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پاراديمي مـديريتي   )BPM١(کسب و کارهاي فرآيندمديريت  :چکيده
هاي سازماني در بستر فنـاوري  فرآيندکنترل و بهبود آن  است که هدف
سيسـتم  سبكي از معماري  )٢SOA(معماري سرويس گرا. اطالعات است

هـا جهـت انعطـاف     سـرويس  ٣كه از اتصال سسـت هاي اطالعاتي است 
پشـتيباني   يوربصورت مستقل از فنا نرم افزارها،پذيري و تعامل پذيري 

تصوير شفافي از با وجود فراگير بودن اين دو رهيافت، متاسفانه . مي كند
گاهـا ايـن دو   . تعامل آنها بـا يکـديگر وجـود نـدارد    و  يوابستگچگونگي 

  .رهيافت معادل هم يا رقيب هم و يا مکمل هم تصور مي شوند
مختلـف   ٤دو الگوي ،BPMو  SOAدر اين نوشته براي مدل تعامل 

 ٥در الگوي اول معماري سرويس گرا به عنـوان چـارچوبي  . مي شود ارائه
گسترده هم در کسب و کار و هم در فناوري اطالعات مطرح مـي شـود   

 بـه عنـوان    BPMامـا در الگـوي دوم،   . نيـز هسـت   BPMکه دربردارنده 
رهيافتي در اليه کسب و کار سازمان که هدفش کنترل و بهينـه سـازي   

بـه عنـوان فنـاوري    تنهـا   SOAشـود کـه از   ها است ترسيم مـي  فرآيند
ويژگي و حوزه ، هدف اين مقاله تدوين پشتيبان کننده استفاده مي کند

که هـم اکنـون غيرشـفاف و مـبهم      کاربرد هر کدام از اين دو الگو است
از ويژگـي هـا و    مقالـه اين دو الگو، تحليل نويسندگان اين ن ييتب .است

مطالعات تئوريک ن سال چنديحاصل است و  BPMو  SOAخصوصيات 
   .و پياده سازي اجرايي اين دو رهيافت مي باشد

هاي کسـب و کـار، معمــاري   فرآينـد ديريت مـ  :كليـدي  واژه هـاي 
  .هاي کسب و کارفرآيندسيستم مديريت   گرا، سرويس

  

  مقدمه -١
هاي کسب و کـار بـه دنبـال کنتـرل بـر چرخـه حيـات        فرآيندمديريت 
ي تا زمان اجرا و بهينه سـازي اسـت،   ها از زمان تعريف و مدلسازفرآيند

فناوري اطالعات نقش مهمي در پشتيباني فني و ابزاري از اين رويکـرد  
ها را فرآينـد دارد و به مديران سازمان کمک مي کند اجرا و مديريت بـر  

  . ]١[از کانال ابزارها و سيستم هاي گردش کار محقق سازند

وابطي اسـت كـه   حاوي قوانين، الگوها و ضـ " معماري سرويس گرا"
منجر به ايجاد خصايصي نظيـر پيمانـه اي بـودن، بسـته بنـدي، اتصـال       
سست، استفاده مجدد و تركيب پذيري شـده و از نظـر سـاختار از يـك     
 .ارائه دهنده سرويس و يك درخواست كننده سرويس تشكيل شده است

قابليـت تعامـل بـين     ،درمعماري سرويس گرا منظـور از اتصـال سسـت   
صورت مستقل از كدنويسي و مكـان سـرويس هـا اسـت،     سرويس ها به 

بگونه اي كه سرويس ها در زمـان اجـرا مـي تواننـد تغييـر مكـان داده،       
جديـد تـر    يروالهاي داخلي خود را تغيير دهند يا حتـي از يـك فنـاور   

منفي بر سرويس گيرنـدگان گذاشـته    تاثيرياستفاده كنند، بدون اينكه 
  .]٢[شود

ت و پژوهش هاي گسـترده اي پيرامـون   در سال هاي اخير گزارشا
اسـت، همچنـين در بسـياري از ايـن     شده هر يک از دو رهيافت منتشر 

بين اين دو رهيافت تاکيد شده اسـت، بـا   ) وابستگي(نوشته ها بر ارتباط
اين وجود هنوز تصوير شفافي از مـدل ارتبـاطي بـين ايـن دو رهيافـت      

