
جاد نمايند .با توجهه به اينکه گسترهه نرم افزارھای ممتن باز بسيار زيااد است،
ايجا
 ProcessMakنيز از اين امر مستثنا
P
ميان نرم افزار er
ی تعامل با ھمديگگر وجود دارند .مسلما ً در اين ي
برای
 ProcessMakوجود دارند .از جمله اين نرم افززارھا می
ی ٨زيادی نيز بررای تعامل با ker
ست .نرم افزارھای
نيس
 Outlook pluو افزونه
 ، eLock, Knowledgeماييکروسافت ugin
K
T
ن به افزونه ھای Tree DMS,
توان

 ٨در ايننجا منظورمان افزوونه ھايی می باشندد که برروی نرم اففزار اصلی نصب می شوند و نرم اففزار اصلی را کامللتر می کنند.
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ی ديگری که ھر کدام قابليتی کارببردی را به نرم افزار اضافه می کنند نام برد .ھممچينين شما با تووجه به
ھای
صل نمائيد.
 ProcessMمتص
نياززھای سازمان خوود می توانيد افزوونه ھای جديدی ايجاد نمائيد و آنھھا را به Maker
امکانات فوق را در ھس
ت
ت  Intalioکمی متفاوت عمل کررده و سعی کرده که بيشتر
در اين قسمت شرکت
سته اصلی
نرمم افزار خود قرارر دھد و ساير خدممات خود را به گگونه ای ديگر به کاربران ارائه ددھد.
تعاممل با ساير نرم اففزارھای کد باز::
نرم افزارھای کد باز صحبت شد ،اکنون می خواھھيم کمی فنی تر به اين
در قسمت قبل در رابطه با مزايای نر
ضوع نگاه کنيم .ھمانطور که گفتهه شد نرم افزار  ProcessMakerrبا زبان برناممه نويسی  PHPنوشته شده
موض
٩
ذخيره اطالعات در پاييگاه داده ھا از MySql
ه
ت .زبان برنامه ننويسی  PHPبه صورت پيش فررض برای
است
 MySqlنوشته
M
استف
تفاده می کند .برناامه ھای متعدد دييگری ھم ھستند که با استفاده از زبان  PHPو پاايگاه داده
١٠
شاره کرد،
ن برنامه ھا می تتوان به سيستم ھاای مديريت محتووايی نظير جوممال يا وردپرس اش
شدهه اند .از جمله اين
 MyBB,و  ...اشاره کررد .با توجه به ايننکه سيستم ھا ر
M
PHPB
يا به فروم ١١ھای مععروفی نظير BB
ذکر شده نيز
گاه ھای داده ای ممشترکی برای تععامل بين اين
 MySqاستفاده ممی کنند ،بنابراين می توان از پايگ
از پپايگاه داده ای ql
جه پايين
ستم ھا بھره برد .که اين امر نيز بباعث انسجام و ھھماھنگی ھر چه بيشتر سازمان ممی شود و در نتيج
سيس
ن ھزينه ھای ساززمان می شود.
آمدن
 MySQارتباط ببرقرار کند و بر ھمين اساس تماممی مواردی
نرمم افزار  Intalioنيز می تواند با پپايگاه داده ای QL
شاره شد در موردد اين نرم افزار ننيز صدق می کندد.
که در باال به آنھا اش
ی:
قابلليت ھای توسعه و شخصی سازی
توجه به
جمله مزايای نرمم افزارھای متن بباز اين است که تنھا با کمی مھاررت می توان نرم افزار را با ه
از ج
صورت لزوم می تووان زبان نرم افززار را نيز به زباان دلخواه
شخصی سازی کررد و حتی در صو
نياززھای سازمان ،ش
جزء نرم
 Intalioنيز ء
 ProcessMو o
طور که پيشتر ھم گفته شد Maker
ی مثال فارسی تببديل کرد .ھمانط
برای
ی
مھارت آن را با توجه به نيازھای سازممان خود
ت
ی باشند و می تواان با کمی
افزاارھای کد باز می
شخصی سازی
کردد.

در ادامهه اين مقاله به ذکر
کر ويژگی ھای دوو نرم افزار  ProcessMakkerو  Intalioمی پپردازيم.

:Proces
ی با ssMaker
آشنايی
Work
 ProcessMakعبارت kflow
شعار نرم افزار ker
 Cمی باشد .ر
 Proceمحصول شرکت Colosa
نرم افزاار essMaker
جزء يکی از شرکت ھای با
)Simpگردش کااری ساده يا سادهه سازی گردش ککار( می باشد .شررکت  Colosaررا می توان ء
plified
T
Lenv
شتريانی مانندvo :
سابقه و قدرتمند در امر توليد BPMSھا دانست و اين اممر با توجه به مش
 Toyota,و ...که اين نررم افزار
ن نرم افزار و مششتريان معتبری ککه اين نرم افزار دارد ،می توان اميدوار بود که ايين نرم
دارد اثبابات می شود .با تتوجه به شعار اين
افزار قررار است بھينه ککننده بسياری از ککارھای سازمان ما شود.

