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خدا در روز قيامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلي که در دنيا به آنها داده است باريک بيني (: ع)امام محمد باقر

 .کند مي
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 (ومسبخش BPMN)  ()"بي پي ام ان"مروري بر 

 بخش دوم

 

 

يند کسب و کار به همديگر متصل عناصر جريان در نمودار براي ايجاد اسکلت ساختار فرا :(Connecting Objects)اشيای اتصالي

 : دهند که شامل موارد زير است مياين کار را انجام ( ها بست)شوند که عناصر اتصالي مي

 جريان توالي(Sequence Flow) :( توالي)نشان دادن ترتیب  جريان توالي يک خط صاف با فلشي توپر در انتهاي آن است و براي

ام موما در بي پي ع (Control Flow)رود توجه شود که واژه ي کنترل جريان فرايند انجام خواهد شده بکار مي هايي که در فعالیت

 (شکل زير) شود ان استفاده نمي

 

 

 جريان پیام(Message Flow) :تبادل  يک فلش توخالي در انتهاي آن  است و براي نشان دادن جريان پیام به شکل يک خط چین با

ه آن پیام رودک بکار مي (Process Participant)مجزا در فرايند( نقش ها يا موجوديت هاي کسب و کار)ي پیام بین دو مشارکت کننده

 (شکل زير. )مشارکت کننده مجزا است در بي پي ام ان دو استخر مجزا در نمودار نشان دهنده ي دو .کنند را ارسال يا دريافت مي

 

  اجتماع(association)  :داده، متن و ساير نقطه چین شکل که انتهاي آن خطي فلش مانند دارد و براي پیوسته نمودن  يک اجتماع خطي

 .رود ها بکار مي ورودي و خروجي فعالیتاجتماع براي نشان دادن  .شود مي به اشیاي جريان استفاده (Artifact)ها  سازه

 

سازماندهي  نیسمي برايهاي مدلسازي فرايند، از مفهوم باريکه شنا به عنوان مکا بسیاري از متدولوژي: (SwimLane)باريکه های شنا

بي پي ام . هاي متفاوت را نشان دهند مسئولیتهاي متفاوت کارکردي يا  کنند تا بتوانند قابلیت استفاده ميهاي مجازي جداگانه  در دستهها  فعالیت

 :کند که عبارتند از ي دو عنصر پشتیباني مي به وسیله از خطوط شنا (BPMN)ان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .انديشيدن استعبادت، زياد در کار خدا ( حقيقت)عبادت کردن به زيادی روزه و نماز نيست، بلکه (: ع)امام حسن عسگری
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  استخر(Pools) :ی یک مشارکت کننده استخر نشان دهنده(Participant) ای  به عنوان محدوده در فرایند است و همچنین

استفاده  (B2B)ها از سایر استخرها و معموال در موقعیت و حالت بنگاه به بنگاه  ای از فعالیت مجموعهبندی  برای تقسیم

 (شکل زیر) .شود می

 

 

تواند مرز استخر  و جريان توالي نمي .شود که نمودار داراي دو موجوديت يا مشارکت کننده کسب و کار جداگانه باشد استخرها زماني استفاده مي

 (شکل زير). شود ط بین دومشارکت کننده استفاده ميبه عنوان مکانیسمي براي ارتبارا قطع نمايد و از جريان پیام 
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 .آورد دهد و نگرانيها به او رو مي آن که در کاری که نافرماني خداست بکوشد اميدش را از دست مي(: ع)امام حسين 

تواند از مرز يک  شود جريان توالي مي خش کارکردي يا يک نقش استفاده ميهاي مرتبط با يک ب ها بیشتر براي جداکردن فعالیت اما باريکه

 (شکل زير) .بارکه در استخر عبور نمايد

 

 

 

طوري طراحي شده است که منعطف بوده و اين امکان وجود دارد که براي توصیف و مدلسازي  (BPMN)بي پي ام ان: (Artifact)ها سازه

تواند براي فرايند مدلسازي شده مناسب  هر تعداد سازه که مي .هاي بیشتر، عناصر پايه اي را توسعه داد اضافه کردن تواناييشرايط خاص، با 