رقيب هم و يا مکمل هم گاها اين دو رهيافت معادل هم يا . وجود ندارد
 BPMدر اين مقاله ويژگي ها و کارکردهاي . ]٣،٥،٧،١٢[تصور مي شوند

بررسـي شـده و ســپس دو الگـوي مختلـف بــراي تبيـين مــدل       SOAو 
  . همکاري و تعامل اين دو رهيافت ارائه مي شود

 هاي کسب و کارفرآيندمديريت  -٢
ياي آکادميـک  در دنبراي اولين بار ) BPM(کسب و کار  فرآيندمديريت 

در رويکرد مـديريت کيفيـت    مستمر به عنوان بهبود ٦٠و  ٥٠دهه هاي 
از  ن حـوزه، يـ ا پيتر فينگر و هاوارد اسميت، مولفان معـروف . شد معرفي

ها و فرآينـد مـديريت  سـمت  مـديران تجـاري را بـه    نگاه اواخر دهه نود 
 . ]٤[مديريت گردش کار معطوف داشتند

:  داراي ايـن خصوصـيات هسـتند     هاي موجود در سـازمانها فرآيند
پيچيده هستند ، پويا و دائما در حال تغيير هستند ، بصـورت نـامنظمي   

بصـورتي متفـاوت محلـي     سـکويي گسترش يافته اند و در هر سيستم و 
بـا   )BPMS٦(کسـب و کـار   يهافرآيند تيريمد ستميس. سازي شده اند
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و  شيکان پـا ام جاديو ا يسازمان يهافرآيندگردش کار  ونيهدف اتوماس
دارنـد   يهـا سـع   سـتم يگونه از س نيا. شده است ارائه هافرآيند تيريمد

تا زمان اجرا و  يو مدلساز فيرا از زمان تعر هافرآيند اتيتمام چرخه ح
 تيرياطالعــات مــد يفنـاور  بــر يمبتنــ يتحــت ابزارهـا  يســاز نـه يبه

   .]٥و٣[کنند
 اطالعـات  يبـر فنـاور   يمبتنـ  يتنهـا ابـزار   BPMS يها ستميس

کسـب و   يهافرآينـد  تيريچرخه مداز ) يو نه تمام( يهستند که بخش
 يهـا  يبر تئور يچرخه مبتن نياز ا يگريبخش د. کنند يکار را اجرا م

 يبرا ٧يابيارز يديکل يانتخاب شاخص ها: از جمله يفرآيندو  يتيريمد
در ابـزار،   يساز ادهيپ يبرا هافرآيند کياستراتژ تياولو نييتع ها،فرآيند
شـاخص  مرتبط نمودن  و هافرآيند رييتغ اياصالح و  يها زميمکان نييتع

 .]١[شود يم يبا اهداف سازمانهاي کارايي 
نشـان داده  آن  يو مراحـل اصـل   BPM يچرخه اجـرا  ١شکل  در
 يفنـاور  يابزارهـا  ،چرخه نيهمانطور که مشخص است در ا. شده است

 يمبن BPMآمده است تا هدف  يتيريمد يها ياطالعات به کمک تئور
محقـق   يسـازمان  يهافرآينـد  يسـاز  نهيو به تيريبر امکان کنترل، مد

 . شود

   
 ]۶[ کسب و کار يهافرآیند تیریمد اتیچرخه ح -1 شکل

  

در ســازمان نــه تنهــا  هافرآينــدگــردش  ســتميس ياز راه انــداز هــدف
 نيـ در ا. سازمان است يهافرآيندو بهبود  شيپا تيبلکه قابل ونياتوماس
به طور مـداوم   يسازمان يهافرآيند ،يابيارز يشاخص ها ينابر مب راستا

هـا و   کشف گلوگـاه آن  جهيقرار گرفته و نت يابيدر معرض سنجش و ارز
 يبازمهندسـ  ياثربخشـ  زانيـ و سـنجش م  هافرآيند ياحنقاط ضعف طر

بـه منظـور تطـابق بـا      يسـازمان  يهافرآينـد و اصالح مسـتمر   هافرآيند
   .است يع اشکاالت طراحو رف يو سازمان يطيمح راتييتغ

  معماري سرويس گرا -٣
ي است كـه  هاي رب و چارچوبها، تجا گرا شامل سياست معماري سرويس
ز سـرويس  اي ا مي را قادر مي سازد بصورت مجموعـه كاركردهاي سيست

