آموزش استاندارد EPC
و
نرم افزار ARIS
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 EPCچيست؟
•

Event Driven Process chain

•

براي مدلسازي جزييات جريان فرايندها در سطوح مختلف سلسله مراتب مورد استفاده قرار
ميگيرد.

•

معموال از سطح زنجيره ارزش به پايين با  EPCمدلسازي مي شود .اصليترين مدل در ARIS
براي نمايش فرايندها مي باشد.

•

با زنجيره اي از رويدادها و كاركردها ،جريان كار را مدل مي كند.
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اشيا مورد استفاده در EPC
كاركرد 2 F unction :

 : E vent 1رويداد
رويداد ( )E ventنشانگر يك وضعيت (حالت) است.
اتفاقات و تغيير وضعيت ها با رويداد ( )E ventنمايش داده مي
شود.

فعاليتها يا وظايفي كه به عنوان بخشي از فرآيند انجام ميشوند
را با F unctionنمايش مي دهند .فعاليت (كاركرد) معموال
ارزش مشخصي را اضافه مي كند.

اشيا مورد استفاده
در EPC
قواعد براي بيان منطق جريان كار استفاده مي شود.
قواعد باعث ايجاد مسيرهاي مختلف كار و يا ادغام مسيرهاي
مختلف جهت ادامه كار ميشوند.

 : R ule 3قاعده

2

منابع سازمان كه در انجام فرايند مورد استفاده قرار ميگيرند
يا با آنها ارتباطي برقرار مي شود نظير واحدها و افراد متولي
اجرا.

منبع 4 R es ource :

EPC يك نمونه از
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يك نمونه از پروژه PSD
نشانگر ارتباطي بين فرايندها
سبز :فعاليت

صورتي :نشانگر يك وضعيت (حالت)

سفيد :فرم مربوطه

زرد :مسوول اجراي فعاليت

نارنجي :قوانين و آييننامه هاي مربوطه

رسيدگي

E

مسيرهاي موازي
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قوانين حاكم بر رسم EPC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

هر مدل بايستي حداقل يك رويداد شروع و يك رويداد پايان داشته باشد.
رويداد ها و كاركردها هميشه يك در ميان مي آيند.
كاركرد و رويداد يك و فقط يك ارتباط ورودي و خروجي دارند.
مسيرهاي فرآيند هميشه با استفاده از قواعد مي شکنند و مي پيوندند.
چند رويداد كه يك كاركرد را فعال مي كنند با استفاده از يك قاعده تركيب مي شوند.
قواعد نمي توانند بعد از يك رويداد بيايند(.بايستي چند رويداد را تركيب كنند)
تصميم ها با استفاده از يك كاركرد گرفته مي شوند.
كاركردهايي كه تصميم مي گيرند ،با يك قاعده دنبال مي شوند.
قواعد ،تركيب معتبر مسيرهاي بعد از تصميم را بيان مي كنند.
رويدادهاي بعد از قواعد ،خروجي واقعي تصميم را نمايش مي دهند.
قواعد نمي توانند چند ورودي و چند خروجي داشته باشند.

bpmtraining.net
5

 Eventرويداد
رويداد در  EPCتغيير وضعيت را نمايش مي دهد و سه نوع دارد:
• تغييرات خارجي كه شروع فرآيند را فعال مي كنند()trigger
مانند  :سفارش مشتري دريافت شد.

•

تغييرات داخلي وضعيت
مانند  :محصول توليد شد.

•

رويداد و خروجي نهايي فرآيند كه يك تاثير خارجي دارد.
مانند  :سفارش مشتري تحويل شد.

رويدادها شرط پيشين و پسين را براي گامهاي فرآيند بيان مي كنند .پيش شرط ها شرايطي هستند
كه بايد موجود باشند يا روي دهند تا گام بعدي در فرآيند انجام شود .پس شرط ها نشان مي دهند
چه چيزي بر اثر انجام شدن فعاليت يا هر گام فرآيند تغيير مي كند و به چه وضعيتي مي رسيم.
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 Functionكاركرد
كاركرد در  EPCفعاليتها يا وظايفي را كه به عنوان بخشي جريان كسب و كار انجام مي شوند را
نمايش مي دهند و ارزش مشخصي را به كسب و كار اضافه مي كنند.
كاركردها ورودي مشخص دارند ،منابع را مصرف مي كنند و خروجي يا محصول(سرويس) ايجاد مي
كنند.
کانال تلگرام آموزش و مشاوره استقرار
 BPMو BPMS
https://t.me/bpmco

كاركردها انتقال( )transformationاز يك وضعيت به وضعيت ديگر هستند كه در حالت ساده
انجام دادن كاري يا چيزي در نظر گرفته مي شوند.
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 Ruleقاعده
قواعد براي بيان منطق جريان كار استفاده مي شود.
 تصميم ها
 مسير هاي موازي
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قواعد

9

عملگر

بعد از کارکرد(يک ورودي و چند خروجي)

قبل از کارکرد(چند ورودي و يک خروجي)

OR

تصميم :يک يا تعدادي از مسيرها به عنوان
خروجي تصميم دنبال مي شوند

 : Triggerهر يک از رويدادها يا هر ترکيبي
از انها کارکرد را فعال مي کنند.