هاي خود، براي افزودن جزئیات بیشتر به نمودار استفاده نمايد که اغلب  سازه تواند از هر مدل ساز مي .باشد قابل اضافه شدن به نمودار است

 .کند ها تغییر نمي با اضافه شدن سازه هاست با اين حال عناصر اصلي نمودار نشان دادن ورودي و خروجي فعالیت براي

و  (Group)، گروه (Data Object)سه سازه ي شي داده (BPMN)هاي بي پي ام ان هاي معرفي شده در نسخه از اولین سازه

 .است (Annotation)نويسي حاشیه

  شي داده(Data Object) : ها يا حالتي که يک سند  داده نحوه ي بکارگیري يا تولیداشیاي داده مکانیسمي است براي نشان دادن

 (شکل زير) .شوند وصل مي ها که با نماد اجتماع به فعالیت ممکن است توسط فعالیتي تغییر يا به روز رساني شود
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 .خداوند امتى را عذاب نخواهد کرد، مگر در وقتى که نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند(: ع)امام صادق 
 

 

 

  گروه(group) : های گرد  مستطیل با گوشهگروه یک

شود و صرفا برای  است که به شکل خط چین رسم می

بخش خاصی از نمودار ( پررنگ کردن)مشخص کردن

دهی بدون  یا گزارش برای اهداف مستند سازی، تحلیلی

بکار اضافه نمودن محدودیتی در عملکردهای عناصر 

 (شکل زیر. )رود می

 

 حاشیه نويسي(Annotation)  :نويسي  حاشیه

ي  مکانیسمي است که به مدلساز امکان ارائه

اطالعات متني بیشتر براي مخاطبان نمودار را فراهم 

 (شکل زير. )کند مي

 

 سازی نماد متفاوت سطوح و اهداف

آغاز  هاي سطح باال تشخیص فعالیتمدلسازي اغلب با 

ها با  تفصیل دادن اين فعالیتشود که در مراحل بعدي با  مي

بر . يابد ر در نمودارهاي جداگانه ادامه ميجزئیات بیشت

توانند سطوح  ، نمودارها مياساس متدولوژي انتخاب شده

 (BPMN)مختلفي داشته باشد با اين حال بي پي ام ان

همچنین (white,2006).ستامستقل از متدولوژي 

براي  (BPMN)مودارهاي بي پي ام انن .ممکن است

ترسیم آن ي  که بر نحوه اهداف متفاوتي تهیه شود

 .گذار خواهد بود تاثیر

 (BPMN)بي پي ام ان مزايای -1

ها  نسبت به ساير انواع نمادسازي (BPMN)ام انبي پي 

کند که  هايي است که آن را متمايز مي داراي مزايا و برتري

 :ي آن عبارتند از  برخي مزاياي عمده

ها و ابزارهاي  زبان مشترک و مورد توافق شرکت -

 سازي مختلف مدل

 فهم و يادگیري آسان کاربران نهايي -

 هاي قابل اجرافرايندرائه مکانیسمي براي ايجاد ا -

(BPEL) از سطح نمادسازي کسب و کار 

گر کسب و کار   يندهاي کسب و کاري که توسط تحلیلفرا -

ون تعبیر و تفسیر شود مستقیما و بد توسعه داده مي

هاي مختلف قابل نگاشت به موتور  انساني به زبان

 .اجرايي مدل فرايند کسب و کار است
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 .رسد اگر چه زماني طوالني بر او بگذرد دهد و عاقبت به پيروزی مي شخص صبور پيروزی را از دست نمي(: ع)امام علي
 

7 
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 نام  مهدی زنده: تهيه کننده

 

دولوژي بر آن است که مستقل از مت (BPMN) پي ام انبي  -

توانند براي  هاي بسیاري مي متدولوژي .مدلسازي عمل کند

 .انتخاب شوند BPMNمدلسازي توسط 

 

