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پا اديمي مديريتي  (1BPM)هاي کسببو ک کا فرآيندمديريت  چکيده:

ست که هدف  ستر فناک ي    فرآيندکنترل ک بهبود آن  ا سازماني د  ب هاي 
سرکيس گرا   ست. معما ي  سيستم   سبكي از معما ي   (2SOA)اطالعات ا

ها جهت انعطاف  سببرکيس 3كه از اتصببال سببسببتهاي اطالعاتي اسببت 
ستقل از فناک    نرم افزا ها،پذيري ک تعامل پذيري  صو ت م شتيب  يب اني پ

ي از تصوير شفاف . با کجود فراگير بودن اين دک  هيافت، متاسفانه  مي كند
ها اين دک           ک  يکابسبببتگچگونگي  گا ندا د.  کديگر کجود  با ي ها  مل آن عا ت

 تصو  مي شوند. هيافت معادل هم يا  قيو هم ک يا مکمل هم 

مختلف  4دک الگوي ،BPMک  SOAد  اين نوشببته براي مدل تعامل 
 5ا ائه مي شببود. د  الگوي اکل معما ي سببرکيس گرا به عنوان چا چوبي

گسبترد  هم د  کسبو ک کا  ک هم د  فناک ي اطالعات مطرم مي شبود    
ند     ما د  الگوي دکم،    BPMکه د بردا    به عنوان   BPMنيز هسبببت. ا

سازي       سازمان که هدفش کنترل ک بهينه  سو ک کا    هيافتي د  اليه ک
به عنوان فناک ي تنها  SOAها اسبببت ترسبببيم مي شبببود که از   فرآيند 

ستفاد  مي کند   شتيبان کنند  ا وز  کيژگي ک ح، هدف اين مقاله تدکين پ
که هم اکنون غيرشبببفاف ک مبهم  کا برد هر کدام از اين دک الگو اسبببت 

ا ک از کيژگي ه مقالهدک الگو، تحليل نويسببندگان اين  اينن ييتب اسببت.
مطالعات تئو يک چندين سال  حاصل  است ک   BPMک  SOAخصوصيات   

  ک پياد  سازي اجرايي اين دک  هيافت مي باشد.

هاي  يدي  واژه  يت  م  :كل ند دير ما ي      فرآي کا ، مع هاي کسبببو ک 

 هاي کسو ک کا .فرآيندسيستم مديريت  گرا،سرکيس

 

  مقدمه -1

ند مديريت    بال کنترل بر چرخه حيات         فرآي به دن کا   هاي کسبببو ک 
ست،      فرآيند سازي ا سازي تا زمان اجرا ک بهينه  ها از زمان تعريف ک مدل

فناک ي اطالعات نقش مهمي د  پشبببتيباني فني ک ابزا ي از اين  کيکرد 
ها  ا از فرآينددا د ک به مديران سازمان کمک مي کند اجرا ک مديريت بر 

 . [1]بزا ها ک سيستم هاي گردش کا  محقق سازندکانال ا

"معما ي سببرکيس گرا" حاکي قوانين، الگوها ک اببوابطي اسببت كه  
منجر به ايجاد خصببايصببي نپير پيمانه اي بودن، بسببته بندي، اتصببال   
سست، استفاد  مجدد ک تركيو پذيري شد  ک از نپر ساختا  از يك ا ائه 

ست كنند      سرکيس ک يك د خوا ست.       دهند   شد  ا شكيل    سرکيس ت
قابليت تعامل بين  ،د معما ي سببرکيس گرا منپو  از اتصببال سببسببت  

ست،            سرکيس ها ا سي ک مكان  ستقل از كدنوي صو ت م سرکيس ها به 
كان داد ،          ند تريير م مان اجرا مي توان ها د  ز كه سبببرکيس  نه اي  بگو

ناک         يك ف يا حتي از  ند  هاي داخلي خود  ا تريير ده يد تر     ي کال جد
ست  شت    تاثيريفاد  كنند، بدکن اينكه ا سرکيس گيرندگان گذا ه منفي بر 
 .[2]شود

سترد  اي پيرامون       شات ک پژکهش هاي گ سال هاي اخير گزا  د  
اسببت، همينين د  بسببيا ي از اين شببد  هر يک از دک  هيافت منتشببر 

ست، با        شد  ا ستگي( بين اين دک  هيافت تاکيد  شته ها بر ا تباط)کاب نو
اين کجود هنوز تصوير شفافي از مدل ا تباطي بين اين دک  هيافت کجود 

گاها اين دک  هيافت معادل هم يا  قيو هم ک يا مکمل هم تصببو  ندا د. 
ک  BPMگي ها ک کا کردهاي    د  اين مقاله کيژ  . [3،5،7،12]مي شبببوند 

SOA     بر سي شد  ک سپس دک الگوي مختلف براي تبيين مدل همکا ي
 ک تعامل اين دک  هيافت ا ائه مي شود. 

