
I 
 

 

 و مهندسی دانشکده فنی

 برقمهندسی گروه 

 

 عنوان:

 سازی چرخه کار فرآیند تولید با استفاده از شبکه های پتریمدل

 

 استاد راهنما:

 دکتر ابوالفضل جلیلوند

 

 :ندهآورگرد

 حسین اسماعیلی

 

 ٣١٤٩ شهریور



II 
 

 

 : تشکر و تقدیر

 

 

 

 

 

 

بسی شایسته « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق »به مصداق 

دکتر ابوالفضل جلیلوند فرهیخته و فرزانه جناب آقای  است از استاد

که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و 

ر های کار ساز و سازنده بارودانش را با راهنمایی گلشن سرای علم و

 تقدیر و تشکر نمایم. ;ساختند

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 تقدیم به پدر و مادرم

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 چکیده:

 هب مدیریت خط تولید یک راه حل جدید برای مشکالت و مسائلی که از گذشته تا

مشکالتی از  کند.حال فرآیند تولید را با مشکالت متنوعی تحت تاثیر قرار داده است، ارائه می

نیاز به مدیریت خط تولید  سازی و پشتیبانی فرآیندهای تجارت.بهینه نمایش، قبیل کنترل،

-شود. شبکههای کامپیوتری پشتیبانی میکه با روشیک نمایش صریح از فرآیند تجارت دارد 

از یک سو  .استها سازی و آنالیز فرآیندها و سیستمای برای مدلهای پتری ابزار تثبیت شده

های کار پیچیده به عنوان یک زبان طراحی برای تسهیل چرخه توانند بههای پتری میشبکه

های آنالیز قدرتمندی ارائه تکنیک ز سوی دیگر شبکه پتری )تئوری آن(کار گرفته شوند و ا

در این  تواند برای تعیین دقت سوابق چرخه کار نیز مورد استفاده قرار گیرد.کند که میمی

ی هایسیستم و در انتها شده معرفی ای پتریهمدیریت چرخه کار توسط شبکه مجموعه،

 شوند.سازی میمتفاوت مدل
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 مقدمه 1-1

طور گسترده به منظور ارتقای کارایی در صنایع ه های مدیریت چرخه کار بسیستم ٠٩از اوایل دهه 

های تجاری امروزه باید در عرصه جهانی رقابت کند، هزینه گذاریاستفاده قرار گرفت و سرمایه مختلف مورد

فرآیند چرخه  مراه عرضه تولیدات جدید بیفزاید.ه انجام را به حداقل برساند و بر سرعت خدمات جدید، به

 د.نرو معنا به کار می کار نوع خاصی از فرآیند تجارت است که اغلب لفظ فرآیند تجارت و چرخه کار در یک

عالوه بر این ، آن دسته از فرآیندهای  باشد.طبق یک تفسیر مشهور، چرخه کار فرآیند اجرایی تجارت می

های مدیریت خط توانند با سیستمشوند، می تجاری که با نام چرخه های کار ) خطوط تولید( شناخته می

 تولید پشتیبانی شوند.

یچیده دارد که آن را از فرآیندهای تجاری جدا می کند. یکی از ی مشخصه های پچرخه کار تعداد

فرآیند بصورت خودکار با استفاده از ترکیب فعالیت های انسان اولیه و اصلی آن ترکیب کنترل مشخصه های 

 و کارکرد ماشین ها است.

 های مدیریت خط تولیدسیستم 1-2

که تعیین ، تولید و مدیریت  اجرایی چرخه های کار را با  سیستم مدیریت خط تولید سیستمی است

-شود و هدف فرآیند را مشخص کرده و عکس افزارها و موتورهای خط تولید عهده دار میاستفاده از نرم

 کند. العملهای متناسب با اجزای مشترک در فرآیند چرخه کار را اتخاذ می

ار در محیط های اداری و متمرکز بر روی اعمال های مدیریت چرخه ک ترین استفاده از سیستمرایج

-در برخی از پژوهش بانکها ،شرکتهای خدماتی و منابع انسانی مختلف است. پرسنل مانند شرکتهای بیمه،

 شود.های صنعتی نیز نامبرده میهای انجام شده از محیط
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همچنین  است.چرخه کار اغلب متمرکز بر روی خودکارسازی یک قسمت یا کل فرآیند تجارت 

هایی شامل اجرای مشارکتی از چند درخواست اجرا شده توسط چند نهاد مختلف نیز چرخه کار لقب فعالیت

 گیرد.می

 و مدلسازی آن هدف از مدیریت خط تولید 1-3

های تجاری با یابی به هدفهدف مدیریت خط تولید ارتقای کارایی فرآیند تولید و کمک به دست

 .ستابیشترین سود ممکن 

سازی چارچوب کار یک فاکتور اساسی است ولی علیرغم در طرح سیستم مدیریت چرخه کار مدل

در  شود.احساس می تالشهای انجام شده خالء یک تئوری استاندارد که یک چارچوب کلی را فراهم کند،

تفاده ضروری است از یک مدل برای چرخه کار اس ،های مهم یک فرآیند پیچیدهگیریضمن برای تصمیم

برای مثال: یک  ی فرآیند چرخه کار است.حال و آینده مدل چرخه کار یک نمایش ساده از گذشته، کنیم.

