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 ترفندهای کار با فرآیند ساز نینتکسنکات و 

 

 باشد. می شیرپوینت در هافرآیند مدیریت و ساخت ابزارهای  از یکی فرایندساز نینتکس افزار نرم

 رایب را ترفندهایی و نکات شیرپوینت، و نینتکس با فرآیندها سازی پیاده در تجربه سال چندین از بعد

 عهتوس سرعت و خطایابی سازی، پیاده هنگام در زیر نکات رعایت ایم. کرده آماده نینتکس دهندگان توسعه

 میدهد. افزایش را

 از: عبارتند ترفندها و نکات این

 مناسب یگذار برچسب .1

 Exportبه کمک  یریبکاپ گ .2

 رهایمتغ یمناسب برا نام .3

 ندیاکشن در صفحه فرآ درج .4

 به کاربر فعال رفعالیاز کاربر غ (Task)فهیوظ کی انتقال .5

 گریبه کاربر د فهیوظ یواگذار .6

 ندیفرآ یاجرا .7

 اکشن ها یبندگروه .8

 یشرط یها اکشن .9

 یریانعطاف پذ شیافزا .10
11. Snippet 

 Log in history listری با استفاده از یگ گزارش .12
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 فهرست

 1 .................................................................................... نتکسیساز ن ندیکار با فرآ ینکات و ترفندها

 3 .................................................................................................................. مناسب یبرچسب گذار

 Export ............................................................................................................. 4به کمک  یریبکاپ گ

 5 ................................................................................................................ رهایمتغ ینام مناسب برا

 6 ........................................................................................................... ندیدرج اکشن در صفحه فرآ

 7 .................................................................... رفعال به کاربر فعالیر غ( از کاربTaskفه)یک وظیانتقال 

 8 ............................................................................................... گریبه کاربر د فهیموقت وظ یواگذار

 10 .............................................................................................................................. ندیفرآ یاجرا

 11 ..................................................................................................................... اکشن ها یبندگروه

 12 ........................................................................................................................ یشرط یاکشن ها

 13 ................................................................................................................ یریش انعطاف پذیافزا

Snippet ...................................................................................................................................... 15 

 Log in history list ................................................................................. 18با استفاده از  یریگزارش گ
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 برچسب گذاری مناسب

را  دنیفرآ یبعد یمستند شده باشد و بتوان گام ها یاست که به خوب یندیخوب و کارآمد، فرآ ندیفرآ کی

از  یکیمتوجه روند کار شود.  یقصد توسعه آن را داشت،به راحت یگریاگر کاربر د نیدنبال کرد. همچن

 .تهر اکشن اس یمناسب برا حیکار استفاده ازعنوان و توض نیا یراه ها برا نیبهتر

 باشد: یم شیرایقابل و Workflow Designerاکشن چهار برچسب دارد که در  هر

 (Action title (top 

 Left text 
 Right text 
 Bottom text 

 

مناسب  یمورد نظر خود در جا حاتیهر کدام از اکشن ها، توض یبر رو کیبا کل یبه راحت دیتوان یم شما

 .دیدرج کن
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 Exportبه کمک  یریبکاپ گ

استفاده  گرید طیبه مح یطیاز مح فرآیند کیکردن  یکپ یبرا Export نهیاز گز Nintexساز  ندیدر فرآ

 .شودیم

توان آن را  یم یشوند، و به راحت یم رهیذخ یکم اریبا حجم بس nwfبا پسوند . لهایفا فرآیند Export با

به  توانیاز آنها را م یاریآنقدر کوچک هستند، بس لهایکرد. از آنجا که فا یکپ گرید یدر جا ایکرد و  لیمیا

 کرد. رهیذخ لیفا کیدر  یمدت طوالن

 

 باشد. یم ندیاز فرآ بانیپشت هی، تهExport یاز استفاده ها گرید یکی

 عمده راتییقبل از هرگونه تغ ند،یفرآ یاست که از نسخه فعل نیا رآیندف یعمل در هنگام طراح نیبهتر

 لیدر صورت تما می توانند ندیکه طراحان فرآ می کند نیکار تضم نی. امیکن هیته بانیپشت ینسخه کی

 بازگردانند. یقبل یهارا  به نسخه رآیندف

دو طرفه باز  ی سهیپنجره مرورگر جداگانه، به منظور مقا کیدر  تواندیم  Exportشده به کمک  هیته لیفا

 شود.