 هاي کسب و کارفرآيندمديريت  -2
د  دنياي آکادميک براي اکلين با  ( BPMکسبو ک کا  )  فرآيندمديريت 
د   کيکرد مديريت کيفيت  مسبببتمر به عنوان بهبود 05ک  55دهه هاي 

از  ن حوز ،يا پيتر فينگر ک هاکا د اسببميت، مولفان معرکفشببد.  معرفي
گا   اکاخر دهه نود   به    ن ند مديريت   سبببمت  مديران تجا ي  ا  ها ک  فرآي

 . [4]مديريت گردش کا  معطوف داشتند

هاي موجود د  سببازمانها دا اي اين خصببوصببيات هسببتند     فرآيند
صو ت نامنپمي       ستند ، ب ستند ، پويا ک دائما د  حال تريير ه پيييد  ه

ستم ک       سي سترش يافته اند ک د  هر  صو تي متفاکت محلي   سکويي گ ب
س      شد  اند.  سو ک کا   يهافرآيند تيريمد ستم يسازي  با  (0BPMS)ک

س   ک شيامکان پا جاديک ا يسازمان  ياهفرآيندگردش کا   ونيهدف اتوما
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ست. ا    ا ائه هافرآيند تيريمد س  نيشد  ا سع  ستم يگونه از  دا ند  يها 
ساز  في ا از زمان تعر هافرآيند اتيتمام چرخه ح تا زمان اجرا ک  يک مدل

ها    يسبببباز نه يبه حت ابزا  ناک   بر يمبتن يت مد    يف عات   تي رياطال
  .[5ک3]کنند

ها ابزا   BPMS يها  سبببتميسببب ناک   يمبتن يتن اطالعات   يبر ف
ش    ستند که بخ سو ک   يهافرآيند تيريچرخه مداز ( ي)ک نه تمام يه ک

 يها  يبر تئو  يچرخه مبتن  نياز ا يگريکنند. بخش د  يکا   ا اجرا م 
  يبرا 7يابيا ز يديکل ياز جمله  انتخاب شاخص ها  يفرآيندک  يتيريمد

ستراتژ  تياکلو نييتع ها،فرآيند ابزا ،  د  يساز  اد يپ يبرا هافرآيند کيا
صالم ک   يها زميمکان نييتع اخص ش مرتبط نمودن  ک هافرآيند رييتر ايا

 .[1]شود يم يبا اهداف سازمانهاي کا ايي 

نشان داد  شد  آن  يک مراحل اصل BPM يچرخه اجرا 1شکل  د 
 يفناک   يابزا ها  ،چرخه  نياسبببت. همانطو  که مشبببخص اسبببت د  ا   

ست تا هدف   يتيريمد يها ياطالعات به کمک تئو   يمبن BPMآمد  ا
محقق  يسبببازمان يهافرآيند يسببباز نهيک به تيريبر امکان کنترل، مد

 شود. 

  
 [6] کسب و کار يهافرآيند تيريمد اتيچرخه ح -1 شکل

 

نداز  هدف  د  سبببازمان نه تنها      ها فرآيند گردش  سبببتميسببب ياز  ا  ا
س  ست. د  ا    يهافرآيندک بهبود  شيپا تيبلکه قابل ونياتوما  نيسازمان ا
ستا  به طو  مداکم  يسازمان  يهافرآيند ،يابيا ز يشاخص ها  يبر مبنا  ا

ک  ها کشببف گلوگا آن  جهيقرا  گرفته ک نت يابيد  معرض سببنجش ک ا ز
  يبازمهندسبب ياثربخشبب زانيک سببنجش م هافرآيند ياحنقاط اببعف طر

با  به منپو  تطابق    يسبببازمان  يها فرآيند ک اصبببالم مسبببتمر  ها فرآيند 
  است. يک  فع اشکاالت طراح يک سازمان يطيمح راتييتر

 معماري سرويس گرا -3
ي است كه  هاي ب ک چا چوبها، تجاگرا شامل سياست   معما ي سرکيس 

ست    سي صو ت مجموعه   كا كردهاي  سازد ب سرکيس  اي امي  ا قاد  مي  ز 
پر سبببازمان تعريف شبببوند. اين هاي مو د نهاي توزيع شبببد  د  انداز 

