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مقدمه

ایهالهدرراآندشومیروبروناآشناوضعیتیبابارنخستینبرایادمیکههنگامیکلیطوربه•
اولاهنگدر.کنندمیآغازراخودذهنیهایفعالیتهاابهامزدودنبرایآدمی.یایدمیابهاماز

مینظرهبرازآلودومبهمشوند،میمواجهآنباسازماندرگرانتحلیلکهمسائلیازبسیاری
بهشناختبکسدرهامشاهدهوپیشینتجاربیکهگرانیتحلیلزدایی،ابهامفراینددروآیند

.استمتفاوتکندمیکمکآدمی

کسب شناخت



مقدمه

یاوهانظامردهخبینساختاریروابطکردنفرمولهشروعدرداردپیشینتجربهکهتحلیلگری•
حتیولی.داشتخواهدکمتریمشکلکارماشینعملیاتدربارهخاصیهایمدلتجسمحتی
رفتارکهناگونیگوروابطکردنفرمولهدراستممکنبازاریابیاموردرتجربهباگرتحلیلیک

.اشدبداشتهمشکلکند،میپیشگوییخانگیهایماشینخریدبرایراکنندهمصرف

فرموله کردن روابط 
گوناگونی



مقدمه

رفتارشناختبهبازاردربارههاییبینیپیشچنینکهاستاینمشکلیچنینظهوردالیلازیکی•
فرایندمایشنوبیانبهنسبترفتاریفرایندهاینمایشوبیانچگونگیوداردکنندهمصرف

.استشدهشناختهکمترمحصولیکساختهای
داردقرارتبلیغاتمثلسیستمدروناطالعاتیهایجریانتاثیرتحتبازاریابیمسالهاینازگذشته•

تردشوارربسیاکارخانهسیستمیکدرموادهایجریانمشاهدهبهنسبتنیزآنهامشاهدهازکه
.است



مقدمه

ا شرایط  و وضعیت شاید مهم ترین نکته در باره فرموله کردن مساله  این باشد که تحلیل گر باید ب•
دت پیدا کرده وح( یا از طریق تجربه ی پیشین یا مطالعه زیاد و فشرده)و مبانی نظری مربوط به آن 

تحلیل گر از در این مرحله وظیفه تحلیل گر تجلی وضعیت  در قالب یک مدل است و اگر. باشند
دل پیشگو را عوامل و روابطی که موجب رفتار در سیستم می شود، آگاه باشد تنها در صورتی که م

.  به دست می آورد

وحدت



مقدمه

(آنمشادهدهریقطاز)سیستمکارکردچگونگیازبایدنتنهانهگرتحلیلکهاستمعنابداناین•
نیازنیزیستمسرفتارچراییهاینظریهازمناسبودرستشناختیبهبلکهآورددستبهادراکی

علومازکافیتشناخپتروشیمیمجتمعیکتولیدفرایندآمیزموفقیتسازیشبیهبرای.دارد
.استالزممکانیکوترمودینامیکشیمی،

نظریه های چرایی 
رفتار سیستم



مقدمه

شناختینرواهاینظریهشناختخاص،مصرفبازاریکدررفتارسازیشبیهبرایکهحالیدر•
موردبازارنآدرمحصولتوزیعچگونگیدانستنهمچنینورفتارآنبهمربوطشناختیجامعهو

.ناآشناستعیتوضبهنسبتکامالحالتآندرگرتحلیلکهحالتیگرفتننظردریا.استنیاز
.شدخواهدارائهپیچیدهسیستمیکیاآشناناوضعیتیکابهامازخروجبرایچندیهایروش

خروج از ابهام یک وضعیت نا آشنا



خرده سیستم های هر سیستم

طراحیوحلیلتوتجزیهاساسسیستمدهندهتشکیلاجزایعنوانبههاسیستمخردهازاستفاده•
خردهازستمسیساختوگیریشکلچگونگیبرحاکماصولشناختامراینواستسیستم
.سازدمیناپذیراجتنابراهاسیستم

شناخت اصول حاکم



خرده سیستم های هر سیستم

بسیاراستمکنمسیستمیهرکهداشتخاطربهبایدسیستمیکجامعوتفصیلیتحلیلبرای•
وتقسیمهایسیستمخردهبهسیستمهرداردضرورتبنابراین.باشدپیچدهبسیاریاوبزرگ