ايـن  . ظـر سـازمان تعريـف شـوند    هاي مـورد ن  هاي توزيع شده در اندازه
سازي مجزا شده  از پيادهعريف يك واسط استاندارد ها با كمك ت سرويس

براي معماري سرويس گرا تعاريف متنوع و بعضا مختلفـي ارائـه    .]٢[اند
پرداختـه انـد، بـراي    آن  شده كه هر كدام از نگاهي به تبين خصوصـيات 

درك بهتر اين مفهوم و آگاهي از كليه برداشت ها و نگاه هـاي موجـود،   
  .در ادامه تعدادي از اين تعاريف آورده شده است

هـاي داخـل و    كه به تمام سيسـتم  يك چارچوب استراتژيك از فناوري
  .]٧[خارج اجازه ارائه يا دريافت سرويس هاي خوش تعريف را مي دهد

روشي براي طراحي و پياده سازي نرم افزارهـاي گسـترده سـازماني بـه     
وسيله ارتباط بين سرويس هائي كه داراي خواص اتصـال سسـت، دانـه    

  .]٨[مجدد هستند  درشتي و قابل استفاده
ها جهت انعطاف پـذيري   سبكي از معماري كه از اتصال سست سرويس

پشـتيباني مـي    يو بصورت مستقل از فنـاور  نرم افزارهاو تعامل پذيري 
كند و از تركيب مجموعه اي از سرويس هاي مبتني بـر حرفـه تشـكيل    
شده كه ايـن سـرويس هـا انعطـاف پـذيري و پيكربنـدي پويـا را بـراي         

  .]٩[ها محقق مي كنند دفرآين
هاي گذشته در  هيافتگرا با ر هاي معماري سرويس مقايسه ميان ويژگي

   .، نشان داده شده است١جدول 
  گرا با  هاي معماري سرویس مقایسه میان ویژگی) : 1(جدول 

  ]10[رهیافت هاي گذشته
 معماري سرويس گرا رهيافتهاي گذشته

 آفرين است ارتباطات ارزش ارتباطات هزينه بر بود

 فرآيندمبتني بر  مبتني بر كاركرد

 ساخت براي تغيير ساخت براي بقا

 توسعه تدريجي توليد يكمرتبه

 افزارها فدراسيون نرم ناپذير افزارهاي تعامل نرم

 مستقل از سكو سكو تك

 اتصال سست اتصال محكم

 محور پيام گرا شيء
  

هر فرد يا  .بررسي است هاي مختلف قابل گرا از ديدگاه معماري سرويس
گرا دارد کـه در   يگاه خود تصويري از معماري سرويسذينفع بر طبق جا

ادامه از سه ديدگاه كارشناسان حرفه، معماران و طراحان مـورد بررسـي   
  ].١١[قرار مي گيرد

ها كه سـازمان مايـل بـه ارائـه      اي از سرويس مجموعه: اسان حرفهكارشن
  )تعريف سرويس كسب و كار. (استآنها به مشتريان يا شركاء خود 

سبكي از معماري كه حاوي قوانين، الگوهـا و ضـوابطي اسـت    : معماران 
اي بودن، بسـته بنـدي، اتصـال     نجر به ايجاد خصايصي نظير پيمانهكه م
ارائه  شده و از نظر ساختار از يك پذيري و تركيب دد، استفاده مجسست

  .يل شده استكننده سرويس تشك دهنده سرويس و يك درخواست
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ــاده ــان و پي ــازان طراح ــبك: س ــك س ــدل(ي ــه) م ــه از  برنام نويســي ك
ي يهــا و فنـاوري ) WSDL١٠، UDDI٩، SOAP٨( ي ماننـد  ياسـتانداردها 
پذيري بين مولفه  عاملكند و قابليت ت هاي وب استفاده مي نظير سرويس

سـازي آنهـا    بـدون توجـه بـه سـكو و فنـاوري پيـاده       افـزاري را  هاي نرم
  .مي كندپشتيباني 

به  ٢٠٠٥كه از سال  ي مديريت فرآيندهاي کسب و کارسيستم ها
بعد در حال فراگير شدن هستند اكثر مبتنـي بـر تكنولـوژي و پروتكـل     