سازي مجزا شد    عريف يك کاسط استاندا د از پياد   با كمك تها سرکيس 
براي معما ي سببرکيس گرا تعا يف متنوو ک بع ببا مختلفي ا ائه  .[2]اند

پرداخته اند، براي آن  شببد  كه هر كدام از نگاهي به تبين خصببوصببيات
د ك بهتر اين مفهوم ک آگاهي از كليه برداشبببت ها ک نگا  هاي موجود،      

 از اين تعا يف آک د  شد  است. د  ادامه تعدادي

هاي داخل ک  كه به تمام سببيسببتم ييك چا چوب اسببتراتژيك از فناک 
 .[7]خا ج اجاز  ا ائه يا د يافت سرکيس هاي خوش تعريف  ا مي دهد

 کشببي براي طراحي ک پياد  سببازي نرم افزا هاي گسببترد  سببازماني به 
صال      سرکيس هائي كه دا اي خواص ات سيله ا تباط بين  ست، دانه     ک س

 .[8]د شتي ک قابل استفاد  مجدد هستند 

ها جهت انعطاف پذيري  سبكي از معما ي كه از اتصال سست سرکيس      
پشببتيباني مي  يک بصببو ت مسببتقل از فناک  نرم افزا هاک تعامل پذيري 

كند ک از تركيو مجموعه اي از سببرکيس هاي مبتني بر حرفه تشببكيل  
پذير       ها انعطاف  كه اين سبببرکيس  يا  ا براي   شبببد   ندي پو ي ک پيكرب

 .[9]ها محقق مي كنند فرآيند

هاي گذشته د   هيافتگرا با  هاي معما ي سرکيس مقايسه ميان کيژگي 
  ، نشان داد  شد  است.1جدکل 

 گرا با هاي معماري سرويس( : مقايسه ميان ويژگي1جدول )

 [11]رهيافت هاي گذشته
 معماري سرويس گرا رهيافتهاي گذشته

 آفرين استا تباطات ا زش ا تباطات هزينه بر بود

 فرآيندمبتني بر  مبتني بر كا كرد

 ساخت براي تريير ساخت براي بقا

 توسعه تد يجي توليد يكمرتبه

 افزا هافد اسيون نرم ناپذيرافزا هاي تعاملنرم

 مستقل از سكو سكوتك

 اتصال سست اتصال محكم

 محو پيام گراشيء
 

ست  گرا از ديدگا سرکيس  معما ي هر فرد يا  .هاي مختلف قابل بر سي ا
سرکيس   ذينفع بر طبق جا صويري از معما ي  گرا دا د که د  يگا  خود ت

سي        سان حرفه، معما ان ک طراحان مو د بر  شنا سه ديدگا  كا  ادامه از 
 [.11قرا  مي گيرد]

ا ائه آنها ها كه سازمان مايل به اي از سرکيساسان حرفه  مجموعهكا شن
 به مشتريان يا شركاء خود است. )تعريف سرکيس كسو ک كا (

معما ان   سبكي از معما ي كه حاکي قوانين، الگوها ک اوابطي است كه 
اي بودن، بسببته بندي، اتصببال  نجر به ايجاد خصببايصببي نپير پيمانه م

ائه ا  شد  ک از نپر ساختا  از يك   پذيريک تركيو دد، استفاد  مج سست  
 كنند  سرکيس تشكيل شد  است.سرکيس ک يك د خواست دهند 
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ياد     حان ک پ مه        طرا نا مدل( بر بك) يك سببب كه از  سبببازان   نويسبببي 
ي يها ( ک فناک ي 8SOAP ،9UDDI ،10WSDLي مانند )   ياسبببتاندا دها    
سرکيس  ستفاد  مي نپير  فه پذيري بين مولعاملكند ک قابليت تهاي کب ا

ي سازي آنها پشتيبانک فناک ي پياد بدکن توجه به سكو  افزا ي  اهاي نرم
 مي كند.