 مدل از چرخه کار ممکن است برای آشنا کردن پرسنل جدید با عملیات روزانه فرآیند باشد.

مبادله ها و های پرسنل مختلف، تداخالت بین سیستمعناصر چرخه کار مثل مسئولیت یتمام

 سازی موثر قلمداد شوند.اطالعات باید در مدل

سازی چرخه کار یکپارچه سازی تمامی جنبه های مربوط به هم در فرآیند چرخه کار و هدف از مدل

 .[1]  باشددر عین حال جداسازی آنها از جنبه های نامربوط می

  ابعاد مختلف مدل چرخه کار 1-4

 زیر اشاره کرد: مواردتوان به اند که میچرخه کار را بیان کردهمختلفی از مدل ابعاد پژوهشگران 

فرد  وظایف بیان هبعد تابعی ) وظایف (: یک ترکیب بازگشتی از چرخه کار را بدون نقش منحصرب -1

 کند.می
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 کند.بعد عملیاتی : هر قسمتی از چرخه کار که عملیات مختلفی از آن پشتیبانی می -2

 کند.سمتهای چرخه کار را در یک فرآیند تعیین میبعد رفتاری : دسته اجرایی ق -3

کننده این است که کدام داده در طول چرخه مصرف شده و یا به وجود آمده بعد اطالعاتی: تعیین -4

 .است

  آالت و یا پرسنل در طول چرخه کار استکننده وظایف هر یک از ماشینبعد سازمانی: تعیین -5

[2]. 

 اند:بعد و دیدگاه دیگر نیز ارائه کرده ۶پژوهشگران  عالوه بر این موارد،

 علیت: متمرکز بر روی دالیل اجرایی یک چرخه کار 

 سازی: شکافهای موجود در چرخه کار ) که باید هر چه سریعتر پر شوند(یکپارچه 

 های داده شده به چرخه کارامنیتی: اختیارات و قدرت 

 تاریخی: سوابق اجرایی چرخه کار 

 [3]  تقل یک چرخه کارهای مساستقالل : قسمت  

 مدل چرخه کار اصلی عناصر 1-5

روان بودن چرخه را بیان  توانند هم جنبه زمانی و هم جنبهکه با یکدیگر میرا اصلی  عنصر4البته 

 عناصر اصلی چرخه کار معرفی کنیم: توانیم به عنوانمی کنند،

های وضعیت وجود دارد، چگونه وضیتکند در حال حاضر کدام الف( عنصر وضعیت: عنصری که بیان می

 باشند. ها شبیه یکدیگر میوجود آمده اند و کدام وضعیتجدید به
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مانند:  تواند آنها را اداره کند.د که چرخه کار مینباشچیزهایی می تمام ها مثالهالی خاصی ازوضعیت

عنصر  »درخواستهای سفارشی تولیدی  و ... .  های خدماتی،شکایت ادعاهای بیمه، درخواستهای مالیاتی،

 «باید توسط چرخه کار اداره شود  کند که چه چیزیوضعیت بیان می

 کنند .ها مسیر خود را تعیین میکند که چگونه وضعیت: بیان میب( عنصر مسیریاب

 مانور دهند.های متعددی از شبکه باید روی آن برای مثال وقتی یک موقعیت بسیار پیچیده است، قسمت

 کند.عنصر مسیریاب بسته به مشخصات هر وضعیت، مسیر اجرای آن را تعیین می

انسان یا  کند کدام رده از منابع و وسایل قابل استفاده مجدد موجود است،پ ( عنصر توزیع: تعیین می

نوع چرخه،  بسته به د شد.نماشین، و کدام یک از اینها وظیفه انجام قسمتی از چرخه را عهده دار خواه

های ضروری برای مثال درخواست های متنوعی نشات بگیرد. تواند از محیطتوزیع کار بین عناصر اجرایی می

 د.نهای خاصی از چرخه عودت داده شوساز باید به قسمتهای مشکلو ازدحام

های عودت داده آالت و منابع، کارکند چه زمانی ماشینت( عنصر اجرایی: در نهایت عنصر اجرایی تعیین می

های مختلف ممکن است بسته به شرایط خود باعث به تعویق افتادن محیط شده به آنها را انجام خواهند داد.

  .[5]  کارهای محوله شوند

 عناصر اصلی چرخه کار:  ٣-٣ جدول

 وضعیت مسیریاب توزیع اجرایی

 چه چیز؟ چگونه؟ توسط چه چیز یا چه کسی؟ چه زمانی؟

 

 

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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