هـا از   سـتم يس نيـ اسـتفاده ا  ليـ دل. هاي معماري سرويس گرا هسـتند 
 نيـ و استفاده مجدد ا يريانعطاف پذ يباال تيگرا قابل سيسرو يمعمار
  .است ازين وردم يکار يهافرآيند تيريدر مباحث مداست که  يمعمار

نظريه هاي مختلف پيرامون مدل وابستگي مديريت  -٤
 هاي کسب و کار و معماري سرويس گرافرآيند

کسـب و کـار ابـزار     يهافرآينـد  تيريمد ستميسهمانطور که گفته شد 
از نظـر   ها اين سيستم. است BPMنمودن  يياجرا ياطالعات برا يفناور

اي از امکانات  مجموعهبوده و داراي  SOAبتني بر استاندارهاي فناوري م
ــراي طراحــي  ــايش  وها فرآينــدســازي  هاي ســازمان، شــبيهفرآينــدب پ

اگرچه وجود ارتبـاط و وابسـتگي بـين    . هاي در حال اجرا هستندفرآيند
BPM  وSOA اما تصوير شفافي از چگونگي و  ،]٣,٥،١٢،١٣[بديهي است

گاها اين دو رهيافت معادل هم يا دارد بطوريکه مدل ارتباط آنها وجود ن
) تکنيکـي (و در سطح جزئي تر رقيب هم و يا مکمل هم تصور مي شوند

  .نيز تئوري هاي ناهمجور و مختلفي ارائه شده است
و  BPMبـراي مـدل تعامـل     ختلفم) سبک(در اين بخش، دو الگو

SOA  شـخص  مرا  هـا الگوو حوزه کاربرد  يژگيسپس وارائه مي دهيم و
   .دهيم يمقرار  سهيمقامورد نموده و 
  :ي شاملشنهاديي پهاالگو

• SOA Contain BPM 
• BPM with SOA 
ويژگـي هـا و خصوصـيات    از  مقالـه گان اين دو الگو، تحليل نويسندن يا

SOA  وBPM  مطالعـات تئوريـک و پيـاده    سـال   نيچندحاصل است و
   .سازي اجرايي اين دو رهيافت مي باشد

١-٦  SOA Contain BPM 

بـه هـر دو جنبـه کسـب و کـار و نيـز        "سرويس گرا"از نگاه  الگودر اين 
ها و فعاليت هاي کسب فرآيند. سيستم هاي اطالعاتي نگريسته مي شود
سـرويس  "خوش تعريفي به نـام   ١١و کار تحليل شده و به عناصر سازنده

اين سرويس هاي کسـب و کـار ويژگـي    . شکسته مي شوند" کسب و کار
مسـتقل از فنـاوري   (را در کسب و کار سـازمان " ١٢گراييسرويس "هاي 

  . محقق مي سازند) اطالعات

در گام بعد براي اتوماسيون مدل سرويس کسب و کار مي بايسـت  
در اينجـا بـا   . مدل سرويس هاي نرم افزاري اسـتخراج و طراحـي شـوند   

سـرويس هـاي نـرم    . سيستم هاي سرويس گرا سر و کار خواهيم داشت
در مهندسي نـرم افـزار    ١٣يژگي هايي مشابه مفهوم مولفهافزاري داراي و
خاصيت استقالل از سکوها و اتصـال سسـت را نيـز    آن  هستند، عالوه بر

  . دارند
بدين ترتيب منطبق با مدل سرويس هاي کسـب و کـار، سـرويس    

معمـاري سـرويس گـرا اسـتخراج و      يتحت استانداردهاهاي سيستمي 
ي کسب و کار با فناوري اطالعـات  ستايادر اينجا همر ،طراحي مي شوند

  . در قالب مفهوم مشترک سرويس در هر دو اليه محقق مي شود
گـردش کـار داخلـي هـر سـرويس از       ونياتوماسدر گام بعد براي 

 ١٤زيـ رترتيب و توالي سرويس هاي دانـه  . استفاده مي شود BPMمباني 
در قالـب   )مرکـب (درشـت براي تحقق گردش کار سـرويس هـاي دانـه    

محاسـبات و  . مدلسـازي مـي شـود    ١٦يفرآينـد در موتور  ١٥ازيهمنواس
  .نيز به بصورت مجزا پياده سازي مي شوند زيرسرويس هاي دانه 

اگرچـه فرآينـدهاي کسـب و کـار همچنـان در بسـتر        الگودر اين 
فناوري اطالعات اجرايي مي شوند اما نگاه سرويس گرا در کسـب و کـار   