به   2555كه از سال   ي مديريت فرآيندهاي کسو ک کا  سيستم ها  
بعد د  حال فراگير شبببدن هسبببتند اكنر مبتني بر تكنولوري ک پرکتكل 

ها از  سببتميسبب نياسببتفاد  ا ليهاي معما ي سببرکيس گرا هسببتند. دل
ستفاد  مجدد ا  يريانعطاف پذ يباال تيگرا قابل سيسرک  يمعما   نيک ا
 است. ازين و دم يکا  يهافرآيند تيرياست که د  مباحث مد يمعما 

نظريه هاي مختلف پيرامون مدل وابستگي مديريت  -4
 هاي کسب و کار و معماري سرويس گرافرآيند

کسببو ک کا  ابزا   يهافرآيند تيريمد سببتميسببهمانطو  که گفته شببد 
ستم     BPMنمودن  يياجرا ياطالعات برا يفناک  سي ست. اين  از نپر  هاا

ستاندا هاي   اي از امکانات مجموعهبود  ک دا اي  SOAفناک ي مبتني بر ا
پايش   کها  فرآيند سبببازي هاي سبببازمان، شببببيه    فرآيند براي طراحي 

اگرچه کجود ا تباط ک کابسببتگي بين هاي د  حال اجرا هسببتند. فرآيند
BPM  کSOA  اما تصوير شفافي از چگونگي ک    ،[3,5،12،13]بديهي است

گاها اين دک  هيافت معادل هم يا       مدل ا تباط آنها کجود ندا د بطو يکه      
شوند    صو  مي  سطح جزئي تر)تکنيکي(    قيو هم ک يا مکمل هم ت ک د  

 نيز تئو ي هاي ناهمجو  ک مختلفي ا ائه شد  است.

ک  BPMبراي مدل تعامل     ختلفد  اين بخش، دک الگو)سببببک( م 
SOA  مشببخص  ا  هاالگوک حوز  کا برد  يژگيسببپس کا ائه مي دهيم ک

  دهيم. يمقرا   سهيمقامو د نمود  ک 

  ي شاملشنهاديي پهاالگو

 SOA Contain BPM 

 BPM with SOA 

کيژگي ها ک خصببوصببيات از  مقالهگان اين دک الگو، تحليل نويسببندن يا
SOA  کBPM  پياد  مطالعات تئو يک ک سببال  نيچندحاصببل اسببت ک

  سازي اجرايي اين دک  هيافت مي باشد.

6-1 SOA Contain BPM 

به هر دک جنبه کسبببو ک کا  ک نيز     "سبببرکيس گرا"از نگا    الگود  اين 
 ها ک فعاليت هاي کسو فرآيندسيستم هاي اطالعاتي نگريسته مي شود.     

سازند       صر  شد  ک به عنا سرکيس   11ک کا  تحليل  خوش تعريفي به نام "
سو ک کا  کيژگي           سرکيس هاي ک شوند. اين  سته مي  شک سو ک کا "  ک

"  ا د  کسببو ک کا  سببازمان)مسببتقل از فناک ي 12هاي "سببرکيس گرايي
 اطالعات( محقق مي سازند. 

د  گام بعد براي اتوماسيون مدل سرکيس کسو ک کا  مي بايست      
راحي شببوند. د  اينجا با مدل سببرکيس هاي نرم افزا ي اسببتخراج ک ط 

سرکيس هاي نرم           شت.  سر ک کا  خواهيم دا سرکيس گرا  ستم هاي  سي
د  مهندسببي نرم افزا   13افزا ي دا اي کيژگي هايي مشببابه مفهوم مولفه

ستند، عالک  بر  سست  ا نيز         آن  ه صال  سکوها ک ات ستقالل از  صيت ا خا
 دا ند. 

سرکيس       سو ک کا ،  سرکيس هاي ک بدين ترتيو منطبق با مدل 
ستمي     سي ستاندا دها هاي  ستخراج ک     يتحت ا سرکيس گرا ا معما ي 
شوند  سو ک کا  با فناک ي اطالعات    اد  اينجا همر ،طراحي مي  ستايي ک

 د  قالو مفهوم مشترک سرکيس د  هر دک اليه محقق مي شود. 

داخلي هر سبببرکيس از  گردش کا   ونياتوماسببب د  گام بعد براي   
سرکيس هاي دانه       BPMمباني  شود. ترتيو ک توالي  ستفاد  مي   14زي ا

نه      د  قالو    د شبببت)مرکو( براي تحقق گردش کا  سبببرکيس هاي دا
مدلسببازي مي شببود. محاسبببات ک   10يفرآيندد  موتو   15همنواسببازي

 نيز به بصو ت مجزا پياد  سازي مي شوند. زي سرکيس هاي دانه 

اگرچه فرآيندهاي کسبببو ک کا  همينان د  بسبببتر        الگود  اين 
سو ک کا        سرکيس گرا د  ک شوند اما نگا   فناک ي اطالعات اجرايي مي 
باعث ترييراتي د  محتوا ک شببکل فرآيندها خواهد شببد. به عبا ت ديگر  