 یاه لیفا یبرا یمناسب ینام گذار یمناسب، الگو یمستندات و نسخه بند یکپارچگی یاست برا بهتر

 یاررا نامگذ لیهر فا ریبه صورت ز لیصورت که با هر اکسپورت کردن فا نی. بدمیداشته باش بانیپشت

 کند.

 (.WorkflowName_VersionNumber_ Date_Time.nwfنوان مثال، )به ع
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 رهایمتغ ینام مناسب برا

استفاده  ندیفرآ یموقت اطالعات در هنگام اجرا ینگهدار ی(، براWorkflow Variables)ندیفرآ یرهایمتغ

 یکار م نیا یکنند. برا فیتعر ریخودشان متغ ازیتوانند به تعداد مورد ن یم ندی. طراحان فرآشوندیم

 نیاستفاده کنند همچن Workflow variable ی نهیاز گز ماتیصفحه در قسمت تنظ یباال بونیتوانند در ر

 کنند. فیتعر ریمتغ کیتوانند  یهر اکشن در همان قسمت م یکربندیپ یبرا

 یراه خوب برا کی یتواند دردسر ساز باشد. برا یم ندیفرآ کیساخته شده در  یها ریمتغ ادیز تعداد

 :دیعمل کن ریبه صورت ز دیتوان یبه آنان م عیسر یابیها و دست  ریمتغ نیا یسازمان ده

 (رمتغی نام – ری)نوع متغ ها: ریمتغ یمثال نام گذار نمونه

 یمتن تک خط – txtFullName  

  شماره- numDaysOffRequested 

 و زمان  خیتار- dtStartDate 

  گروه  ایشخص– pgContractApprovers 

 حیعدد صح - intLoopCounter 

 Collection - colltemsImpacted 
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 ندیدرج اکشن در صفحه فرآ

است.  یشخص قیها و سال تیآن اولو لیاز دال یکیآسان است و  ندیاکشن در فرآ کیاضافه کردن 

 انتخاب کنند. ندیاضافه کردن اکشن ها به فرآ یرا برا ریز نهیاز دو گز یکیتوانند  یم ندیطراحان فرآ

  چپ  ایواقع در سمت راست  ندیفرآ یمربوط به اکشن ها یاکشن را از منو کی می توانندطراحان

 مورد نظر رها سازند. ندیفرآ یطراح طیو در هر نقطه ممکن در مح دهیکش

 جادیا نهیاکشن ها و انتخاب گز یرها ساز ینقطه ها یبر رو کیبا کل می تواننداکشن ها  نیهمچن 

 شده اضافه شوند. یدسته بند یاکشن از داخل منو و سپس انتخاب اکشن مورد نظر از منوها

 ین هااکش یمنو یجستجو در باال نهیاز گز د،یستیمطلع ن یمجموعه شامل اکشن خاص ایشما از دسته و  گرا

اکشن  ینوم دیشامل اسم اکشن مورد نظر کن ینمت پی. بالفاصله که شما شروع به تادیاستفاده کن ندیفرآ

 .گرداندیبرمرا به شما  دیاز آن استفاده کن دیتوانیکه م ییاکشن ها کیها بصورت اتومات
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 به کاربر فعال رفعالی( از کاربر غTask)فهیوظ کیانتقال 