خردهاساییشنهایروشآنگاهوسیستمخردهتعریففرایندنخستروایناز.گرددتفکیک
ویستمسخردهچندبهسیستمهرتفکیکوتقسیمچگونگیسرانجاموسیستمهرهایسیستم
.شدخواهددادهشرحپروژهمدیریتدرسازیجداکاربرد



فرایند تعریف خرده سیستم 

اساسیاطالعاتمجموعهازاستفادهباسیستمیکدهندهتشکلهایسیستمخردهتعریففرایند•
وهافعالیتبندیدستهازپسوگرفتهشکلبستانوبدهوغالبمعیارهای،(خام)مفهومیطرح

.:پذیردیمصورتزیرشرحبهگوناگونیمالحظاتاساسبرسیستمخردهیکدرانهااستقرار
وظایف مشترک -1•
فنون و رویه های مشترک -2•
داده ها یا بازاداده های مشترک -3•



فرایند تعریف خرده سیستم 

دوبهمنحنیکرسمباچیننقطهبندیحوزهباایخانهنموداردرتوانمیراسیستمخردههر•
ورتصایندر.نمودمعینهستندداراراباالهایویژگیازبرخیکههاییفعالیتازگروههر

خردهرهبرای.کنندمیقطعراچیننقطهیامنحنیاینکههافعالیتارتباطیخطوطتمام
میانتعاملیچگونگنیزوسیستمخردههرمرزمنحنیاین.آیندمیبشماربازدادهیادادهسیستم،

هائولیتمسوهاسازماناختیاراتچون.دهدمینشانهاسیستمخردهدیگرباراسیستمخردهآن
برای.باشندتهداشتناسبیکدیگرباباید.دارندتعاملهمباکههاییسیستمخردهمرزبااغلب

.شودمراجعهیکشمارهنموداربهبهترشناخت





روشهای شناخت خرده سیستم ها

روش جریان کار و عملیات-1•
وشدهشپردازبایدکهاستایعمدهاقالمجریاننعفیبوضعیتیکدرکروشترینمتداول•

.گیردمیصورتکارآنهاروی
بایدکاراینبرای.کرددنبالراکاالتولیدفرایندوجریانبایدتولیدیواحدیکدرمثال،برای•

اجزاووادمسایرورودچگونگیسپسوکردآغازکاالتولیدبرایاساسیاولیهموادازابتدا
منظممشاهدهیکبامرحلهاینازبعد.دادنشانراتکمیلساختوهایفرایندازکاالعبورهنگامی

بهردازش،پنوعیازتبدیلعنوانبهتوانمیراسیستمدرهاگامتوالیکهشودمیروشنعلمی
.گرفتنظردربعدیفرایندبهحرکتو(کاالتغییر)دیگرپردازش



روشهای شناخت خرده سیستم ها

رات این روش به سرعت تاخیرهای ممکن در هر فرایند را آشکار می سازد و مشخص می کند اث•
چنین تاخیرهایی بر روی پردازش بعدی چه خواهد بود

بهراهاندفرایازگروهیبایدکار،جریانتحلیلوتجزیهروشازاستفادههنگامکهپیداست•
میآغازعملیاتازاینقطهدرجدیدفرایندهر.گرفتنظردراساسیسیستمخردهیکعنوان

یاهیالتتسشاملفرایندهرمعموالوباشدشدهتغییردستخوشنقطهاندرمحصولکهشود
عملیاتفرایندارهدرببیشترجزییات.استتغییربرایپردازشرویهومواد،اپراتورمانندوسایلی

غیریهاپیچیدگیمثالبرای.گرددمیآشکارمنظموهدفمندهایپرسشومشاهدهطریقاز
گرتحلیلهتوجاستممکنکاربرایمنسابشرایطدرتسهیالتحفظبرایشدهخواستهمعمول

.کندجلب
مشاهده و پرسش های هدفمند و منظم



روشهای شناخت خرده سیستم ها

اولیهصادیاقتهایبررسیهمچنینوگرفنتدقرارشناساییموردهاسیستمخردهکهاینازپس•
داشتاهدخورابازدهیبیشترینهاییقسمتچهدربهبودکهاینشدنمعینپذیرفتصورت