شد  اند ک سپس اين مدل    17مهندسي مجدد  ،فرآيندها با نگا  "سرکيس" 
سرکيس گرا براي پياد  سازي تحويل   بالغ شد  به طراحان سيستم هاي    

ها به فرآيندبعد از اتوماسيون   ،د  اين چا چوب سرکيس گرا خواهد شد.  
هستند، چرخه   BPMکه جزئي از  18کمک ابزا هاي مديريت ک ديد  باني

شود.  فرآيندبهبود ک تکامل  شکل  ها تکميل مي  مدل مفهومي اين  2د  
 الگو ترسيم شد  است.

 
  SOA Contain BPM يالگو يمدل مفهوم -2 شکل

 

 ا به  BPMسببرکيس گرا هميون ماد ي اسببت که  بسببتر د  اين الگو، 
پذيرفته ک امکانات  شببد ک پويائيش  ا فراهم  دخو انفرزنداز  يکيعنوان 

آک د  اسبببت، همينان که محيط مناسببببي براي سببباير  ا  حل ها ک        
 ک غير   ا نيز فراهم مي کند.  19BI  ،25EAI  ،21ERPمحصوالت مانند 
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ناک ي         SOA contain BPM يالگود   پذيري ف طاف  چابکي ک انع  ،
ت ي ر اهميزاطالعات هدف قرا  گرفته اسبببت. بدين منپو  کيژگي هاي       

  افته اندي

استفاد  از "سرکيس" به عنوان عامل همراستايي ک انطباق کسو ک      -
   با فناک ي اطالعاتاک

اسببتقالل از سببکو معما ي سببرکيس گرا ک  تاکيد بر کيژگي هاي  -
 ها استاندا دسازي پرکتکل ها ک پيام

طراحي فناک ي اطالعات بر اسبباو کاحدهاي سببازند  مسببتقل ک  -
 قابل استفاد  مجدد به نام "سرکيس"

که  همنواسبببازيها به کمک سبببرکيس هاي فرآينداتوماسبببيون  -
  ا فراخواني مي کنند زي مجموعه اي از سرکيس هاي دانه 

بليت پشببتيباني اين چا چوب از توسببعه ک  ا  اندازي سبباير  ا  قا -
 ک غير  BI  ،EAI  ،ERPحل ها هميون 

س يهم د  ال "ييگرا سيسرک د گفت "يبا الگون ياز ا يد  جمع بند و ه ک
سپس د  ا      يه فناک يهم د  ال ک کا  ک ست ک  شد  ا ن ياطالعات محقق 

گر يشببد  اسببت. به عبا ت د  يبانيپشببتز ين BPM ازع يچا چوب کسبب
سرک  سازمان طراح يچا چوب  ست که ا   يک مکان يس گرا د   شد  ا ن يز  
ا ي ERPا ي EAIهميون  يگريد يت از  ا  حل هايت حمايچا چوب قابل 

BI سببازند (  يجوهر  )کاحدها ،شببد ديتاکاما همانگونه که  ،دا د زي ا ن
سرک    الگون يا ساو  ست، چه د  ال يبر ا سو ک کا  يس ا   هيک چه د  ال ه ک

 اطالعات. يفناک 

6-2 BPM with SOA  

کسببو ک کا  د   يهافرآيند ينه سببازين الگو د  د جه اکل بهيهدف ا
 يريک انعطاف پذ ييکا اک د  د جه دکم،  اطالعات اسببت يبسببتر فناک 

 رات کسو ک کا .يياز تر يبانيد  پشت ينرم افزا يستم هايس

ها فرآيند ينه سبببازيکه هدفش بهبود ک به BPMبر اسببباو نگا  
 ک اجرا يشوند، سپس  ا  انداز   يم يف ک طراحيها ابتدا تعرفرآيند ،است 

ا بدکن آن( ک د  گام سوم کنترل شاخص   ياطالعات  يشوند)با فناک   يم
سط مد فرآيند يد  بانيها ک د سو ک کا  محقق م يها تو شود تا   يران ک

ساز ين کنترل ها منجر به بهيج اينتا گام  د  يفرآيندک بهبود مدل  ينه 
ات بصبببو ت مداکم د  حال اجرا ک بهبود   ي ن چرخه ح يچها م شبببود ک ا 