 افتد؟ یسازمان م یندهایبر سر فرآ یسازمان را ترک کند، چه اتفاق یکی از کارکناناگر 

 شوند؟ یچه م شانیواگذار شده به ا دیجد یها وظیفه آنها بتیزمان غ در

 .میمشکل را حل کن نیا نتکسیساده در ن ندیفرآ کیبا  یتوان به راحت یگونه مشکالت م نیا یبرا

در  " Long Term Delegation Site Administrators " نهیبا فعال کردن گز تواندیم نتیرپویش نیادم

 است.( رفعالیغ نهیگز نیفرض ا شیمشکل را حل کند. ) به طور پ نیا نتکسین ماتیتنظ

 :دیرا دنبال کن ریز مراحل

 .دیبرو SharePoint Central Administrationبه قسمت  .1

 .دیبرو Nintex Workflow Managementبه بخش  .2

 .دیکن کیکل "Global settings" نکیل یبرو .3

 
 .دیباش "Site Administrators Long Term Delegation" نهیصفحه به دنبال گز نییدر پا .4

به  ":Allow site administrators to set longterm delegation for other users"قسمت  ماتیدر تنظ .5

 .دیده رییتغ Yes ی نهیگز

 .دیرا بزن Okدکمه  .6

 .واگذار کند دیکاربر جد کیرا به  رفعالیکاربر غ کیرا از  ندیتواند فرآ یم تیسا نیادم ماتیتنظ نیا با
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 گریبه کاربر د وظیفه موقت یواگذار

همچنان ادامه  دیسازمان با یندهایبرود فرآ التیتعط ای یسازمان به مرخص کیدر  یکه فرد یدر صورت

 دیاتفاق خواهد افتاد و در نبود کاربر با نیهم هم کیاتومات یندهایبرود. در مورد فرا شیو به جلو پ ابدی

 انجام شوند. ندهایفرا

 یرو شیپ ،یکاربر اصل ابیدر غ گریبه کاربر د دیجد وظیفه یواگذار یبرا نهیگز کی ندسازیفرآ نتکسین

 گذارد. یشما م

 یاست که در حالت قبل به طور کل نیا "Long Term Commitment" یقبل ی نهیبا گز نهیگز نی)تفاوت ا 

 یاصخ یزمان یبه طور موقت در بازه  نجایدر ا ی. ولمیداد یانتقال م یگریمربوط به کاربر به کاربر د ندیفرا

 .(میده یم لیتحو یگریبه فرد د

زمان  کیدر  یگریبه همکار د یدیجد وظیفهتا  دهدیاجازه را م نیبه کاربر ا Task Delegation ینهیگز

در چه  ،یها چه کسآن  ابیتوانند مشخص کنند که در غ یکاربران م قیطر نیدهد. به ا صیتخص یخاص

 .اشدداشته ب یسازمان دسترس یندهایبه فرا اراتیاز اخت یو در چه محدوده ا ،یزمان یبازه 

 :دیرا دنبال کن ریز مراحل

 .دیکن کیکل نتیرپویخود در ش ینام کاربر یبر رو .1

 .دیرا انتخاب کن "Task Delegation"و سپس  دیبرو Nintex Workflow 2013 ی نهیدر منو به گز .2

 

 
 

 .دیکن کیکل "Delegate tasks to a user between specific dates" نکیل یبر رو .3

عمل  ریز بی. به ترتدیکن یرا مشاهده م ریاطالعات ز Add Delegation یباز شده  یدر صفحه  .4

 :دیکن

5. From the beginning of - توان از  ی. موظیفه یواگذار خیشروع تار نییتع یبراdate picker یبرا 

 کمک گرفت. خیانتخاب تار

6. Until the end of – توان از  ی. موظیفه یواگذار انیپا ختاریdate picker کمک  خیانتخاب تار یبرا

 گرفت.

7. Delegate to – نهیگز ی. بر روردیگ یبه آن صورت م یکه واگذار کاربری lookup کیتوان کل یم 

 .دیکرد و کاربر مورد نظر خود را سرچ کن
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8. Scope – تیسا نیفقط در هم وظیفه یاز واگذار ناناطمی. 