.باشدموثر

بررسی های اقتصادی اولیه



روشهای شناخت خرده سیستم ها

وکردریافتدسیستمتمامازکلیادراکیکار،جریانروشازاستفادهباتعدیلگرکههنگامی•
هاییسیستمخردهمطالعهبرایروشاینازتواندمیساختمجسمخودذهندرآنازتصویری

.نمایداستفادهبود،کردهمعینآغازدرکه
عنوانهبکاالهارویبرزدنبرچسبعملیاتشناساییبرایکار،جریانروشاگرمثالبرای•

توانمییانداردجریانچیزیواقعدرکهچندهرشودگرفتهنظردرخیزمسئلهجریانیک
بهوشدهارجختولیدفرایندازنقصبروزهنگامکهکردتصورراهاییماشینحرکتازجریانی

.شوندمیبردهتعمیرفرایند



هایریانجمفهومیتجسم.شدخواهدبرگرداندهتولدیفرایندبهدوبارهتعمیرازپسهاماشین•
.هستندمفیدبسیارمسالهکردنفرمولهدرتصویری

دردیگریوکاالهاستبارابطهدریکیکهداردوجودفیزیکیجریاندرهاسیستمبیشتردر•
جریاندرآنهاترینمهمکهداردوجودهاجریانازدیگریانواعهمچنین.افرادبارابطه

ازیخاصنوعصرفامالیهایجریانکهآیدنظربهچنیناستممکن).استپولواطالعات
نظرمدجاایندرفلسفینکتهاینهستند؛پولیارزشبیانگرکهاطالعاتی(استاطالعاتجریان
.نیست



باافرادتوسطهکاطالعاتیبیشترزیرااستفیزیکیجریانازدشوارتراطالعاتجریانپیگیری•
واسنادالعهمطباتواندمیگرتحلیل.استپنهاناطالعاتشودمیمنتقلیاپردازشکامپیوتر
ریافتدهایگزارشمانند)عملکردهایگزارشتبلیغاتی،هایپیامها،سفارشمانندمدارکی

د،موجووضعهایگزارشساخت،هایرویدادفنی،هایرویهعملکرد،تایید(تولیدیامواد
اطالعاتیهایجریانبامتناسبیآشناییوبرداشتآنهامانندومشیخطهایبیانیهها،رسیدگی

.آوردبدست

کی استپیگیری جریان اطالعات دشوارتر از جریان فیزی



اتاطالعگردشدرعمدهجریانموادجریانجایبهبیمههایشرکتمانندهاسازمانبرخیدر•
هایگاموارتباطاتازجایگزینیالگوهایکهشودمیدیدهاطالعاتجریانجوییپیدر.است

عاتاطالپردازشهایگامازگروهیداردتمایلآدمیبازبنابراین.داردوجوداطالعاتپردازش
.بگیردنظردرسیستمخردهیکعنوانبهرا

جریان گردش اطالعات



دادقراراساییشنموردراسیستمهرهایسیستمخردهبتوانآنکهازپیشها،وضعیتبیشتردر•
ازپسصرفاکههاییسیستمخرده.گیردقراربررسیموردعواملعمدههایجریانتمامباید

سیستمخردههکهستندنظرمدتکاملوغنانظرازشوند،میتعریففیزیکیهایجریانبررسی
تعریفمالیواطالعاتیفیزیکی،هایجریانمیانتعاملمطالعهوبررسیازپسکهنیستندهایی
روبروستانبیماریکدراطالعاتپردازشمسالهتعریفمشکلبانویسندگانازیکی.اندشده
.بود

مساله پردازش اطالعات



خدمتبهبیماراندرمانبهبودبرایراکامپیوترتوانمیچگونه»کهبودایناصلیپرسش•
درواقعییشرفتپشودترسیمبیمارستانسیستمدربیمارانحرکتجریانکههنگامیگرفت؟