 جمع بندی و نتيجه گيری

گران و مدلسازان کسب و کار با آن  مشکلي تاريخي که تحلیل

مواجه بودند نحوه نگاشت دقیق مدل مطرح در سطح کسب و کار 

سازي بود به طوري که بدون  در سطح پیادهبه مدل اجرايي مناسب 

تعبیر و تفسیر اضافي و سوء برداشت و واضح سازي هاي اضافي 

ي آيد که فرايندهاي داخل دومین مشکل آنجا بوجود مي. شود انجام

کنند  ي تامین تالقي مي آن در زنجیره سازمان با فرايندهاي بیروني

شوند در اين حالت  ميو فرايندهاي داخلي از مرزهاي سازمان خارج 

ي ه شده و مورد حمايت اکثر ابزارهاوجود زبان استاندارد و پذيرفت

از سازمان ي فرايند در خارج  سازي اجتناب ناپذير است که ادامهمدل

از آنجا . هاي بیروني آن قابل انجام باشد توسط موجوديتبه راحتي 

ا مرتفع که اين زبان توانسته است به خوبي اين دو مشکل اساسي ر

استاندارد براي مدلسازان  رسد انتخابي مناسب و نمايد به نظر مي

هاي کمتر، مدل  و کار خواهد بود تا با دغدغهگران کسب  وتحلیل

هدايت نمايند به طوري که با  مورد نظر خود را تا سطح اجرا

 . هاي خارج از سازمان به راحتي منطبق شده و امتداد يابد مدل
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 شهروندان سلند،يا دري مليي شناسا کارت طرحي اجرا با

 در الکترونیکي شناسايي هاي کارت از توانند مي ها، بنگاه و

 دولت. کنند استفاده محلي سطح در و مرکزي سطح

 اين اجراي و طراحي براي فدرال هاي بانک با ايسلند،

 .کند مي همکاري سیستم،

 

 ساختار دولت الکترونيک

 

ها و  سیاستوزير  و نخست داردايسلند ساختار جمهوري 

 .کند مياتخاذ  را هاي دولت الکترونیک آن استراتژي

ديدگاه عمومي نسبت به دولت الکترونیک در ايسلند، يک 

 .آن غیر متمرکز است اجرايسیاست متمرکز است، اما 

 

 الکترونيکي هويت مديريتهای  سيستم وضعيت

 براي الکترونیکي هويت مديريت مرکزي سیستم سلنديا در

 داشته نظر در دولت ولي. ندارد وجود محلي يا مرکزي دولت

هاي  بخش. کند اندازي راه را سیستم اين 1112 سال تا است

 الکترونیکي هويت مديريتهاي  سیستم از ايسلند، دولتي

 از استفاده بر مبتني ها آن اکثر که کنند مي استفاده متفاوتي

 .است عبور رمز و کاربري نام

 

 



  

 

 .ای، که اندوه طوالني و درازی را در پي دارد های نفساني لحظه چه بسيار خواهش(: ع)امام علي
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 مستندات پروژه: منبع

 

 و الکترونيکي هويت مديريت سيستمهای  کاربرد

 ها آن ارزيابي

 

 کاربردها( الف

 طريق از افراد براي که است خدماتي جمله از زير، هاي نمونه

 :شود مي مهیا( کارت قيطر از نه و) اينترنت

 شهروندان براي خدمات ي ارائه 

 (مالیات پرتال به اتصال طريق از) مالیاتي ي اظهارنامه -

 شخصيي  ي صفحه به توانند مي دانشجويان) ها  دانشگاه -

 .(کنند پیدا دسترسي خود

 دولت خدمات پرتال -

 بنگاه براي خدمات 

 مالیاتي ي اظهارنامه -

 گمرک براي اظهارنامه -

 

 ارزيابي( ب

 

 در الکترونیکي هويت مديريت سیستم کنوني زيرساخت

 هم سلنديا. کند نمي مینأت را کاربر نیازهاي تمام سلند،يا

 مديريت سیستم زيرساخت يک ساخت حال در اکنون

 هدف. کند حمايت PKI از که است الکترونیکي هويت

 ي استفاده ازي بانیپشت زيرساخت، اين از استفاده

. است وسیع و عمومي سطح در ديجیتالي هاي گواهینامه

 براي الکترونیکي، هويت مديريت مرکزي سیستم

 انتظار اما ،است نشده ديده ايسلند، در دولتيهاي  بخش

 حال در که الکترونیکي هويت مديريت سیستم رود مي

 دولت براي  عمده ثیرأت است، توسعه حال در حاضر

 .باشد داشته الکترونیک

 