 .دیکن کیکل ok یبر رو رهیذخ یبرا .9
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 ندیفرآ یاجرا

 .میرسیآن م یو اجرا Publishو  Save یبه مرحله  ندیفرآ ماتیو تنظ یپس از طراح

 شود: runاجرا و  یمختلف یتواند به روش ها یم ندیفرآ هر

 یدست 

 ایخاص  تمیآ کی یبا اجرا 

 خاص تمیآ کی رییتغ 

 باشد. یم start option Conditional ندیشروع فرآ یشناخته شده برا میتنظ کی

صورت هرگز  نیا ریشود در غ یاجرا م ندیشرط دارد که اگر شرط بر قرار بود فرآ کیبه  ازین نهیگز نیا

 شود. یاجرا نم

 :دیرا دنبال کن ریز مراحل

1. Workflow designer دیرا باز کن. 

 .دیکن کیکل ندیفرآ ماتیتنظ یمنو بر رو بونیدر ر .2

 start when items are" ای "start when items are created " ی نهیگز نییبا حرکت موس به پا .3

modified" ستیل ماتیتنظ یکه برا دیکن یمشاهده م (وکتابخانهlibraryدر ش )در نظر  نتیرپوی

 گرفته شده است.

 .دیکن کیکل conditions یدکمه  یسپس بر رو دیرا انتخاب کن conditional ی نهیگز .4

 .دیکن رهیو ذخ دیمورد نظر خود را بساز یکوئر .5

 .دیکن رهیدخ یدوباره در صفحه اصل .6
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 اکشن ها یبندگروه

توان اکشن اضافه کرد،  یکرد. م جادیاکشن ا یادیبا تعداد ز دهیچیپ یندهایتوان فرا یم نتکسیدر ن

 کند، رییکسب و کار بخواهد تغ ندیکه فرا یکرد. اما زمان ادیطول و عرض آنان را کم و ز ایگسترش داد و 

 شود. یزمان بر م یطراحان، کار یآن برا راتییو تغ ندیمرور فرآ

Action set گروه جمع  کیاز اکشن ها را در  یتوان به کمک آن تعداد یرا فراهم آورده است که م یطیشرا

 کرد. یکپ ایتوان آن را جابه جا کرد، کوچک، بزرگ و  یم یکه به راحت یکرد، به طور یآور

  action set یایمزا

 به صورت  تواندیست شده م یهااز اکشن یگروهsnippet یگرید ندیشود، و سپس در فرآ رهیذخ 

 استفاده شود.

 حرکت کنند. ندیاز فرآ ییهادر بخش یتوانند به راحت یها مست اکشن 

 زیماینیتوانند م یگسترده م یست ها است، اکشن دهیچیپ ندیکه فرآ یزمان(minimize.شوند ) 

 به کار برد. ندیاز فرآ یگرید یکرد و در جا یکپ توانیها را مگروه از اکشن کی کل 
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 یشرط یاکشن ها

 طیشرا نی. در امی کند یط یشرط منطق کی جیرا بر حسب نتا یریمس ندیفرآ کیاز مواقع  یاریدر بس

Nintex  اکشنSet a condition را  ندیو فرآ می کند یابیرا ارز یشرط یعبارت منطق کی می کند شنهادیرا پ

 .می کند تیباشد، هدا false ایو  trueکه  یبر اساس عبارت شرط

اوقات  یاگرچه گاه ،می کنداز اکشن ها را اجرا  یاغلب مجموعه مختلف می کند یط ندیکه فرآ یریمس هر

 .شودیرها م یبه گرفتن اکشن ندارد و خال یازیانشعاب ها ن نیاز ا یکی

 Runاست. اکشن  Set a Conditionاکشن  یبجا Run Ifمورد استفاده از اکشن  نیاعمال در ا نیاز بهتر یکی

