
 ابزار طراحی فرآیند به صورت شماتیک جدید:

  

دس ورش    با استفادٌ اص ایه ابضاس می تًاویذ گشدش کاسی دلخًاٌ سا بٍ صًست ضماتیک ایجاد کشدٌ ي یا گشدش کاسی کٍ

 . یىی کىیذافضاس ایجاد کشدٌ ایذ سا مطاَذٌ ي باصب

 

  

 .ضًد می باص جذیذ صفحٍ یک گضیىٍ ایه سيی بش کلیک با  



 

  

 افضاس وش  دس سا آن تًاویذ می دکمٍ ایه اص استفادٌ با قسمت، ایه دس کاسی چشخٍ يیشایص یا ي پس اص عشاحی ثبت:. 1

 .کىیذ رخیشٌ

 بٍ ي کىیذ اوتخاب قسمت ایه دس میتًاویذ سا (َا فعالیت ، کاستابل) کاسی گشدش دس مًجًد مشاحل تمامی اوتخاب: .2

 (.Drag&Drop) کىیذ سَا ي بکطیذ چپ دس کاس صفحٍ سمت

ي کلیک کشدن بش سيی َش فعالیت یا کاستابل، می تًاویذ تىظیمات مشتبظ با آن سا اوجا   Altبا وگٍ داضته کلیذ  وکتٍ:

 .دَیذ

 با ديباس کلیک بش سيی َش کاستابل ي یا فعالیت می تًاویذ وا  آن سا دسج کىیذ. وکتٍ:

ایه عالمت وطان دَىذٌ اقذا  است. بایذ سابغٍ بیه مشاحل مختلف تًسظ ایه عالمت بشقشاس باضذ. برا ديبراس    اقذا :. 3

 کلیک سيی اقذا  َا می تًاویذ وا  آن سا دسج کىیذ.

 با استفادٌ اص ایه قسمت می تًاویذ ساَىمای ابضاس عشاحی فشآیىذ سا مطاَذٌ کىیذ. حی:ساَىمای ابضاس عشا. 4

  



 

Aست کٍ تعذاد وامحذيدی اص اقذامات می تًاوذ بٍ کاستابل ختم ضًد ي یرا اص آن آاراص گرشدد. )برشای     . بٍ ایه معىی ا

 می سيد ي دي اقذا  اص آن خاسج می ضًد.( "تاییذ پیص فاکتًس"مثال دس تصًیش صیش یک اقذا  بٍ کاستابل 



 

  

  

Bَای وا  . تعذاد وامحذيدی اقذا  می تًاوذ بٍ یک فعالیت اص وًع تصمیم بشسذ اما تىُا دي خشيجی با true   حالرت(

صرمیم بشقرشاس وباضرذ(    )حالت بعذی دس صًستی کٍ ضرشط ت  false ي بعذی دس صًستی کٍ ضشط تصمیم بشقشاس باضذ(

 میتًاوذ اص آن خاسج ضًد.

  



 

C       ورا   يب سرشيیس بشسرذ امرا تىُرا دي خشيجری برا       . تعذاد وامحذيدی اقرذا  مری تًاورذ برٍ یرک فعالیرت اص ورًع 

)حالرت بعرذی دس صرًست خغرای يب      fail ي )حالت بعذی دس صًست اجشای مًفر  يب سرشيیس(   success َای

ٍ  "سایت دس ثبت" سشيیس يب اگش صیش تصًیش دس مثال بشای. )ضًد خاسج آن اص تًاوذ می سشيیس(  عمرل  دسسرتی  بر

ٌ  "ي دس صًست خغای يب سشيیس بٍ مشحلٍ  "یانپا" ی مشحلٍ بٍ آیتم کاسی گشدش کىذ، مری   "فعالیت پیرا  کًترا

 سيد.(



 

  

D َای وا  با خشيجی دي تىُا اما بشسذ اوتظاس وامحذيدی اقذا  می تًاوذ بٍ یک فعالیت اص وًع. تعذاد break  حالت(

)حالت بعذی دس صًست مىقضی ضذن صمان اوتظاس( می تًاوذ اص  expireبعذی دس صًست بشقشاس ضذن ضشط اوتظاس( ي 

فعالیت اوتظراس بعرذ اص   "شدش کاس آیتم بٍ مشحلٍ آن خاسج ضًد. )بشای مثال دس صًستی کٍ ضشط اوتظاس بشقشاس ضًد، گ

 می سيد.( "فعالیت پیا  کًتاٌ"ي دس صًست بشقشاس وطذن ضشط اوتظاس، پس اص پایان صمان اوتظاس بٍ مشحلٍ ی  "خشیذ



 

  

E.حالت وُایی بٍ تعذاد وامحذيدی يسيدی می پزیشد اما َیچ اقذامی اص آن خاسج ومیطًد . 



 

  

 بٍ محل اتصال يسيد ي خشيج اقذا  تًجٍ گشدد. * وکتٍ:

 


