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 BPMN))"بي پي ام ان"مروري بر 

زبان استاندارد ديداري به شکل نمودار فلوچارت براي نمايش  (BPMN: Business Process Modeling Notation)بي پي ام ان 

فرايندهاي کسب و کار سازي  ابزارهاي مدل ي عمدهکنندگان  ن استاندارد توسط بسیاري از عرضهمدل فرايندهاي کسب و کار است که به عنوا

 .هاي آن را معرفي نمايد و قابلیت ، عناصر اصلي(BPMN)اين نوشته سعي دارد با مرور بي پي ام ان. شود اني ميپشتیب

ررسي زيان ديداري استاندارد در اين مقاله سعي شده است با ب

BPMN) "بي پي ام ان"هاي کسب و کار،  سازي فرايند نماد
1) 

ي اين زبان  ضمن معرفي عناصر و نمادهاي اصلي تشکیل دهنده

مزيت استفاده از اين زبان که اکنون  ،  به طور اجماليتصويري

، پذيرفته شده و مشترک بین اکثر استاندارد غالب به زبان

ابزارهاي معروف مدل سازي  براي تشريح مدل فرايندهاي 

 .کسب و کار سازمان تبديل شده است ذکر نمايد

، مديريت 2، مدلسازي (BPMN)بي پي ام ان: واژگان کلیدي

 ،4هاي کسب و کارمدلسازي فرايند ،9هاي کسب و کارفرايند

 8)، بنگاه به بنگاه7، نمودار جريان6، نقشه فرايندي5فلوچارت

B2B) ) 

 

 و مرور ادبیات مقدمه

هاست  مجموعه  از فعالیتيک فرايند کسب و کار متشکل از يک  

شود اين  حیط سازماني و فناورانه انجام ميکه در هماهنگي با م

هر فرايند . کنند سازماني را محقق مي هدفها مشترکا يک  فعالیت

شود ولي ممکن  کسب و کار توسط يک سازمان منفرد مصوب مي

هاي ديگر در  است با ساير فرايندهاي انجام شده توسط سازمان

 (Weber,2009,p17) تعامل باشد

اتوماتیک کردن فرايندهاي کسب و کار با کمک گرفتن از زيرساخت 

، يک مدل فرايندهاي کسب و اول: دسه جنبه دار فناوري اطالعات

 شود، مي  ترسیم گرافیکي   به شکل  معموال است که  الزم  کار

 

1
Business Process Modeling Notation 

2
 Modeling 

3
 BPM: Business Process Management 

4
 Business Process Modeling 

5
 Flowchart 

6
 Process Map 

7
 Flow Daigram 

8 Business to Business
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  .مؤمن نرم خو و ماليم است تا آنجا که از نرم خوئى احمقش پندارى(: ص)پيامبر اکرم
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ي  و نهايتا يک رفتار استاندارد شدهيک مدل اجرايي مورد نیاز است  در نوبت دوم و در زمان استقرار فرايندهاي کسب و کار در محیط اجرايي ،

هنگامي که مشاوران  (Kloppmann et al,2009) ها الزم استهاي زمان اجراي فرايند زيرساختاجرايي براي اطمینان از اجرايي شدن در 

هاي آن را مشخص نموده و راهبردهاي الزم براي رسیدن  چشم انداز، اهداف و ماموريت ، با تحلیل موقعیت دروني و بیروني سازمان،3راهبردي

ر آن سازمان را رسد تا با توجه به راهبردهاي تدوين شده، مدل مناسب  کسب و کا مي11به آنها را تدوين کردند نوبت به تحلیلگر کسب و کار 

هاي گوناگون انجام شود فرايندهاي  گر کسب و کار که ممکن است به روش شده توسط تحلیل با توجه به توصیفات ارائه. ايجاد و توصیف نمايد

فاز اجرا شود در نوبت بعدي و در  کند تدوين مي بین فاز طراحي و فاز اجرا عمل ميکه به عنوان واسط  11آن کسب و کار توسط طراح فرايند

اين فرايندهاي تدوين شده را با مفاهیم مهندسي نرم افزار، به صورت مشخصات چندين پروژه ي نرم افزاري تعريف کرده و در  12معمار سیستم