اننشراجریاناینشدهسادهشکلدو،شمارهنموداردرشد،خواهدآغازمسالهکردنفرموله
.دهدمی





مفیدآنهادرتواندمیکامپیوترکهکلیدیفرایندهایکنکاشبه«عملیاتوکارجریان»روش•
جریان»روشردیگسویازوکندمیکمکبیمارانپروندهبازیابیوتحتتخصیصمثلباشد
فراوانیهمیتاکهباشدسودمندبسیارتواندمیکلیدیهایتصمیمشناساییدر«عملیاتوکار

.دارد
راکارانجریهایمدلدهیشکلازدیگریبحث«صنعتیپویایی»کتابپنجوچهارفصول•

.استکردهارائه

تصمیم کلیدی



روش کارکردی-2

«ملیاتعوکارجریان»روش(اجتماعیرفاهسیستممانند)پیچیدههایسیستمشناختبرای•
ریانجهیچاستممکنزیرانباشدروشبهترینهاسیستمخرده،شناساییدراستممکن

کارکردهاشناساییمعمولروشموارد،گونهایندر.نباشدموجودعاملیکازآشکاری
.آنهاستتوالیپیگیریوسیستمهردر(وظایف)

حریانچیزیچهقضیهایندر.باشدکارخانهیکدرتولیدکنترلبخشمسالهحوزهکنیدفرض•
در).تاسشدهزدهمشتریانازیکهرتوسطوظایفتوالیولینیستروشناول،نگاهدردارد؟
یکورودباکهاینجایبه.شودمیشروعخاصزمانیکدرفرایندهرهاوضعیتسایر

(گرددآغازخارجیاطالعات

الیپیگیری تو



: با دریافت سفارش از مشتری وظایف زیر را می توان مشاهده کرد

قیمت گذاری و تعیین تاریخ تحویل-1
ساخت محصول مطابق مشخصات داده شده توسط مشتری-2
باز کردن ماشین -3
پردازش موجودی-4
زمان بندی کار-5
ارجاع کار به واحد ها-6
ارسال-7
محاسبه قیمت تمام شده و صدور صورت حساب-8



عهدتهسیکچهکهسازدمعینواوردعملبهتریعمیقبررسیوظایفازیکهردرتواندمیاکنونگرتحلیل•
هاییزدادهباچهوشوددنبالبایدهاییرویهچهباشد،موجودبایداطالعاتیوتسهیالتیچه.انهاستانجامدار

میشکلهاسیستمخردهفرعیوظایفووظایفازگروهیبندیدستهووظیفههرتحلیلدر.شودمینتیجه
.گیرند

:هفت نوع وظیفه عمده صورت می پذیردصنعتی، در سیستم های •
تهدید مواد اولیه -1•
حمل و نقل-2•
انبارداری-3•
پردازش اطالعات-4•
ارتباطات-5•
ذخیره سازی اطالعات-6•
تصمیم گیری-7•



:روندمیپیشموازیطوربهاغلبمتوالیوظایفازدستهدومواردبیشتردر•
داریبارواننقلوحملوموادپردازشوظایفشاملوداردکاروسرفیزیکیحرکتباتوالییک-1•

.شودمی
ویریگتصمیمبایگانیفاطالعات،پردازششاملوداردکاروسرسازمانیکنترلبادیگری-2•

.گرددمیارتباطات
وتجزیهروشازهکاستمناسب.باشدشدهتشکیلکنترلیهایفعالیتاززیادیحدتاکهسیستمبرای•

.دکراستفاده«عملیاتوکارجریان»تحلیلوتجزیهجایبه(کارکردی)ایوظیفهتحللی
جریاننمودارکیشکلبهاغلب)تشریحباسیسیتممدلسسازیشدند،شناساییوظایفکهاینازپس•

شناخت.ددگرمیآغازگیردانجامتواندمییاشودمیانجاموظیفههرآنوسیلهبهکههاییرویه(کار
.دهدمیارائهراهاسیستمخردهازالزمهایمدلطراحیبرایکارآغازشیوهوظایف،



روش تغییر حالت-3

ازکهتاسمناسبمسائلیبرایویژهبهحالتتغییرروشاماداردمتعددیکاربردهایروشاین•
بهمانزروشایندر.کرداستفادهآنهاحلدرتوانمیسازیشبیهکمکبهتحلیلوتجزیه