بـه عبـارت ديگـر    . ها خواهد شدباعث تغييراتي در محتوا و شکل فرآيند
شده اند و سپس اين مدل  ١٧مهندسي مجدد ،"سرويس"فرآيندها با نگاه 

بالغ شده به طراحان سيستم هاي سرويس گرا براي پياده سازي تحويل 
ها بـه  فرآيندبعد از اتوماسيون  ،در اين چارچوب سرويس گرا. خواهد شد

هستند، چرخه  BPM که جزئي از ١٨کمک ابزارهاي مديريت و ديده باني
مدل مفهومي ايـن   ۲در شکل . ها تکميل مي شودفرآيندبهبود و تکامل 

  .الگو ترسيم شده است

  
  SOA Contain BPM يالگو یمدل مفهوم -2 شکل

  

را بـه   BPMسرويس گرا همچون مـادري اسـت کـه    بستر در اين الگو، 
را فـراهم  پذيرفته و امکانات رشد و پويائيش  دخو انفرزنداز  يکيعنوان 

آورده است، همچنـان کـه محـيط مناسـبي بـراي سـاير راه حـل هـا و         
  . و غيره را نيز فراهم مي کند ٢١ERP،  EAI٢٠،  BI١٩محصوالت مانند 
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، چـابکي و انعطـاف پـذيري فنـاوري      SOA contain BPM يالگـو در 
ت يـ ر اهميـ زبدين منظور ويژگي هـاي  . اطالعات هدف قرار گرفته است

  :افته اندي
به عنوان عامل همراستايي و انطباق کسب و " سرويس"استفاده از  -

 ر با فناوري اطالعاتاک

تاکيد بر ويژگي هاي استقالل از سـکو معمـاري سـرويس گـرا و      -
 ها استانداردسازي پروتکل ها و پيام

طراحي فناوري اطالعات بر اساس واحـدهاي سـازنده مسـتقل و     -
 "سرويس"قابل استفاده مجدد به نام 

کـه   همنواسـازي ها بـه کمـک سـرويس هـاي     فرآينداسيون اتوم -
 را فراخواني مي کنند زيرمجموعه اي از سرويس هاي دانه 

قابليت پشتيباني اين چارچوب از توسـعه و راه انـدازي سـاير راه     -
  و غيره BI  ،EAI  ،ERPحل ها همچون 

ه کسب يهم در ال "ييگرا سيسرو"د گفت يبا الگون ياز ا يدر جمع بند
ن يـ اطالعات محقق شده است و سـپس در ا  يه فناوريهم در ال و و کار

گـر  يبـه عبـارت د  . شـده اسـت   يبانيپشـت ز يـ ن BPM ازع يچارچوب وس
ن يـ زه شده است کـه ا يو مکان يس گرا در سازمان طراحيچارچوب سرو
ا ي ERPا ي EAIهمچون  يگريد يت از راه حل هايت حمايچارچوب قابل

BI سـازنده  يواحـدها (جـوهره   ،شد ديتاککه  اما همانگونه ،دارد زيرا ن (
ه يـ و چـه در ال  ه کسب و کاريس است، چه در اليبر اساس سرو الگون يا

 .اطالعات يفناور

٢-٦  BPM with SOA  

کسـب و کـار در    يهافرآينـد  ينه سـاز ين الگو در درجه اول بهيهدف ا
 يريو انعطـاف پـذ   ييکـارا و در درجه دوم،  اطالعات است يبستر فناور

  .رات کسب و کاريياز تغ يبانيدر پشت ينرم افزا يتم هاسيس
ها فرآينـد  ينـه سـاز  يکه هدفش بهبـود و به  BPMبر اساس نگاه 

و اجرا  يشوند، سپس راه انداز يم يف و طراحيها ابتدا تعرفرآيند ،است
و در گام سوم کنترل شـاخص  ) ا بدون آنياطالعات  يبا فناور(شوند يم

شـود تـا    يران کسب و کار محقق ميوسط مدها تفرآيند يده بانيها و د
در گـام   يفرآيندو بهبود مدل  ينه سازين کنترل ها منجر به بهيج اينتا

ات بصـورت مـداوم در حـال اجـرا و بهبـود      ين چرخه حيچهارم شود و ا
کسـب و  ت و بهبـود  يريمد ،BPM يديکلمشخص است که هدف  .است