تا بعد از يکپارچه سازي به شکل يک سیستم اطالعاتي براي تسهیل فرايندهاي کسب و کار ظاهر . دهد مي 19اختیار مهندس نرم افزار قرار

 .شود

 

9
 Strategic consultants 

10
 Business analysts 

11
 Process designer 

12
 System architect 

13 Software engineer 
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 .راه خود پسندى را با خودشناسى ببند(: ع)امام محمد باقر

شود تا اطیمنان حاصل شود که موارد طرح شده در  خه رفت و برگشتي کنترلي انجام ميهاي مختلف و يک چر ي اين مراحل در اليه همه

ي موارد پیاده سازي شده در سطح  منطبق بر راهبردهاي تعیین شده  ه شده و نیز همهده سازي پوشش دادسطح راهبردي در سطح اجر و پیا

 .در باالترين سطح است

 

 

گیري و  وت وجود دارند که به نحوي در شکلها و ادبیات متفا ها، تخصص باال افراد متفاوت ديدگاههاي ذکر شده در تصوير شکل  ي اليه در همه

مفاهیم سطوح راهبردي به سطح اجرا، اجراي مدل فرايند کسب و کار سازمان دخیل هستند و بايد درک درستي از آن داشته باشند لیکن انتقال 

 .شود نجام ميهمیشه با مشکالت و سوء تفسیر و تعبیرهايي ا
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 .کند شدت محبت به فرزندش، رحم مىبدون ترديد، خداوند بر بنده خود به خاطر (: ع)امام صادق 
 

قسمت طراحی و های مطرح شده در شکل را به دو  اگر الیه

سیم کنیم جای خالی یک زبان مشترک، ساده و قابل اجرا تق

ی مشارکت کنندگان در این دو بخش طراحی و  فهم برای همه

ای کسب و کار سازمان را محسوس اجرایی مدل و فراینده

به عنوان زبان تصویری برای   (BPMN)بی پی ام ان. نماید می

های کسب و کار فرایندها در  توالی اجرای فعالیتنمایش 

سازمان تالش دارد پلی استاندارد روی شکاف بین طراحی 

و با    فرایندهای کسب و کار و پیاده سازی آن ایجاد نماید

که به آسانی توسط ( استانداردزبان دیداری )ایجاد نمادهایی 

های کسب و کار از تحلیل گر کسب و کار  ی طرف همه

(Business Analyst)های اولیه فرایندها را  سکه پیش نوی

که مسئول پیاده سازی  14ی فنی کند، تا توسعه دهنده تهیه می

را اجرا خواهد کرد قابل فهم ها ندفناوری است که آن فرای

به طوری که طراحی های انجام شده  (OMG,2011)،باشد

 .در فاز طراحی به آسانی قابل نگاشت به عناصر اجرایی باشد

 

 چيست؟ (BPMN)ان ام پي بي

يک زبان ديداري نمودارگراست که  (BPMN)بي پي ام ان

 .کند ندها به شکل فلوچارت را فراهم ميامکان مدل سازي فراي

اين زيان تصويري استانداد شده براي فرايندهاي کسب و کار 

روش استاندارد و فهم امکان توصیف تبادالت فرايندها به يک 

ها را  کار بین سازمان هاي کسب و ها و تراکنش بهتر همکاري

ها زيرا فرايند (Kloppmann et al,2009)ايجاد مي نمايد

 کنند عبور مي همیشه از مرزهاي سازماني

(Dvenport,Short,1990) .بي پي ام ان(BPMN)  تالش

دارد فارغ از متدولوژي مدلسازي عمل کرده و سطوح متفاوت آن 

 سه سطح مدل سازي فرايندهاي کسب و کار در. را پوشش دهد

 .شود زير انجام مي

 

ي  نمودار ساده:  (Process Map)ي فرايندها نقشه -

 جريان فرايند

نمودار :  (Process Description)توصیف فرايندها -

جريان که با اطالعات اضافي تکمیل شده است ولي نه در 

 .حدي که عملکرد واقعي را تعريف کند

که  نمودار جريان: (Process Models)هامدل فرايند -

با اطالعات اضافي تکمیل شده است بطوري که فرايند قابل 

 .تحلیل، شبیه سازي و يا اجرا باشد

 .شود پشتیباني مي (BPMN)که هر سه سطح توسط بي پي ام ان

 