ازتصویریتواندمیایلحظههردرآدمیوگرددمیتقسیمنقاطیالحظاتازایمجموعه
مشخصابرسمیطوربهسیستموضعیت.کندتجسمذهندرزمانهماندرراسیستموضعیت

.شودمیدادهنمایشآنبهمربوطخارجیوداخلیمتغیرهایارزشکردن
متغیرناساییشوضعیتیکشناختوادراکبرایحالتتغییرروشازاستفادهدرکارنخستین•

استطیروابتعریفآید،میشماربهگامترینمشکلکهبعدیکاراست،آنبهمربوطهای
.کندمیتوصیفزمانطیدررا(متغیرهاازیکهر)حالتچگونگیکه

تعریف روابط



وابستهروابطنابراینبکند،نمیتغییرضرورتازمانگذشتبامتغیرهرکهنکندفراموشنبایدادمی•
متغیرهرهکمعنیبدین.گرفتنظردرشرطیصورتبهگذشتهیاحالبینتوانمیرازمانبه

برخوردارینیمعهایویژگیازسیستمکنونیوضعکهیابدتغییرتواندمیهنگامیتنهاخاص
.استرزیبخشدوشاملباشند،میمطرححالتتغییرروشدرکهروابطیبنابراین.باشد

ر کنند یا خیر؟ رویه ای برای معین کردن این که آیا یک متغیر یا گروهی از متغیرها باید تغیی-1•
به هنگام کردن تغییرات متغیرهامحاسباتی برای رویه ای -2•

موضع کنونی سیست



خرد،سایررفتاربرسیستمخردهیکدرتغییراتاثراتکهشوندمیتعریفطریقیبههاسیستمخرده•
در.تندهسفرعیهایرویههمانها،سیستمخردهحالت،تغییرهایمدلدر.برسدحداقلبههاسیستم

:ازعبارتندحالتمتغیرهایازبرخیکاال،رویبرزدنبرچسبعملیاتمثال
آیا ماشین برچسب زن آماده به کار است یا خراب می باشد؟ -1•
(به طور تجمعی)برچسب زن خراب است که ماشین مدت زمانی -2•
مشغول کار است یا خیر؟ کار، آیا تعمیر -3•
زمان تنظیم دستگاه -4•
؟آیا ماشین در حالت برچسب زدن بر روی کاالهاست یا آماده  به کار است ولی بیکار-5•
چقدر است؟ ( میان داد)سرعت فرایند برچسب زدن-6•
. ناگفته نماند که هر مدل شبیه سازی معموال یک مدل تغییر حالت است•

در اثرات تغییرات
میک خرده سیست



(تفکیک)جداسازی 

آنکارکردلیلتحوشناختشود،گرفتهنظردرکلیکعنوانبهپیچیدهسیستمیکههنگامی•
یلتحلوطراحانگرانظامنگرشدیگرسویازکهاستحالیایندرو.شدخواهددشوارتر

شناختبرای.بگیرندنظردرکلیکعنوانبهراسیستمیهرکهداردمیآنبرراسیستمگران
شودتعریفاینهگوبهبایدیکدیگرباآنهایسیستمخردهتعاملومرزهاسیستم،بیشترچههر
.گیردبردرراسیستمکلکه

وادارهلقابحاصلهایسیستمخردهکهرودمیپیشجاآنتاسیستمهردرجداسازیفرایند•
گرفتهرنظدرسیاههایجمجمهصورتبههاسیستمخردهازبرخی،مرحلهایندر.باشندتدبیر

.هستنیبیپیشقابلآنهارفتارولینیستشدهشناختهآنهاداخلیساختارزیرا.شوندمی

ینی قابلیت پیش ب



تعاملوگرددمیتعیینومطالعهدقیقصورتبههانظامخردهجدیدمرزهایجداسازیفراینددر•
یکهانظامخردهایننهایتدروگرددمیبرقرارجدیدساختاردرهانظامخردهمیانالزم

.استشدهدادهنشانسهشمارهرنموداردکهدهندمیشکلرامراتبیسلسلهساختار





میشماربه(دخوفوقانیسیستم)سیستمابریکازعنصریسیستم،خردههرمراتبسلسلهدر•
فرعیهایهدفهبسیستمکلهایهدفتفکیکچگونگیبیانگرمراتبیسلسلهساختار.آید