XOR

تصميم :يک و فقط يکي از مسير ها دنبال
خواهد شد.

 : Triggerيک و فقط يکي از رويدادها،
کارکرد را فعال خواهد کرد.

AND

مسيرهاي موازي :جريان فرآيند به دو يا
بيشتر مسير مي شکند.

 : Triggerهمه رويداد ها بايستي اتفاق بيفتند
تا کارکرد انجام شود.

تصميم
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پيوستن مسيرهاي خروجي تصميم
•

•

•
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خروجي تصميم به دو يا بيشتر
مسير فرستاده مي شود .گاهي يکي
از اين مسيرها بن بست هستند و
پايان مي يابند ولي معموال مسيرها
در نقطه اي براي كامل شدن و تمام
شدن فرآيند به هم مي پيوندند.
پيوستن بايستي با استفاده از همان
قاعده اي انجام شود كه تصميم از
آن استفاده كرده است.
بهتر است پيوستن مسيرها به هم
بعد از رويداد انجام شود مگر در
حالتي كه در آخر فرآيند باشيم و
كاركرد ديگري بعد از پيوستن و
قبل از رويداد آخر فرآيند نداشته
باشيم.

نحوه مدلسازي مسير تصميم خالي
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مسير هاي موازي
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حلقه ها

کانال تلگرام آموزش و مشاوره استقرار
 BPMو BPMS
https://t.me/bpmco
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راهنماي تصويري
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راهنماي تصويري (ادامه)
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تفكيك عمودي و افقي
•
•
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عمودي  :تفکيك به قطعات قابل مديريت كه به هم متصل هستند.
افقي :تفکيك به يك ساختار سلسله مراتبي براي تجزيه به مدلهايي با جزييات بيشتر در سطوح
پايين تر

تفكيك عمودي
به جاي رسم يك  EPCبزرگ كه كل
فرآيند را در بر مي گيرد ،آن را به
تعدادي مدل متصل به هم مي شکنيم
 استفاده از رويداد:در اين روش آخرين رويداد در EPC
قبلي به عنوان اولين رويداد در EPC
بعدي استفاده مي شود .بايستي دقت
شود كه حتما از همان شي رويداد
استفاده شود و شي رويداد جديد با
همان نام ايجاد نشود .مي توان از
قابليت  occourrence copyدر
 ARISاستفاده كرد.
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تفكيك عمودي (ادامه)
استفاده از شي Process Interface
اين روش تفکيك را از لحاظ ديداري و پيمايش بهتر بيان مي كند .براي اجراي اين روش عالوه بر
تکرار رويداد مانند روش قبل ،يك شي  Process interfaceدر آخر مدل اول و يك شي
ديگر در ابتداي مدل دوم ايجاد مي كنيم و نام هر يك را بر اساس نام مدل ديگر وارد مي كنيم.
در نهايت به اشيا  Process Interfaceمدل ديگر را متصل مي كنيم.
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توصيه هايي براي تفكيك عمودي مدلها
• بهتر است تفکيك از نقاطي انجام شود كه شرايط زير را داشته باشد:
• حداقل ارتباط با ساير قسمتهاي مدل
• ارتباط با رويداد ها باشد نه قاعده ها
• حداقل استفاده از حلقه ها
• يك مفهوم مستقل كاري
****************************************************************

کتاب طاليي  10گام استقرار مديريت فرايند را از طريق لينك زير دانلود نماييد:
http://bpmtraining.net/10stepbpm/
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تفكيك افقي
تفکيك افقي به جهت سطح بندي مدلها انجام مي شود.
سه نوع سطح كلي وجود دارد:
• مفهومي( :)Conceptualاز ديدگاه كسب و كار.
• فرآيند( :)Processساختار كلي كه بيان مي كند كسب و كار چگونه عمل مي كند.
• روال و جريان كار( :)Proceduralجزييات هر وظيفه مشخص

براي پياده سازي تفکيك افقي :كليه رويدادهاي كه با يك فاصله قبل و بعد از كاركرد مورد نظر در
 EPCقرار دارند ،بايستي در  SubEPCتکرار شوند .توجه شود كه كپي شوند و شي جديدي
تعريف نشود.
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