14
 Technology developer 

 نام  مهدی زنده: تهيه کننده
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 .اى ندارد اى است که آباد کننده دانش نباشد، مانند خانه ويرانهدلى که در آن چيزى از (: ع)امام محمد باقر
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 ساختار دولت الکترونيک

 

هاي  در کشور لهستان، وزارت فناوري اطالعات، مسئولیت

 :را داردزير 

 الکترونیکي دولت کاربردي هاي برنامه ي توسعه 

 ( عمودي تجمیع)

 تکنولوژي خاص هاي بخش هاي حل راه ي ارائه 

 ( افقي تجمیع) اطالعات

خیر انجام أهاي دولت الکترونیک اين کشور با ت اکثر پروژه

ها، به شرح زير  برخي از اين پروژه. اند و يا ناتمام مانده  شده

 :هستند

 براي اينترنت مبناي بر يکپارچه يفرم پلت ايجاد 

 دولتي بخش در مديريت

 خدمات ي ارائه به منظور الکترونیکي يفرم پلت ايجاد 

 دولتي مديريتي

 بخش در مديريت براي اطالعات، فناوري شبکه يک 

 عمومي

 

 

 ها بنگاه براي مالیات الکترونیکي پرداخت 

 رانندگان و نقلیه وسائل براي نام ثبت 

 

 الکترونيکي هويت مديريتهای  سيستم وضعيت

 

 ملي سطح در الکترونیکي هويت مديريت سیستم لهستان در

 سیستم اجراي دولت، اصلي اهداف از يکي اما. ندارد وجود

 هويت احراز از که است منظوره چند الکترونیکي اسناد

 پذيرفته استانداردهاي با مطابق و کندي بانیپشت بیومتريک،

 طراحي منظور نیهم به. باشد اروپا ي اتحاديه در شده

 براي مثال .است اجرا حال در راستا همین در هايي سیستم

 اينترنت بر مبتني خدمات ي ارائه براي PESEL2  سیستم

 اطالعات به دسترسي و هويت احراز يید،أت به منظور که

 نتیجه، در رود کار مي به اند داده انجام نام ثبت که افرادي

 پذير امکان لهستاني شهروندان اعتماد قابل و ثرؤم شناسايي

 . بود خواهد



 .خويش فراتر نرود  است که انسان در حد و مرز خود بماند و از اندازه بهترين ادب آن(: ع)امام علي

 .تنهايى است و تنهايى بهتر از همنشين بد

حوزه کارت هوشمند ملي -21داخلي شمارماهنامه   

 

0 

 امکان طرفي از شد خواهد بررسي راحتي به دولتي، مسئولین با مرتبط و تجاري ،مالي هاي فعالیت در شده استفاده اسناد اعتبار که اين ضمن

 .است استفاده قابل...  و بانکي و دولتي هاي سیستم براي PESEL کد. دارد وجود مالیات پرداخت با مرتبط سیستم به سیستم اين اتصال

 

 سريال ي شماره و صادرکننده نام شامل و هستند کاغذي صورت به قانوني، و حقیقي افراد هويت ي يیدکنندهأت اصلي اسناد حاضر، حال در

 و کمکي هاي کارت عنوان به ديگر هاي کارت. است...  و اجتماعي حمايت و سالمت خدمات به دسترسي مبناي و پايه ،شماره اين. است

. دارند را خاص هاي فعالیت انجام يا خاص خدمات از مندي بهره حق آن، ي دارنده که کند مي تضمین ها کارت اين. شوند مي محسوب فرعي

 .ستاجرا قابل شخصي هويت احراز سند طريق از موارد اين ي همه اما

 

 

 مستندات پروژه: منبع

 

 

 و الکترونيکي هويت مديريت سيستمهای  کاربرد

 ها آن ارزيابي
 

 کاربردها

 