سیستم،رابهایهدفتحققدرآنانجامباکهداردتخصصیوظیفهیکسیستمخردههر.است
توجهآنهببایدجداسازیفراینددرکهایعمدهخطر.کندمیایفامراتبسلسلهدرراخودنقش

راخطرنایافزایشامکانمرزها،شدنمحدودترباکهاستعملیاتنشدنبهینهخاطربه.داتش
.داشتدورنظرازنباید

بهینه نشدن عملیات 



استفدهتمسیسخردهچندبهآنجداسازیروشازسیستمهرتحلیلوتجزیهبرایکهگونههمان•
دوهردر.بودواندتگشاراهوکارسازفرایندایننیزجدیدسیستماستقراروطراحیبرایکنیممی

ترسیمکجاارمرزخطکهاینوسیستمتفکیکچگونگیدربارهبایدطراحیاپژوهشگرمورد
هایهدفبهودشمیگرفتهتفکیکچگونگیدربارهکههاییتصمیم.بگیردتصمیمنماید

کهایدنممیضروریرابطهایندر.داردبستگیطراحانفردیهایتفاوتهمچنینوجداسازی
.یابدکاهشحداقلبهطراحفردیسلیقهدادندخالت

خط مرز 



تفکیکرایندفچگونگییکنندهدیکتهراسیستمهایهدفکه)جداسازیفراینددرکلیاصل•
انجامبهارواحدیوظیفهسیستمیکازاجزاییاگر.است«کارکردیانسجام»(آوردمیشماربه

خردهیک(دکننمیفعالیتوظیفهیکبارابطهدرکهاجزاییهمهدیگرسخنبهیا)برسانند
درهاییتمسیسخردهبهتواندمیکاربردیبرنامهیکمثالبرای.دهندمیتشکیلراسیستم

ورصدکسورات،محاسبهشده،کارهایساعتجمع:مانندبرنامهعمدهکارکردهایراستای
.شودتقسیمغیروچک



منسجمردیکارکنظرازکهاستهاییسیستمخردههویتتعیینسیستم،طراحیدرگاماولین•
مشخصحواضطوربهدیگرهایسیستمخردهیاسیستمخردههرمرزبایدآنازپسباشندمی

برقرارآنهاینبمناسبیهایارتباطوشدهسادهبایدنیزهاسیستمخردهمیانتعاملسپسوشود
.گردد

تتعیین هوی



(ساختار اجزای کار)کاربردی جداسازی در مدیریت پروژه 

عملیاتشدننبهنیهمخاطرهکههاییکاریپراکندههمچنینوکاریدوبارهازجلوگیریمنظوربه•
کار،اجزایساختارنامبهاساسیمفهومیکازپروژهمدیریتدر.داتشخواهدهمراهبهرا

:گیردمیصورتزیرترتیببهکهاستآننتایجوپروژهطبیعیتفکیک
تجزیه هر سیستم به چند خرده سیستم-1•
که بر عهده دارد( وظایفی)تجزیه هر خرده سیستم بر حسب کارکردها -2•
تجزیه هر وظیفه به کارهایی که باید در آن صورت پذیرد-3•
تجزیه هر کار  به کارهای فرعی-4•
تجزیه هر کار فرعی به جزء کاری-5•
. نشان داده شده است4تقسیم بندی های مطرح شده در نمودار شماره •





دهندهشکیلتهایسیستمخردهبه«اطالعاتپردازشسیستم»تقسیمتفکیک،وسازیجداازاینمونه•
:پذیردصورتزیرشکلبهتواندمیکهاستان

:  تقسیم سیستم اطالعات به خرده سیستم هایی مانند-1•
ثبت سفارش و فروش1-1•
موجودی2-1•
تولید3-1•
پرداخت و نیروی انسانی4-1•
خردی5-1•
کنترل و حسابداری6-1•
برنامه ریزی7-1•
کنکاش محیطی8-1•



سیستمدهخرمثالبرای.شودتقسیمبیشتریاجزائبهتواندمیهاسیستمخردهازیکهر-2•
:شودتقسیمزیرشرحبهتواندمی(1-4)انسانینیرویوپرداخت