ست.  ست که هدف     ا شخص ا سو ک  ت ک بهبود يريمد ،BPM يديکلم ک
ن امر به ياسببت، ا ندهايفرا اتيمراحل چرخه ح يتمام يط کا  سببازمان
تواند انجام شببود، البته  يمآن  ا بدکنياطالعات  يفناک  يکمک ابزا ها

د  همه حوز  ها  ينقش اساس  فناک ي اطالعات حاار که  د  دک ان  قطعا
اطالعات به عنوان "ابزا " مناسبببو      يز از فناک  ين BPMکند،   يم يباز 
 تحقق اهداف خود بهر  برد  است. يبرا

الگو،  نبا توجه به موا د گفته شببد  مشببخص مي شببود که د  اي  
نقش يک فناک ي  ا دا د که قابليت پياد         فقط معما ي سبببرکيس گرا  

شتيباني مي کند  هتر ها  ا بفرآيندسازي ک ترييرات   از ديگر فناک ي ها پ
ي خود سببتم هايسبب ياد  سببازيپبراي   ا SOAاز اين جهت  BPMک 

 برگزيد  است.

توسط معما  کسو ک کا   کسو ک کا هاي فرآيندابتدا ن الگو، يد  ا
  ها به کمک تيمفرآيندد. اين نمدلسببازي مي شببو فرآيندبا کمک مالکان 

ستم به     سي سپس      فرآيندطرام  شوند.  سيون تبديل مي  هاي قابل اتوما
د  قبالبو سبببرکيس هباي     ا هبا  فرآينبد گردش کبا   اد  سبببباز، يب پ

 ياد  ساز يپي فرآيندک د  موتو  نمود  مدلسازي   (ي)همنواساز يفرآيند
لو فرم ها ک سرکيس هاي )فعاليت ها( نيز د  قافرآيندگام هاي کند.  يم

ت ک يريمد ير ابزا هاين سببايهمينشببوند.  مي ياد  سببازيپنرم افزا ي 
ها  آن  د  يفرآيند کنترل  يشبببد  ک شببباخص ها  ي ا  انداز  يد  بان ي د

شببدن د  بسببتر   ياتيماد  عملآ BPMاکنون چرخه  شببود. يف ميتعر
 اطالعات است يفناک 

س فرآيند، بهبود ک کنترل  BPM with SOAالگويد    ستم يها به کمک 
 يژگين منپو  کي. بدهدف قرا  گرفته است ر يانعطاف پذ ينرم افزا  يها
  زير اهميت پيدا کرد  اند يها

سازند  کسو ک کا  انتخاب شد  اند     يها به عنوان کاحدهافرآيند -
 است. آنها ينه سازيبهبود ک به ييکه هدف نها

 ينرم افزا  يسببتم هايکاحد سببازند  سبب به عنوان ها  سيسببرک -
از  يانبيفه پشتيس گرا کظيسرک  يانتخاب شد  اند که تحت فناک  

 .به عهد  گرفته اندع يها  ا بصو ت موثر ک سرفرآيندرات يتر

سکو د  معما     - ستقالل از  س گرا جهت يسرک  يتاکيد بر کيژگي ا
س  ييهافرآيند ياجرا سکوها   يکه با  ناهمجو  مرتبط  يستم ها ک 

 هستند.

که  همنواسبببازيها به کمک سبببرکيس هاي فرآينداتوماسبببيون  -
  ا فراخواني مي کنند زي مجموعه اي از سرکيس هاي دانه 

نداز  يس ها يسبببرک -  يريت انعطاف پذ  ي قابل  يشبببد  دا ا ي ا  ا
 .هستند يمحدکد

 دا د. يبرتر SOAس د  يبر نگا  سرک BPMد   فرآيندنگا   -

قابليت پشببتيباني اين چا چوب از توسببعه ک  ا  اندازي سبباير  ا   -
 .است فياعمحدکد ک  ERP يا BIحل ها هميون 

ميهماني اسبببت که براي اقامت د  بسبببتر      هميون  BPM ،ن الگويد  ا
هاي         بان  يان ميز ناک ي اطالعات از م به دل  SOA فعال مختلف،ف ل ي  ا 

 طبيعي انتخاب کرد  اسببت.اسببتقالل از سببکو ک  يريانعطاف پذ يژگيک
پيدا کند، دک    SOAميزبان مناسو تري از   BPMاست که هر زمان که  

ش يجا  BPM with SOAهمنشيني اين دک  هيافت پايان يافته ک الگوي 
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مناسو   يا فناک يي معما  X) دهد يم  BPM with Xيبعد ي ا به الگو
الگو ترسببيم مدل مفهومي اين  3. د  شببکل (د  آيند  اسببت SOAتر از 

 شد  است.