 ي استفاده الکترونیکي شناسايي هاي کارت از اکنون، هم

 صرفاً در الکترونیکي کارت از استفاده. شود نمي کاربردي

 .است سالمت ي بیمه بهمربوط  خدمات

 



  

 .در وفادارى، رعايت حقوق و ايستادگى در برابر سختيهاى زمانه: شادى در سه چيز است(: ع)امام صادق 
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SSL  باید به اهشرکت  و سازمانهاچیست و آیا سایت SSL مجهز باشد یا خیر؟ 

 

شوند به  بیشتر اطالعاتي که روي اينترنت رد و بدل مي

شوند و به همین خاطر  ميمبادله   Clear Text صورت

اطالعات مبادله شده در بین راه از کامپیوتر شما به وب سرور 

 . قابل مشاهده هستند

 SSL به عنوان مثال شما وقتي بر روي يک سايت که

، يک فرمي را پر کنید و اطالعات شخصي خود نداشته باشد

 Clear را براي اون سايت بفرستید اين اطالعات به صورت

 Text  کامپیوتر شما خارج شده و بعد از گذشتن ازاز ISP 

، و اين با رسند ه اينترنتي ديگر به سرور ميشما و دهها گر

تواند  ها مي ن گرهاين خطر روبروست که هر يک از اي

اطالعات رد و بدل شده را به آساني مشاهده کند به عنوان 

 ISP ، هم آنکنید ايراني استفاده مي ISP مثال اگر از يک

دهد و همه  مي Send خط  ISP هم شرکتي که به آنو 

هده اطالعات هايي که در مسیر هستند قابلیت مشا شرکت

 .دفرستاده شما را دارن

يک پروتوکل امنیتي است که توسط  SSL به طور خالصه

ترين  بداع شده است و در حال حاضر رايجنت اسکیپ ا

شکلي که باشد به  پروتوکل انتقال امن اطالعات در وب مي

مرورگر اينترنتي شما از وجود چنین امکاني در سرور خبر دار 

استفاده  موجود در مرورگر  Public Key شده و از يک

 فرستد ورت کد شده به سرور ميکرده و اطالعات شما به ص

 

 

خود  Private Key و اين تنها سرور است که با استفاده از

 به علت اينکه آن. کند  Decodeتواند اطالعات دريافتي را مي

 Private Keyافزار  نرم ، هیچتنها در سرور نصب شده است

  .دتواند آن اطالعات را مشاهده کن ديگري در بین راه نمي

ر اين اطمینان خاطر را به در سرو SSL از طرف ديگر وجود

شما در حال فرستادن اطالعات  دهد که وب سايتي که شما مي

سازي شده براي  هستید يک وب سايت تقلبي يا شبیه به آن

از اصل بودن آن اطمینان  بدست آوردن اطالعات شما نیست و

 . کنید حاصل مي

اي را از بازديد کننده  ر وب سايت شما اطالعات محرمانهاگ

 تان اي قسمتي است که از بازديد کنندهکند يا دار دريافت مي

   User کند و وارد يک شناسه کاربري و پسورد دريافت مي

Area   صي دسترسي دارند شود و در آنجا به امکانات خا مي

 . کنیم مي SSL ، ما توصیه به گرفتنبنا بر اهمیت آن

 

 

 سايت سافتستان: منبع

 

 



  

 .کند و زنده دلى، سبب استقامت است و هوس، دل را زنده مىزير پاگذاشتن هوا (: ص)پيامبر اکرم
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هاتازه  

 

 صدور کارت هوشمند ملي از ابتداي مهر

قائم مقام مجري طرح کارت هوشمند ملي از آغاز صدور کارت 

صدور : هوشمند ملي از ابتداي مهر ماه در استان قم خبر داد و گفت

اين کارت تا پايان سال به تدريج در ساير مناطق کشور ادامه پیدا 

پايش اول "ي محمد ابراهیم طريقت در همايش آقا. کند مي

: در مشهد گفت "احوال کشورهاي راهبردي سازمان ثبت  برنامه

شود و  هاي ملي کنوني مي هاي هوشمند ملي جايگزين کارت کارت

اطالعات مختلف شناسايي افراد با اجازه متقاضیان در حافظه اين 

 .شود ها درج مي  کارت

 