ایجاد پرونده پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی و به روز کردن آن-1-2•
گزارشهای نیروی انسانی2-2•
ثبت اطالعات مربوط به حقوق  و دستمزد و تعیین اعتبار آنها3-2•
پرداخت های ساعتی دستمزد4-2•
پرداخت های ماهیانه حقوق و دستمزد5-2•
گزارش های حقوق و دستمزد برای مدیریت6-2•
گزارش های حقوق و دستمزد برای پرداخت مالیات7-2•



مطرحدومبخشدرکهسیستمخردههرباشد،نظردرجدیدسیستمریزیبرنامهوطراحیاگر-3•
مثالرایب.شودتقسیم(سلولی)کوچکترهایسیستمخردهبهتواندمینیز(2-1و2-7)شده

دستمزدبتثخالص،پرداختوهاکسریمحاسبهبرایتوانمیرادستمزدپردازشسیستمخرده
کوچکترایهسلولبهسیستمخروجیکنترلوثبتوچکنوشتنحسابرسی،هایکنترلو

.استشدهدادهنشان5شمارهنموداردرکهکردتقسیم





ساده سازی  الگوی تعاملی خرده سیستم

برای.شودمنجرهاسیستمخردهاززیادیتعدادمیانتعاملتعریفبهتواندمیجداسازیفرایند•
همچنینو.استبرقرارآنهامیانتعاملششکهگرفتنظردرراسیستمخردهچهارتوانمیمثال
درکهباشندتعاملردیکدیگرباهمگنکهکردتصورسیستمخردهبیستباراسیستمیتوانمی
تعدادافزایشباکهداتشتوجهباید.بودخواهدبرقرارآنهامیانتعاملنودوصدصورتآن

.یافتخواهندافزایشسرعتبهنیزهاتعاملتعدادها،سیستمخرده
محاسبهیرزفرمولباکلیطوربههاتعاملتعدادباشند،تعاملدرهمباهاسیستمخردههمهاگر•

(هاستسیستمخردهتعدادبیانگرn)شودمی



هرمچنینه.هاستسیستمخردهمیانارتباطبرقراریبرایبالقوهتعاملیکداخلی،اتصالهر•
(شودمراحعهشششمارهنموداربه)استارتباطیمسیریکتعریفمتضمنتعامل





روش های ساده سازی

ی ساده سازی فرایند سازماندهی خرده سیستم ها به گونه ای است که تعداد اتصال ها•
ف از ان جایی که برای هر خرده سیستم ایجاد شده، داده ها، بازداده ها. داخلی کاهش یابد

ب مطالعه به همین سب. چگونگی تعامل آن با سایر خرده سیستم ها نیز باید تعریف شوند
ل گردند دشوار می سیستم با تبیین کیفیت پیدایش تعداد زیادی از تعامل هایی که باید تحلی

.  شود

ها، تعداد باید همواره به یادداشت  که با افزایش تعداد خرده سیستم ها، تعداد خرده سیستم•
.  خرده سیستم ها، تعداد تعامل ها نیز به سرعت افزایش خواهند یافت



:  سه منشا تعامل خرده سیستم ها عبارتند از 

ه اتصال داخلی با قرار دادن باز داده های یک خرده سیستم به عنوان داده ها یا ورودی خرد-1•
. نشان داده شده است7/1سیستم، دیگر که در نمودار شماره 

به کار گرفته می اتصال داخلی به دلیل منابع مشترکی که به وسیله پیش از یک خرده سیستم-2•
. نشان داده شده است2/7شود و در نمودار شماره 

ت غیر متمرکز برای مثال سازمانی که از نظر جغرافیایی به صور. اتصال به دلیل محیط مشترک-3•
ثر اداره می شود اگر حسن شهرت خود را در یکی از نواحی از دست بدهد بر سایر واحد ها نیز ا

7/3ماره نمودار ش)در این مثال  مشتریان محیط مشترک شعب را تشکیل داده اند . خواهد گذاشت
 )



روش های ساده سازی الگوهای  تعاملی

: های ساده سازی الگوهای  تعاملی خرده سیستم های هر سیستم عبارتند ازروش •
انتخاب ساختار سازمانی-1•
باکهنزدیکییاربسپیوندباآنهایفعالیتکهشودانتخابایگونهبهبایدسیستمهرساختار•