ن امـر بـه   ياست، ا ندهايفرا اتيمراحل چرخه ح يتمام يط کار سازمان
تواند انجام شـود، البتـه    يمآن  ا بدونياطالعات  يفناور يکمک ابزارها

 در همه حوزه ها ينقش اساسفناوري اطالعات حاضر که در دوران  قطعا
مناسـب  " ابـزار "اطالعات بـه عنـوان    يز از فناورين BPMکند،  يم يباز
  .تحقق اهداف خود بهره برده است يبرا

الگـو،   ند گفته شده مشخص مـي شـود کـه در ايـ    با توجه به موار
نقش يک فنـاوري را دارد کـه قابليـت پيـاده     فقط معماري سرويس گرا 

از ديگر فناوري ها پشتيباني مي کنـد  هتر ها را بفرآيندسازي و تغييرات 
ي خـود  سـتم هـا  يس ياده سـاز يـ پبـراي   را SOAاز اين جهت  BPMو 

  .برگزيده است
توسـط معمـار کسـب و     کسب و کارهاي فرآيندابتدا ن الگو، يدر ا

ها بـه کمـک   فرآينداين . دنمدلسازي مي شو فرآيندکار با کمک مالکان 
. هاي قابـل اتوماسـيون تبـديل مـي شـوند     فرآينـد تيم طراح سيستم به 

در قالــب سـرويس هــاي  را ها فرآينـد گـردش کــار  اده ســاز، يـ پسـپس  
 ياده سازيپ يفرآيندو در موتور نموده مدلسازي  )يهمنواساز(يفرآيند

نيز در قالب فرم ها و سرويس هاي ) فعاليت ها(فرآيندگام هاي . کند يم
ت و يريمـد  ير ابزارهـا ين سـا يهمچنـ . شوند مي ياده سازيپنرم افزاري 

هـا  آن  در يفرآينـد کنتـرل   يشده و شـاخص هـا   يراه انداز يده بانيد
شـدن در بسـتر    ياتيـ مـاده عمل آ BPMاکنون چرخـه   .شود يف ميتعر
  اطالعات است يرفناو
ستم يها به کمک سفرآيند، بهبود و کنترل  BPM with SOAالگويدر 
 يژگين منظور ويبد. هدف قرار گرفته استر يانعطاف پذ ينرم افزار يها
  :زير اهميت پيدا کرده اند يها
سازنده کسب و کار انتخاب شده اند  يها به عنوان واحدهافرآيند -

 .است آنها ينه سازيبهبود و به ييکه هدف نها

 ينـرم افـزار   يسـتم هـا  يواحـد سـازنده س  به عنوان ها  سيسرو -
از  يبانيفه پشتيس گرا وظيسرو يانتخاب شده اند که تحت فناور

 .به عهده گرفته اندع يها را بصورت موثر و سرفرآيندرات يتغ

س گـرا جهـت   يسرو يتاکيد بر ويژگي استقالل از سکو در معمار -
ناهمجور مـرتبط   يم ها و سکوها ستيکه با س ييهافرآيند ياجرا

 .هستند

کـه   همنواسـازي ها بـه کمـک سـرويس هـاي     فرآينداتوماسيون  -
 را فراخواني مي کنند زيرمجموعه اي از سرويس هاي دانه 

 يريت انعطـاف پـذ  يـ قابل يشـده دارا  يراه انـداز  يس هـا يسـرو  -
 .هستند يمحدود

 .دارد يبرتر SOAس در يبر نگاه سرو BPMدر  فرآيندنگاه  -

بليت پشتيباني اين چارچوب از توسـعه و راه انـدازي سـاير راه    قا -
 .است فيضعمحدود و  ERP يا BIحل ها همچون 

ميهماني اسـت کـه بـراي اقامـت در بسـتر      همچون  BPM ،ن الگويدر ا
ل يـ را بـه دل  SOA فعـال  مختلـف، فناوري اطالعات از ميان ميزبان هاي 

طبيعـي   .کـرده اسـت   استقالل از سکو انتخـاب و  يريانعطاف پذ يژگيو
پيدا کند، دوره  SOAميزبان مناسب تري از  BPMاست که هر زمان که 

ش يجا  BPM with SOAهمنشيني اين دو رهيافت پايان يافته و الگوي
مناسب  يا فناوريي معمار X( دهد يم  BPM with Xيبعد يرا به الگو