 برگزاري هشتاد و یکمین جلسه شوراي راهبردي

هشتاد و يکمین جلسه شوراي راهبردي کارت هوشمند ملي در تاريخ 

با حضور رياست محترم سازمان و مجري طرح، معاونین و  15/15/1931

در اين جلسه روند اقدامات مربوط به تشکیل کنسرسیوم . مشاورين برگزار شد

داخل کارت هوشمند ملي و مسايل موجود در مسیر آن و سپس وضعیت ساخت 

پیشرفت فعالیتهاي جاري طرح کارت هوشمند ملي سمت سازمان در راستاي 

 .نصب و راه اندازي سامانه يکپارچه کارت هوشمند ملي مطرح و تشريح گرديد
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 .عقل و هيچ فقری چون جهل و هيچ ميراثي چون ادب و هيچ پشتيباني چون مشورت نخواهد بودهيچ ثروتي چون  (:ع)امام علي 

 

 

هاي صدور  عملیات نصب، راه اندازي، تست و تحویل دستگاه صدور و سامانه

 (PKI) کارت، شهروندي و زیر ساخت کلید عمومي

 

سازی سايت صدور کارت هوشمند  پس از آماده

اولين دستگاه صدور  1626ملي در اواخر سال 

بندی شده در  کارت بر اساس برنامة زمان

توسط پيمانکار تحويل و  1621اواسط تير ماه 

بوسيله کارشناسان شرکت سازنده ماشين در 

محل سايت نصب و پس از بارگذاری 

افزارهای الزم  راه اندازی شده و تستهای  نرم

 . مختلف با کارتهای واقعي روی دستگاه آغاز شد

 

وب کارشناسان شرکت با ورود و استقرار متنا

نرم / سازنده و انجام تستها مشکالت سخت

افزاری نيز بررسي و در جهت رفع آنها اقدام 

در صورت موفقيت آميز بودن مراحل تست . شد

نهايتاً دستگاه به پيمانکار اصلي سازمان تحويل 

 .خواهد شد
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 .رفته کتاب و سنت را زنده سازددهد و احکام از بين  شيوه عدالت را به شما نشان مى( امام مهدى عليه السالم)(: ع)امام علي
 

نصب و  بندی به موازات طبق برنامه زمان

های ديگر از  اندازی دستگاه صدور، سامانه راه

که چرخه ( CMS)جمله سامانه مديريت کارت 

کند و  صدور کارت در سايت را مديريت مي

سامانه خدمات شهروندی که چرخه مديريت 

فرمهای درخواست تا تحويل کارت به متقاضي 

گيرد و سامانه زير ساخت کليد  را در برمي

که صدور امضای ديجيتال را  (PKI)عمومي 

اندازی و  کند، در دست نصب و راه مديريت مي

بدين منظور اتاق . ار دارندآزمون يکپارچگي قر

Test Bed  در محل سايت آماده سازی شد تا

کارشناسان شرکت پيمانکار و پيمانکاران فرعي 

بتوانند در محيطي مناسب به انجام امور فوق 

 .بپردازند
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 .کند، پدر و مادرت را شاد کن اگر دوست دارى که خداوند عمرت را زياد(: ع)امام صادق 
 

 

به موازات انجام کارها در سايت صدور، 

های زيرساختي مورد   تجهيزات و سامانه

. شوند نياز هم نصب و راه اندازی مي

سازی مرکز مديريت سامانه کارت  آماده

(Administration Room)  و مرکزNOC 

به منظور پايش عمليات صدور کارت و 

ايجاد پيشخوان نمونه در محل ستاد 

سازمان و اداره ثبت احوال قم نيز از جمله 

 .اين اقدامات هستند

 

ها  در پايان برنامه  تست يکپارچگي سامانه

های راهبری و  انجام و پس از اتمام آموزش

های الزم،  کاربران و رسيدن به اطمينان

سامانه کارت هوشمند ملي عمالً راه اندازی و 

صدور کارت در محيط پايلوت آغاز خواهد 

 . شد

 
 