ی با :Intalio
آشنايی
شود .نرم
 Intalio Seمی باشد ارائه می ش
ت يک بسته نرم اافزاری که شاملل  Intalio Designerو erver
اين نرم افزار به صورت
حی گردش ھای ککاری به کار می رود و بر پايه نررم افزار قدرتمند  Eclipseساختته شده
 Intaجھت طراح
alio Designe
افزار er
است .باا استفاده از ابزاررھای قدرتمندی ککه  Intalio Designerدر اختييار کاربران خود قرار می دھد ،آنھا می توانند گرردش کاری
جرا نمايند.
خروجی گرفته و آنھا را در  Intalio Serrverاج
سپس جھت اجرا ،از پروژه خود خ
طراحی نمايند و س
خود را به طور کامل ط
سط نرم افزار
ستفاده از ) BPEL١٢اين فرمت توس
 Intalio Sنرم افزاری می باشد جھت اجرای گرردش ھای کاری ساخته شده با است
Server
از جاوا توليد شده است و
شود با استفاده ز
 Intalio Dessignerتولييد می شود( می بااشد .اين نرم افزاار که تحت مروررگرھا اجرا می ش

ی باشد.
جرای آن نياز به  Java JDKمی
برای اج
Data Base
e

9

وبالگ ھا از طريق ن
گ
 : CMSS (Content Manساخت ساييت ھای مانند
nagement Systtem) ١٠
اين سيستم ھا انجام ممی پذيرد.
 : Foمکان ھايی بررای تبادل نظر کارربران در اينترنت..
orum١١
12
Businesss Process Execu
ution Language
e
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به گردش کاری موورد نظر را ايجااد و سپس
سرور شما قادر خخواھيد بود تا فررم ھای مربوط ه
 BPELبرروی س
پس از ققرار دادن فايل L
ی آن پياده سازی کنيد.
ساير جززئيات را برروی

 ProcessMو :Intalio
ويژگی ھای مھم مشتررک در دو نرم افزار Maker




































.(Clo ud Computin
استفاده از پرددازش ابری )ng
مدت.
پشتياني از گرردش کارھاي کوتتاه مدت و بلند مد
قوانين سازمان.
ن
انعطاف پذير در تعيين مسير گگردش و ارجاع گگيرندگان مجاز ببراي اساس
ت به مرحله قبل در ھر زمان.
امكان برگشت
ت به شروع كننده در ھر زمان.
امكان برگشت
ن در ھر زمان.
امكان ارجاع وظيفه به ديگران
امكان تفويض
ض انجام وظايف بهه ديگران در ھر گردش كار.
امکان ارسال رونوشت.
ی.
ن و بين سازمانی
قابل استفاده دررمحدوده سازمان
ب سرويسھا.
قابليت اتصال به  XMLو وب
برقراری ارتبباط بين نرم افزاررھای موجود در سازمان.
الت بين فرآيندی.
سرويس دھندهه ای برای تعامال
کنترل خطاھا.
ک رويداد يا در اددامه يک گردش ککار ديگ.ر
آغاز خودکار يک گردش کار بعد از وقوع يک
ايجاد گردش ککارھای موازی و سری.
ت نياز.
ايجاد زير فرآآيند و تعليق فرآينند والد در صورت
گردش کار والد.
ت گردش کارھای فرزند در ش
امکان مشاھدهه آخرين وضعيت
ن وضعيت.
مشاھده آخرين
ک گروه .
امکان ارجاع يک وظيفه به يک
امکان ثبت دررخواست به نماينددگی از يک گرووه.
امکان پی گيرری زيرفرايندھا از طريق فرآيند ووالد.
ضيحات)پاراف( درتمام وظايف.
امكان ثبت توض
ع.
ت يک يا چند فايل در زمان ارجاع
امکان پيوست
چه گردش.
مشاھده تاريخچ
ارسال ايميل ببرای شخصی کهه کار به وی ارججاع می شود .
خواستش.
ارسال ايميل ببه درخواست دھننده در ھر مرحلهه از پيشرفت درخ
امکان پی گيرری درخواست ازز طريق نرم افزارر.
درخواست.
ت
صورت مجاز بوددن اين
امکان ارسال درخواست لغو گگردش کار ،و لغوو آن به ھمراه ھممه وظايفش در ص
امکان شروع مجدد گردش کارر در صورت وقووع خطا.
ب چندين وظيفه بهه صورت ھمزمانن و انجام يک فععاليت واحد برای ھمه آنھا.
امکان انتخاب
امكان ذخيره ببه صورت پيشنوويس ھر وظيفه.
ط با ھر گردش ددر ھر وظيفه و ددر فرم اصلی.
امكان مشاھده تمام وقايع مرتبط
ديگری.
ی
تنظيم دريافت كنندگان مجاز درر ھر مرحله بر اساس چارت ساززمانی موجود يا ھر قوانين
امکان تعيين ززمان يادآوری بررای دريافت کنندهه يک وظيفه و اع
عالن ھشدار در ززمان فرا رسيدن زمان و تکرار آآن تا تکميل
نھايی.
 pو  docبرای چچاپ گزارشات.
صدور فايل ھھايی با پسوند pdf
کانات ديگر که ممی توانند در ساززمان شما مشکل گگشا باشند.
و بسياری امک