If  برابر با  یکه عبارت شرط یکه فقط در صورت می کند یگروهبند یمخزن منطق کیاکشن ها را درtrue 

گرفته  دهیباشد ناد falseبرابر با  یکه عبارت شرط یگروه از اکشن ها در صورت نیشود. ا یباشد اجرا م

 .می کنند میاکشن ها، تنظ یکربندیصفحه پ لهیرا با بوس یعبارت شرط ندی. طراحان فرآشوندیم

در . می کند بیاکشن ترک کیرا درون  Action Setو  Set a Condition یاکشن ها یها یژگیو Run If اکشن

 اکشن است. کی قالب در Action Setو   Set a Condition از دو اکشن  یبیترک Run ifواقع 
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 یریانعطاف پذ شیافزا

ها اکشن نیوجود دارد. دو مورد از ا یمتنوع یهاکسب و کار اکشن ندیفرا کیکاربران در  نیتعامل ب یبرا

Assign Flexi Task  وRequest Approval صیامکان ساخت و تخص ندیها در فرآاکشن نیا یباشد. هر دو یم 

رم ف جادیبه کاربران و ا شنیکیفیامکان ارسال نوت نی. همچنمی کنند جادیکاربر را ا اچندی کیبه  وظیفه

 .می کننددرخواست را فراهم  دییتا یبرا

را دارد.  یادآوری تیاکشن قابل نیا نی. همچنشودیانجام م شتریگام ب کیبا  Assign Flexi Task اکشن

در  یشتریب یریپذانعطاف تیقابل رایاستفاده کنند، ز Assign Flexi Taskاز  دهندیم حیترج ندیطراحان فرآ

 دهد. یبه آنان م ندها،یفرا یروزرسانو به دهیچیپ یندهایفرا راتییتغ

 :Assign Flexi Taskاستفاده از  یایمزا

 Reminders and Escalation functionality – در  تیقابل نایRequest Approval  .وجود ندارد

 در راتییبوده و به کاهش تغ یخوب نیاستفاده از آن تمر د،یندار ازین تیقابل نیبه ا اگر یحت

 کند. یکمک م ندهیآ

 
 

  اکشن وظیفه کیاز  یچند خروج ایامکان دو :Request Approval نیکند، بنابرا یرد م ای دییفقط تا 

 نیا Assign Flexi Taskکه استفاده از  یاز اکشن را ندارد. درحال یخروج رییتغ ایامکان اضافه 

 .میریبگ یدهد تا چند خروج یاجازه را به ما م

 
 

 بااستفاده از اکشن   :ندیفرآ کی یامکان درج کامنت در خروجFlexi Task نهیتوان عالوه بر گز می 

 ای یاجبار ،یاریتواند اخت یم یگذاردرخواست کننده کامنت هم گذاشت.کامنت یرد برا ای دییتا

 وجود ندارد. Request Approvalامکان در  نیباشد. ا رفعالیغ
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 ندیفرا کی دییتا ایرد  یبرا می توانندطراحان  -یخروج کی نییتع یمتعدد برا یامکان رفتارها 

 ندیکه نظر خود را اعالم کرد فرا یشخص نیمثال اول. به طور رندیدر نظر بگ یمتفاوت یرفتارها

  .ابدی انیپا ندیرآنظر خود را اعالم کنند سپس ف دیهمه افراد با نکهیا ایشود.  لیتکم
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Snippet 

به  ازیاست. اغلب اوقات، طراحان ن ساز فرآیند Nintex یدیکل یهایژگیاز و یکیاستفاده مجدد،  تیقابل

 رهیذخ تیقابل Nintexدارند.  ندهایفرآ گریدر د یریها، و به کارگاز اکشن یگروه ایخاص و  یهااکشن

 یرا م Snippet. کند یرا فراهم م Snippet کیشده به عنوان  نییتع شیاز پ یاز اکشن ها یمجموعه ا

 اضافه کرد. یگرید ندیبه فرآ ند،یتوان مانند هر عمل فرآ

 :دیرا دنبال کن ریشروع کار مراحل ز یبرا

 ندیکل فرآ ی رهیذخ

 .دیکن کیکل Saveدکمه  یآبشار یمنو یرو بر

Save as Snippet دیرا انتخاب کن. 