هر گونه مطلب و  بينيد يادآور شويد و در ضمن لطفاً اگر در ماهنامه کمبود يا نارسايي يا نقطه ضعفي مي

 .مقاالت مفيد مرتبط با کارت هوشمند با نام شما در ماهنامه منتشر خواهد شد

 



  

 .به دست آوريد( نيک)وانيد دل مردم را به دست بياوريد پس دلشان را با اخالق ت با دارايي خود نمي(: ص)رسول اکرم 
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سیستم AFIS)  )سامانه شناسايي خودکار اثرانگشت  

اثر پايگاه داده تصاوير  از خودکار اثرانگشت و شناسايي انطباق 

رانگشت به صورت کد شده در پايگاه داده اثآ. باشد انگشت مي

بهم و يا به    AFISمعموالً سیستمهاي . شده استذخیره 

برخي از سیستمهاي  .باشند هاي ديگر متصل مي گاه دادهپاي

AFIS  عالوه بر اثر انگشت، اطالعات  ديگري مانند تصوير

، جنس و سن را چهره و يا اطالعات آماري شخص نظیر نام

برخي سیستمها داراي قدرت  همچنین .کنند نیز ذخیره مي

 . باشند جستجوي اثر انگشت بازمانده در محل نیز مي

توسعه يافته سامانه انگشت نگاري  شکلاين سامانه در واقع 

و ساده است ولي با اين تفاوت که اين سامانه  براي مقايسه 

ها  بانک اطالعاتي شامل میلیون اثر انگشت از  يکبازيابي 

 . رود کار مي به آثار انگشت  نمونه

 

 

هاي ديگر، بانک اطالعاتي  تفاوت عمده اين سامانه با سامانه

پاسخ لذا زمان . رود کار مي هاي است که براي مقايسه ب گسترده

طور  هب. تواند از چند دقیقه تا چندين روز طول بکشد سامانه مي

 درتوان  مي AFIS سامانه خالصه تفاوت انگشت نگاري عادي با

 :استموارد زير اشاره 

  در انگشت نگاري پاسخ صحت يا عدم صحت مقايسه در چند

 شود در حالي که همانطور که در باال اشاره شد در ثانیه آشکار مي

 .به اين صورت نیست AFIS   سامانة

  شپیش پرداز)انگشت نگاري معموالً الگوهاي قابل تشخیص 

تصاوير اثر انگشت و  AFIS سامانه اماکند  را ذخیره مي( شده

 .کند الگوهاي متناظر را ذخیره مي

 هاي انگشت نگاري غالباً در يک شبکه رايانه محلي،  داده

اما . شود ميهاي هوشمند ذخیره  تجهیزات مربوط يا کارت

در يک بانک داده مرکزي ثبت  AFIS سامانه  هاي داده

 .شود مي
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 .براى دينش و دين خود را براى دنيايش ترک گويد از ما نيست آن که دنياى خود را(: ع)امام رضا
 

 گیري کرد در توان فقط از يک انگشت نمونه در انگشت نگاري مي 

 21هاي هر  اجبار قانوني در ثبت داده AFIS سامانه حالیکه در

 .انگشت است

 نگاري معموالً ارزان قیمت هستند در حالي که  تجهیزات انگشت

 .بسیار باالتر است AFIS  سامانه هزينه

 رود در  کار مي هانگشت نگاري براي مقاصد عمومي و خصوصي ب

 .غالباً جنبه عمومي دارد AFISحالیکه 

 