:Proces
تفاوت ھای  Intalioو ssMaker
(ProcessM
جدول ) ١تفاوت ھای  Intalioو Maker
Pro
ocessmakerr
http://darajeeh.net

Intalio

حجم و نصب نرم افزار

کل حجمی در
 Processsmakerدر ل
حدود  ٢۵ممگابايت دارد.
نصب بسيارر ساده و تنھا با فشردن چند
دکمه.

سرعت طراحی

 Processمی
به علت اينککه در smaker
بايست از ممرورگر برای ط
طراحی استفاده
ت تا حد زيادی پاايين می آيد.
کنيم سرعت
استفاده از سسيستم يکپارچه ددر
تحت مرورگر
 Processsmakerکه ت
طراحی و پردازش و
ی
اجرا می ششود جھت
مل گردش ھای کااری .اين امر
اجرای کامل
در ھر نقطه
دسترسی بهه نرم افزار را ر
مکانی محققق می سازد و فققط کافی است
که شما يکببار نرم افزار را برروی سرور
نصب کنيد تا بتوانيد از ھر کجا با آن کار
کنيد.
 Coسعی کرده تا از طريق
اما olosa
ھای موجود اين
تعامل با سااير نرم افزار ی
خود قرار دھد.
امکانات راا در نرم افزار خ
شتيبانی يکسان،
با امکانات نسبتا ً مشابه و پش
 Proھزينه
نرم افزار ocessmakerr
تری دارد.
ساليانه کمتر

ی به تمامی امکاانات نرم افزار
دسترسی

جداگانه *
استفاده از افزونه ھای ج
ساليانه
ھزينه س

نصب )حجم
حجم باالی  Intallioبرای ب
حدود ٢۵٠
د
 Intalioدر
o Designer
 Intaدر
جم alio Server
مگابايت و حج
گابيت می باشد.
حدود  ۴۵٠مگ
صب اوليه ،
نيازھايی جھت نص
به علت پيش ني
نصب نرم افزاار کمی پيچيده و نيازمند
خاص می باشد.
مھارت ھای خ
در Intalio
سرعت باالی ککار و طراحی ر
به علت بھره گگرفتن از نرم افززار تحت
دسکتاپ برای طراحی گردش ھای کاری.
 Intalioشما می ببايست برای
برای کار با o
طراحی اوليه گگردش کاری خوود ،برروی
intalio
ھر کامپيوتر اببتدا نرم افزار o
 Designerررا نصب نمائيد.

 Intalioسعی کرده است که اککثر امکانات
الزم را به صوورت پيش فرض در نرم
قرار دھد.
افزار خود ر
با امکانات نسببتا ً مشابه و پشتيباانی يکسان،
 Intaھزينه سالياانه بيشتری
نرم افزار alio
دارد.

بسياری از افزونه ھا به صورت پيش
ی
ت .از طرفی نرم اففزار  Intalioرا دداريم که به علت ھھمراه داشتن
ن قسمت نظر دادن قدری دشوار است
* در اين
جانبی کمی جھت ببرقراری ارتباط با ساير نرم افزارھا دارد نمی
ت اينکه امکانات ج
فرض کاار را برای کاربراان خود راحت کردده است ،اما به علت
قناعت کند.
ت
تواند از تمامی آن نرم افزاارھا بھره بگيرد و می بايست به امککانات خودش
ف ديگر نرم افزار  ProcessMakerrافزونه خاصی ببا خود به ھمراه نددارد که اين امر کممی کاربران را در ابتدای امر دچار ممشکل می
از طرف
ران نمايد.
نيازھای خود ارتباط برقررار کند می تواند ايين مشکالت را جبر
ی
ی تواند با نرم افزارر ھای بسياری بررای تکميل
سازد .امما به علت اينکه می
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نتيجه گگيری:
اجتناب نا پذير در سازممان می باشد
ب
مديريت روال ھای کارری امری
ت
سيستم ھای
با توجه به مطالب فوق ممی توان دريافت که استفاده از سي
ی خود قرار دھندد .ابزارھای متن بازی که در اين عرصه وجود داارند متفاوت
مرور تمامی سازممان ھا بايد آن راا در دستور کاری
که به مر
 ProcessMakو  Intalioاشارره کرديم.
دو نرم افزار ker
ھستند امما ھمگی ھدف ممشترکی را دنبال می کنند که در اين مقاله ما به و
 Inرا برای سازممان ھای
اين دو ننرم افزار از بسيياری جھات با ھمم شباھت دارند ،ااما در يک جمع بندی بسيار کلی می توان ntalio
ی سازمان ھای کووچکتر انتخاب نممود.
 Proceرا برای
بزرگتر و essMaker
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