يم مدل مفهومي ايـن الگـو ترسـ    ۳در شکل . )در آينده است SOAتر از 
  .شده است
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  BPM with SOAمدل مفهومی الگوي  -3 شکل

  

اليه کسب و در  يفرآيندبايد گفت نگاه  الگودر جمع بندي از اين 
ل شـده  يتبداليه فناوري اطالعات در  همنواسازي يس هايبه سروکار 

در  ييت بااليکه قابل يک فناوريس گرا به عنوان يسرو يمعماراست و 
پوشـانده   BPMبه تـن   يلباس عنواندارد به  يريرات و انعطاف پذييتغ

 ،نـده يآد در يـ جد يهـا  ياست که با ظهـور فنـاور   يعيشده است، طب
BPM تن خواهد نمودرا بر يديلباس جدز ين .  

 حوزه کاربردات و يان خصوصيم يسه ايو مقا يابيدر بخش بعد ارز
  .گفته شده، ارائه خواهد شد يدو الگو

 مقايسه و ارزيابي الگوها -٥
ـ    يمعرفـ  يتفاوت دو الگـو  يره اصلجوه ن دو نگـاه  يشـده در تفـاوت ب
نجـا  يدر ا. س گرا در کسـب و کـار سـازمان اسـت    يندمحور و سرويفرا

س ياست که سـرو  ييها يژگيکسب و کار، ودر س يمنظور از نگاه سرو
  .سازد يدر سازمان محقق م )SOA(يرا مستقل از فناور ييگرا

سازمان را در قالب “ رفتار” هر سازمان داراي فرآيندهايي است که
گردش کار بين واحدهاي مختلف ترسيم مي کند، در مـدل فرآينـدي   
ــک        ــه ي ــخ ب ــف در پاس ــدهاي مختل ــت واح ــوالي فعالي ــب و ت ترتي

مـي شـود، بـا    ) خروجـي (که نهايتا منجر به نتيجـه ) درخواست(رخداد
ايـن مـدل در حقيقـت    . جزئيات و قوانين مربوطه مدلسازي مـي شـود  

  .و عملياتي سازمان براي فعاليت هاي حرفه اش استروش اجرايي 
ديگـري نيـاز اسـت کـه     ) مـدل (، نگـاه فرآينـد محـور   نگاهدر کنار 

مدل سرويس بر . عملکرد سازمان را از منظر ذينفع نشان دهد" جهينت”
اساس نگاه نتيجه گرا است، اگـر مـدل فرآينـدي روش اجرايـي رفتـار      

، شرط هـا و قـوانين مشـخص    واحدهاي سازماني را در قالب فعاليت ها
مي کند، مدل سرويس طريقه درخواست سرويس و دريافـت نتيجـه را   

هر سرويس خود مي تواند شـامل چنـد   . از نگاه ذينفع ترسيم مي کند
مشـخص اسـت کـه بـراي درخواسـت يـک       ، سرويس کوچک تر باشـد 

) فرآينـد (سرويس الزم نيست ذينفع از تمامي جزئيـات و گـردش کـار   
عوض مدل سرويس فقط دغدغه ها و توصيفات سرويس  آگاه باشد، در

  .داردرا از نگاه ذينفع در نظر 

 SOA Contain BPMبنابراين مشخص مي شـود کـه جـوهره الگـوي     
هـم در کسـب و کـار و هـم در فنـاوري      (مبتني بر نگـاه سـرويس گـرا    

مبتني بر نگاه فرايند محور  BPM with SOAاست، اما الگوي ) اطالعات
پشـتيباني   SOAمک سيستم ها و فناوري هاي مبتني بـر  است که به ک
  .مي شود

 نيتدودو الگوي ارائه شده براي و حوزه کاربرد  يژگيومقايسه و ارزيابي 
  .خالصه شده است ۲در جدول  SOAو   BPMمدل وابستگي 