در  ندیفرآ یتمام اکشن ها حاال .دیکن Submitو سپس  دیاسم مناسب انتخاب کن کی لد،یقسمت نام ف در

 شده اند. رهیذخ Snippet کی

 شود. یمشاهده م My Snippetsدر  snippet نیا

 

  Action set ی رهیدخ

 .دیکن کیکل Action set یبر رو یآبشار یمنو یرو بر

Save as snippet دیرا انتخاب کن. 

داخل  یها. حاال تمام اکشندیکن Submitو سپس  دیاسم مناسب انتخاب کن کی لد،یقسمت نام ف در

 شده اند. رهیذخ Snippetاستفاده شده در آن در  یها ریمجموعه به همراه متغ

 شود. یمشاهده م My Snippetsدر  snippet نیا
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در  یگرید ندیهر فرآ ایو  یفعل ندیتوان آن را به فرآ یشده است، م رهیذخ snippet کیکه  یهنگام

در  My snippetبه دسته  یاضافه کرد. به سادگ گرید فرآیندمشابه مانند هر عمل  یها تیمجموعه سا

 یند موردنظر خود را طراحیآ، فرفرآیندنقطه  کیبه  snippet دنیرفته و با کش فرآیند اتیجعبه ابزار عمل

 .دیکن

اکشن ها و سپس  نینقطه اتصال ب یکردن بر رو کیرا با کل snippetتوانند  یطراحان م ب،یترت نیهم به

شده  رهیاکشن ذخ snippetنام  یکردن بر رو کیو کل snippet Myمنو  نهیو رفتن به گز Insert action نهیگز

 اضافه کنند. ندیود را به فرآخ ی
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 نهیکرد گز کیآن راست کل یتوان در جعبه ابزار آن را انتخاب کرد و بر رو یم Snippetحذف هر  یبرا

 .دیکن یحذف را مشاهده م
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 Log in history listبا استفاده از  یریگزارش گ

 یباشد. تمام یدنبال کردن و نظارت بر روند کارها م یبرا یضرور یامر ندیقابل مشاهده بودن فرآ

نقطه  نیقرار دارد، قرار داشته و در کدام یدر چه مرحله ا ندیدارند که بدانند فرآ ازیکاربران و طراحان ن

تا ثابت کنند که اهداف  شوندیشده و شمارش م یعاد اتیوارد عمل ندیفرآ یقبل یبرود. داده ها تواندیم

 کار از ابتدا تا کنون حاصل شده اند.

بروز خطا در هر  ایو مشاهده انجام  ندیرد فرآ یریگیپ یبرا Log in history listرا به اسم  یاکشن نتکسین

را در نقاط چندگانه  Log in history listاکشن  دیبا ندیهر اکشن ارائه کرده است.  طراحان فرآ یمرحله برا

 کنند. ثبت  ندیفرآ تیو وضع ندیفرآ غامیشده را در بخش پ یسفارش غامیاستفاده کنند تا پ ندهایر فرآد
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 یوارد شده به داده ها اتیساخته شوند که شامل متن و ارجاع یثبت شده می توانند طور یغامهایپ نیا

 .ریخ ایگرفته است  حیمقدار صح ندیدرون فرآ یداده ها ندیفرآ یدر اجرا دیباشند تا بتوان د ندیفرآ

بهبود روند دنبال کردن  یبرا ییغامهایجهت ثبت کردن پ ندهایفرآ یدر طراح یاتیح اریکار بس کیعمل  نیا

 باشد. یم ندیاشکاالت فرآ یابی بیو ع ندیرد فرآ

 

 