 
  BPM with SOAمدل مفهومي الگوي  -3 شکل

 

ک  اليه کسو د   يفرآيندبايد گفت نگا   الگود  جمع بندي از اين 
سرک کا   سازي  يس هايبه  شد   يتبداليه فناک ي اطالعات د   همنوا ل 

د   ييت بااليکه قابل يک فناک يس گرا به عنوان يسرک  يمعما است ک  
پوشبباند   BPMبه تن  يلباسبب عنواندا د به  يريانعطاف پذرات ک ييتر

  ،ند يآد د  يجد يها ياسببت که با ظهو  فناک  يعيشببد  اسببت، طب 
BPM تن خواهد نمود ا بر يديلباو جدز ين . 

 حوز  کا بردات ک يان خصوص  يم يسه ا يک مقا يابيد  بخش بعد ا ز
 گفته شد ، ا ائه خواهد شد. يدک الگو

 الگوها مقايسه و ارزيابي -5
ن دک نگا   يشبببد  د  تفاکت ب  يمعرف يتفاکت دک الگو  يجوهر  اصبببل

نجا يس گرا د  کسببو ک کا  سببازمان اسببت. د  ا يندمحو  ک سببرکيفرا
سرک  سرک   ييها يژگيکسو ک کا ، ک د  س يمنپو  از نگا   ست که   سيا

 .سازد يد  سازمان محقق م (SOA)ي ا مستقل از فناک  ييگرا

سازمان دا اي   ست که  هر  سازمان  ا د  قالو  ”  فتا “فرآيندهايي ا
گردش کا  بين کاحدهاي مختلف ترسبببيم مي کند، د  مدل فرآيندي       
ترتيببو ک توالي فعبباليببت کاحببدهبباي مختلف د  پبباسببب  بببه يببک 
 خداد)د خواسبببت( که نهايتا منجر به نتيجه)خرکجي( مي شبببود، با         

حقيقت  جزئيات ک قوانين مربوطه مدلسبببازي مي شبببود. اين مدل د       
  کش اجرايي ک عملياتي سازمان براي فعاليت هاي حرفه اش است.

جه" ينت“، نگا )مدل( ديگري نياز است که فرآيند محو  نگا د  کنا  
ساو        سرکيس بر ا شان دهد. مدل  سازمان  ا از منپر ذينفع ن عملکرد 
نگا  نتيجه گرا اسبببت، اگر مدل فرآيندي  کش اجرايي  فتا  کاحدهاي 

د  قالو فعاليت ها، شببرط ها ک قوانين مشببخص مي کند، سببازماني  ا 
مدل سببرکيس طريقه د خواسببت سببرکيس ک د يافت نتيجه  ا از نگا   
ذينفع ترسيم مي کند. هر سرکيس خود مي تواند شامل چند سرکيس      

شد  سرکيس الزم      ، کوچک تر با ست يک  ست که براي د خوا شخص ا م

ند( آگا  باشبببد، د  نيسبببت ذينفع از تمامي جزئيات ک گردش کا )فرآي
عوض مدل سببرکيس فقط دغدغه ها ک توصببيفات سببرکيس  ا از نگا    

 .دا دذينفع د  نپر 

 SOA Contain BPMبنابراين مشببخص مي شببود که جوهر  الگوي  
ناک ي       کا  ک هم د  ف گا  سبببرکيس گرا )هم د  کسبببو ک  مبتني بر ن

ست، اما الگوي   محو   مبتني بر نگا  فرايند BPM with SOAاطالعات( ا
ستم ها ک فناک ي هاي مبتني بر       سي ست که به کمک  شتيباني   SOAا پ

 مي شود.

 نيکتددک الگوي ا ائه شد  براي  ک حوز  کا برد  يژگيکمقايسه ک ا زيابي  
 خالصه شد  است. 2د  جدکل  SOAک   BPMمدل کابستگي 

 دو الگوي ارائه شده( : مقايسه ميان 2جدول )

