
None:  رویدادهای بدون نوع،نقطه

 شروع، وضعیت تغییر یا مرحله پایانی

Message: دریافت یا ارسال پیام 

Timer: سنج رویدادهای دارای زمان

  زمانی هایمدت ،چرخه، نقاط زمانی

Escalation:  افزایش به یک سطح

 باالتر از مسئولیت

Conditional:  واکنش به تغییرات یا

 تجمیع قواعد تجاری

Link:  رویداد پیوند متناظر  صفحه. دورابط

 است Sequence Flowبرابر با 

Error:  دریافت و یا ارسال خطاهای

 معین

Cancel: های لغو واکنش به تراکنش

 شده یا به جریان انداختن فرآیند لغو

Compensation:  مدیریت و یا به

 جریان انداختن جبران

Signal:  سیگنالیگ در سراسر فرآیندها

 تواند چندین بار تکرار شودمختلف. می

Multiple:  .دریافت یکی از سری رویدادها

 ارسال تمامی رویدادهای تعریف شده

Parallel Multiple:  دریافت تمامی

 رویدادهای موازی

Terminate: نقطه پایانی یک فرآیند 

باشد. اگر با در واقع یک واحد از کل کار می Taskیک 

 بیاید نشان دهنده زیر فرآیند است نماد 

ها در واقع یک سری از فعالیت Transactionیک 

 باشد که بطور منطقی باهم در ارتباط هستندمی

در یک فرآیند یا ریزفرآیند  Event Sub-Processیک 

شود که رویداد شروع گیرد و هنگامی فعال میقرار می

تواند در فرآیند سطح باالتر از خود آن تحریک شود و می

 وقفه ایجاد کند یا بصورت موازی به جریان بیفتد.

ها و  Taskتوان به می Call Activityبا استفاده از 

اند دسترسی فرآیندهایی که بصورت کلی تعریف شده

 پیدا کرد.
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 پایانی میانی آغازین

Task 

Transaction 

Event  

Sub-Process 

Call Activity 

 نشانگرهای فعالیت

این نشانگرها رفتار اجرایی 

 کنندفعالیتها را مشخص می

 (Task)انواع وظایف 

نوع، ماهیت فعلی که باید انجام شود 

 کند.را مشخص می

Sequence Flow Default Flow Conditional Flow 

ها ترتیب اجرای فعالیت

 کندرا تعریف می

فرض را در صورتی که مسیر پیش

تمام شروط مساوی یا اشتباه بودند 

 کندرا مشخص می

در این حالت شرطی تعریف شده 

که مشخص میکند این مسیر 

 انتخاب شود یا نه

مستندات تجاری، ی اطالعاتی مانند دربردارنده  Data Object یک

 هاست که در خالل فرآیند جریان دارند.ها و نامهایمیل

ای از ی مجموعهدربردارنده Collection Data Objectیک 

 باشد.اطالعات مانند یک لیست از سفارشات می

در واقع یک ورودی خارجی برای تمامی فرآیند  Data Inputیک 

 باشد.باشد. نوعی از پارامتر ورودی نیز میمی

یک دیتای خروجی و نتیجه برای کل فرآیند  Data Outputیک 

 باشد.می باشد. نوعی از پارامتر خروجی نیزمی

ی عناصر به برای ارتباط دادن داده Data Associationیک 

 شود.ها، فرآیندها و وظایف عمومی استفاده میفعالیت

از آنجا  ار تواند اطالعاتاست که فرآیند میمحلی Data Storeک ی

 ها.، مانند پایگاه دادهبخواند یا در آنجا بنویسد

 هادروازه
Exclusive Gateway 

هنگام تقسیم مسیر جریان توالی را به دقیقا یکی از انشعابات خروجی هدایت 

-کند تا جریانقبل از آنکه جریان خروجی اجرا شود، صبر می کند. هنگام ادغاممی

  های ورودی کامل شوند.

آید. مسیر جریان توالی به سمت همیشه پس از دریافت وظیفه یا رخداد رویداد می

 داده است. ای خواهد رفت که اول رخرویداد یا وظیفه

Event-Based Gateway 

Parallel Gateway 
شود، تمامی انشعابات خروجی همزمان فعال برای تقسیم جریان توالی استفاده می

ها باید تکمیل شوند تا خواهند بود. هنگام ادغام انشعابات موازی تمامی ورودی

 خروجی به جریان بیفتد

Inclusive Gateway 

بیشتری از هنگام تقسیم، یک یا تعداد 

ها فعال هستند. قبل از ادغام باید خروجی

 تمامی انشعابات فعال کامل شده باشند.

Complex Gateway 

ادغام پیچیده و رفتار تقسیم شعب را 

ها قادر به انجام آن طوری که بقیه دروازه

 دهد.نیستند، انچام می

Exclusive Event-based 

Gateway (instantiate) 

آن یک  یک رویداد  پس از هربار وقوع

 شود.مورد جدید از فرآیند آغاز می

Parallel Event-based 

Gateway (instantiate) 

تمامی رویدادهای آن   پس از هربار وقوع

 شود.یک مورد جدید از فرآیند آغاز می

 مسیرها

Pools (Participants) and lanes 

ها در ی مسئولیتها برای فعالیتدربردارنده

ها میتوانند یک باشد.آنفرآیند می یک

 سازمان، نقش یا یکی سیستم باشند.

Massage Flow 
های یک جریان اطالعات از مرز

کنند.جریان سازمان را نمادین می

، فعالیت poolتواند یه یک پیام می

 یا رویداد پیام ضمیمه شود

تواند با ترکیب ترتیب تبادل پیام می

Massage Flow  وSequence 

Flow .انجام شود 

 