  دو الگوي ارائه شدهمقایسه میان ) : 2(جدول 
BPM with SOA SOA contain BPM  

مفاهيم بر الگويي مبتني 
که کنترل و بهينه  مديريتي

ها را با توجه به فرآيندسازي 
اهداف و شاخص هاي کسب و 

در بستر فناوري اطالعات کار 
 محقق مي سازد

الگويي مبتني بر نقش کليدي 
سرويس در هر دو اليه کسب و 

کار و فناوري اطالعات که 
قابليت انعطاف پذيري و 

چابکي را براي سازمان محقق 
  دمي ساز

 تعريف 

ها طي فرآيندبهينه سازي 
چرخه تعريف، مدلسازي، اجرا 

ها با فرآيندو ديده باني 
پشتيباني سيستم هاي 
 انعطاف پذير و پويا

کسب و کار و (چابکي سازمان 
در پاسخ به ) فناوري اطالعات

تغييرات مختلف و نيز افزايش 
همراستايي فناوري اطالعات 

  با کسب و کار

 هدف

  فرآيند: اراليه کسب و ک

  رويسس:اليه فناوري اطالعات

  سرويس : البه کسب و کار

  سرويس: اليه فناوري اطالعات
عناصر 
  سازنده

BPM  به عنوان رهيافت
مطلوب جهت بهينه سازي و 

هاي کسب و کار فرآيندبهبود 
  انتخاب شده است

BPM  يکي از چندين رهيافتي
است که در بستر مساعد 

سازمان سرويس گرا امکان 
سعه و پويائي را بدست آورده تو

  .است

نقش 
BPM 

SOA   صرفا يک فناوري است
که نقش سيستم ها و 

ابزارهاي پشتيباني کننده پويا 
 BPMو انعطاف پذير را براي 
  ايفا مي کند

SOA  هم در اليه کسب و کار 
و هم در فناوري  سازمان

اطالعات به عنوان رهيافتي 
براي طراحي و فراخواني 

وش تعريف سرويس هاي خ
  وجود دارد

نقش 
SOA 

بهبود کارايي سازمان و  - 
  هافرآيندپيش بيني خروجي 

مديريت تغييرات سريع  - 
  هاي کسب و کارفرآيند

توسعه سريع راه حل هاي  - 
 جديد کسب و کار به کمک
  سيستم هاي انعطاف پذير

احساس لحظه اي رخدادها  - 
ها در فرآيندو مشکالت 

  کنترلابزارهاي ديده باني و 

 

 کاهش هزينه و ريسک -
  هافرآينداتوماسيون  مربوط به

توليد سرويس هاي انعطاف  - 
  پذير و قابل استفاده مجدد

استاندارد شدن متدهاي  - 
  س هايداده ها وسرويکپارچگي 

 يها همراستايي سرويس - 
کسب و کار با سرويس هاي 

  فناوري اطالعات

تحميل حاکميت سرويس  - 
  گرا در سازمان

 و ايجنت
 مزايا
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  نتيجه گيري -٦
مـديريت  ) وابسـتگي (دو الگوي مختلف براي مدل همکاري مقالهدر اين 

به عنوان رهيافتي مديريتي بـا معمـاري   ) BPM(فرايندهاي کسب و کار
ارائه شـد   ياطالعات يستم هاياز س يبه عنوان سبک )SOA(سرويس گرا 

بـه تفصـيل    و سپس ويژگي ها و حوزه کاربرد هر کـدام از ايـن دو الگـو   
 ي، بسـتر معمـار  )SOA Contain BPM(اول  يدر الگـو . بررسـي شـد  

 انفرزنداز  يکيرا به عنوان  BPMسرويس گرا همچون مادري است که 
پذيرفته و امکانات رشد و پويائيش را فراهم آورده اسـت، همچنـان    دخو

،  BI  ،EAIکه محيط مناسبي براي ساير راه حل ها و محصـوالت ماننـد   
ERP  در اين الگو، سرويس نقش کليدي را در هـر  . نيز فراهم مي کندرا

 دو اليه کسب و کار و فناوري اطالعات ايفا مي کند
همچون ميهمـاني اسـت    BPM with SOA(  ،BPM(دوم  يالگواما در 

که براي اقامت در بستر فناوري اطالعات از ميان ميزبان هـاي مختلـف،   
SOA  و استقالل از سکو انتخاب کـرده  را به دليل ويژگي انعطاف پذيري
ميزبان مناسب تـري   BPMهر زمان ن الگو، يکه در ا طبيعي است. است

 .افـت يخواهـد  پيدا کند، دوره همنشيني اين دو رهيافت پايان  SOAاز 
  .است ي دوممفاهيم مديريتي و بهبود فرآيندها جوهره اصلي الگو
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