BPM with SOA SOA contain BPM  

مفاهيم الگويي مبتني بر 
که کنترل ک بهينه  مديريتي

ها  ا با توجه به فرآيندسازي 
اهداف ک شاخص هاي کسو ک 

د  بستر فناک ي اطالعات کا  

 محقق مي سازد

الگويي مبتني بر نقش کليدي 
سرکيس د  هر دک اليه کسو ک 

کا  ک فناک ي اطالعات که 
قابليت انعطاف پذيري ک چابکي 

سازمان محقق مي   ا براي

 سازد

 تعريف 

ها طي فرآيندبهينه سازي 
چرخه تعريف، مدلسازي، اجرا 

ها با فرآيندک ديد  باني 

پشتيباني سيستم هاي انعطاف 
 پذير ک پويا

چابکي سازمان )کسو ک کا  ک 
فناک ي اطالعات( د  پاس  به 
ترييرات مختلف ک نيز افزايش 

همراستايي فناک ي اطالعات با 
 کا کسو ک 

 هدف

 فرآينداليه کسو ک کا   

 رکيساليه فناک ي اطالعات س

 البه کسو ک کا   سرکيس 

 اليه فناک ي اطالعات  سرکيس

عناصر 
 سازنده

BPM  به عنوان  هيافت
مطلوب جهت بهينه سازي ک 

هاي کسو ک کا  فرآيندبهبود 

 انتخاب شد  است

BPM  يکي از چندين  هيافتي
است که د  بستر مساعد 
سازمان سرکيس گرا امکان 

توسعه ک پويائي  ا بدست آک د  
 است.

نقش 
BPM 

SOA   صرفا يک فناک ي است
که نقش سيستم ها ک ابزا هاي 

پشتيباني کنند  پويا ک انعطاف 
ايفا مي  BPMپذير  ا براي 

 کند

SOA    هم د  اليه کسو ک کا
ک هم د  فناک ي  سازمان

اطالعات به عنوان  هيافتي 
براي طراحي ک فراخواني 

سرکيس هاي خوش تعريف 

 کجود دا د

نقش 
SOA 

بهبود کا ايي سازمان ک  - 
 اهفرآيندپيش بيني خرکجي 

مديريت ترييرات سريع  - 
 هاي کسو ک کا فرآيند

توسعه سريع  ا  حل هاي  - 

جديد کسو ک کا  به کمک 
 انعطاف پذيرسيستم هاي 

 کاهش هزينه ک  يسک -
 اهفرآينداتوماسيون  مربوط به

توليد سرکيس هاي انعطاف  - 
 پذير ک قابل استفاد  مجدد

استاندا د شدن متدهاي  - 
 س هايداد  ها کسرکيکپا چگي 

 و نتايج
 مزايا
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احساو لحپه اي  خدادها  - 
ها د  فرآيندک مشکالت 

 ابزا هاي ديد  باني ک کنترل

 

 يها همراستايي سرکيس - 
کسو ک کا  با سرکيس هاي 

 فناک ي اطالعات

تحميل حاکميت سرکيس  - 
 گرا د  سازمان

 نتيجه گيري -0
دک الگوي مختلف براي مدل همکا ي)کابسبببتگي( مديريت  مقالهد  اين 

( به عنوان  هيافتي مديريتي با معما ي      BPMفرايندهاي کسبببو ک کا )   
ا ائه شد   ياطالعات يستم ها ياز س  يبه عنوان سبک  (SOA)سرکيس گرا  

ک سبببپس کيژگي ها ک حوز  کا برد هر کدام از اين دک الگو به تفصبببيل       
 ي(، بسببتر معما  SOA Contain BPMاکل ) يد  الگوبر سببي شببد.   

ست که     انفرزنداز  يکي ا به عنوان  BPMسرکيس گرا هميون ماد ي ا
پذيرفته ک امکانات  شببد ک پويائيش  ا فراهم آک د  اسببت، همينان  دخو

صوالت مانند       ساير  ا  حل ها ک مح سبي براي  ،  BI  ،EAIکه محيط منا
ERP د  اين الگو، سببرکيس نقش کليدي  ا د  هر  ا نيز فراهم مي کند .

 دک اليه کسو ک کا  ک فناک ي اطالعات ايفا مي کند

هميون ميهماني اسببت  BPM،  (BPM with SOAدکم ) يالگواما د  
که براي اقامت د  بسبببتر فناک ي اطالعات از ميان ميزبان هاي مختلف،   

SOA      سکو انتخاب کرد ستقالل از   ا به دليل کيژگي انعطاف پذيري ک ا
ست   ست. طبيعي ا سو تري   BPMهر زمان ن الگو، يکه د  ا ا ميزبان منا

 افت. ي خواهد  پيدا کند، دک   همنشبببيني اين دک  هيافت پايان        SOAاز 
 است. ي دکممفاهيم مديريتي ک بهبود فرآيندها جوهر  اصلي الگو
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