بايد به يکسري پارامترها توجه   AFISدر نتیجه براي انتخاب 

 .کنیم که در زير به بعضي از اين نکات اشاره مي. کرد

موجود در پايگاه داده، اثر انگشت توانايي ثبت حداکثري تصاوير 

امکان تعامل با ديگر سیستمهاي بازشناسي اثرانگشت، میزان 

پیچیدگي تنظیمات سیستم، میزان پیچیدگي کار باسیستم، 

تجهیزات مورد نیاز براي نصب سیستم، امکان تست سیستم، نحوه 

دهي سیستم، امکان به روز کردن سیستم، محدوديت  گزارش

سیستم پاسخگوي استفاده مداوم مي )زماني استفاده از سیستم 

، هزينه سیستم، امنیت اطالعات سیستم، تضمین (باشد يا نه

پرداخت خسارت، تعهدات در هنگام خرابي سیستم، ضمانت کارايي 

 .  سیستم، گارانتي سیستم

باشند که  داراي کاربردهاي مدني و جنايي مي   AFISسیستمهاي 

تمام افراد موجود جامعه  شامل مدني پايگاه داده يدر کاربردهاي

 :باشد و کاربردهاي مانند موارد زير دارد مي

 جلوگیري از صدور بیش از يک کارت براي يک شخص 

 شناسايي افراد در موارد مختلف 

 

 

 

 

 جلوگیري از رأي دادن مجدد افراد 

  کاربردهاي جنايي شامل شناسايي افراد مجرم و يا

اجساد از پايگاه داده موجود از افراد سابقه دار و کل 

 .شود پايگاه داده مدني مي

تنها  AFIS امانهاما بايد متذکر شد که س

. رود کار نمي برای بررسي سوابق مجرمانه به

اين سيستم  ذخيره شده در آثار انگشت از

استخدام،  تصديق هويت جهت برایکالً 

های مختلف و ارائه خدمات  صدور گواهي

 . شود استفاده مي گوناگون

 

 مستندات پروژه: منبع

 



 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 .خداوند عزوجل کسي را که در ميان جمع، بدون ناسزاگويي شوخي کند، دوست دارد (: ع)امام محمد باقر
 

هاتازه  
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 كمكيي در برنامه  هاي رايانه استفاده از بازي

 درسي مدارس

 

اي و  هاي رايانه نامه همکاري بنیاد ملي بازي چندي پیش تفاهم

هاي  سازان پارسي به منظور طرح استفاده از بازي سراي ربات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . اي در برنامه کمک درسي مدارس، منعقد شد رايانه

نامه به منظور ايجاد  ه گزارش ايتنا از ايسنا، اين تفاهمب

هاي  هاي مشترک در زمینه تولید فکر جهت خلق بازي بخش

هاي آنالين براي  مناسب و فعالیت در زمینه اجراي بازي

آموزان سراسر کشور و همچنین براساس طرح انديشه  دانش

کمک درسي مدارس   اي در برنامه هاي رايانه استفاده از بازي

هاي  که پیشتر وزارت آموزش و پرورش به عنوان يکي از برنامه

 .منعقد شده است تي اين وزارتخانه اعالم کرده بودآ

نامه مقرر  بنا بر اطالعات نشريه ارتباطات براساس اين تفاهم

شده است از ابتداي مهرماه امسال تعدادي بازي کوچک 

که به  www.schgame.comخالقانه آنالين برروي سايت 

آموزان   دانش شده است، به منظور استفاده همین منظور طراحي

 .قرار گیرد

جلسه شوراي برگزاري هشتاد و ششمين 

 راهبردي كارت هوشمند ملي
 

جلسه شوراي راهبردي کارت هشتاد و ششمین 

با حضور رياست  21/12/2932هوشمند ملي در تاريخ 

مجري طرح، معاونین و مشاورين  محترم سازمان و

در اين جلسه گزارش آخرين وضعیت دفتر  .برگزار شد

آقاي طريقت مطرح جناب  پیشخوان نمونه توسط

ز گرديد و همچنین گزارش مراسم رونمايي و آغا

ها و اقدامات ريزي عملیات کارت هوشمند ملي برنامه

از . شد اي موهبتي مطرحانجام شده توسط جناب آق

مه، عملیات طراحي و توسعه آنجائیکه بر طبق برنا

باشد،  در حال اتمام ميهاي کارت هوشمند ملي  سامانه

اختتام قرارداد گزارش طرح  خالصه در اين جلسه

آقاي طريقت و  جناب توسط ،هاطراحي و توسعه سامانه

 .گروه مشاوران در جلسه مطرح گرديد

 

http://www.schgame.com/