سازمانیتمسیسیکسازماندهیدرمثالبرای.بگیرندقرارجهتیکدر.داشتخواهندیکدیگر
تعامل(...ویماهواپتولیدپروژهوموشکتولیدپروژه)شوداستفادهپروژهاساسبرطراحیازاگر

طراحیهاینکتاکندمیعملمستقلپروژههروپذیرفتخواهدصورتانواحدهایمیناکمتری
بداریحساواحدمالیواحدانسانیفنیرویواحدتولید،واحد)پذیردصورتوظیفهاساسبر

(بازاریابی



روش های ساده سازی الگوهای  تعاملی

بایدشوندیطراحپروژهاساسبرهاییسازمانکهشودگرفتهتصمیماگرسازی،سادهفراینددر•
اجزایامکانعدمازناشیهایهزینهتعامل،کاهشمزایایافزایشخاطربهکهکرددقت

وهایستمسخردهتعاملکاهشمزایایسازیسادهدرعبارتیبه.نبایدافزایشکارها،تخصصی
.گرفتتصمیمبعدوسنجیدهمبابایدراکارهاتخصصیاجرایامکان



تعاملیروش های ساده سازی الگوهای  

تعاملکاهشبرایاستثنااصلازاستفاده-2•
واحدیکنعنوابهنمایدمیفعالیتشدهتعیینپیشازقلمرودرسیستمیخردهکهزمانیتا•

تعیینپیشازوقلمرازسیستمخردهاینکههنگامی.شودمیگرفتهنظردر(موقتطوربه)مستقل
قرارشناساییردموبایدتعاملاینکهنمایدمیبرقرارتعاملدیگریسیستمخردهیارودفراترشده

.پذیردصورتانبامتناسببرخوردوگیرد



روش های ساده سازی الگوهای  تعاملی

ایجاد خوشه ای از خرده سیستم ها-3•
هرایهسیستمخردهکهطوریبه.شودایجادهاسیستمخردهازهاییخوشهبایدروشایندر•

باهاخوشهایرسباتعاملیمسیریکطیقازفقطخوشههرولیبودهتعاملدریکدیگرباخوشه
چنینکهکردورتصرااطالعاتیپایگاهتوانمیمثالبرای.نمایدمیبرقرارارتباطهاسیستمخرده
میصورتاطالعاتیپایگاهمدیرباتعاملطریقازتنهااتصالولیدارنددسترسیانبهبرنامه
.استشدهدادهنشان6شمارهنموداردرکهپذیرد



روش های ساده سازی الگوهای  تعاملی•
برای کاهش تعامل« خروج از اتصال»استفاده از -4•
دربتوانندهاآنکهایگونهبهاستهاسیستمخردهاتصالکردنضعیفمعنیبهاتصالازخروج•

.بپردازندفعالیتبهنسبیاستقاللبامدتکوتاه
خروج از اتصال•
دردقیقبسیاریهماهنگوجودباشندداشتهیکدیگربانزدیکیبسیارپیوندسیستمخردهدواگر•

مستقیمورطبهشدکارخانهواردکهاینمحضبهاولیهمواداگرمثالبرای.استالزمنیزآنهامیان
بامحکمیپیوندتولیدسیستمبااولیهموادتهیهسیستمگفتتوانمیشود،تولیدفرایندوارد

.دارندیکدیگر



دقتبهبایداولیه،موادتهیهسیستمبازدادهوتولیدسیستمداده)اولیهموادتحویلشرایطیچنیندر•
مقررعدموازپیشورودازدیگرسویازوشوداجتنابتولیددرتاخیرازتاشودریزیبرنامه
پیوندچنین.کردیجلوگیربایداستنشدهبینیپیشنیزآنهاکردنانباربرایجاییکهاولیهمواد

درکهنجاآازوکندمیتحمیلسیستمدوبررازیادیبسیاربندیزمانوهماهنگینزدیکیف
واداریکدیگرباممنسجبسیارعملیاتبهراانهاکهاستدشواربسیارهستندمستقلقدریسیستم

.نمود

عملیات بسیار منسجم



ابزارهای خروج از اتصال

مواددوروتاخیرزمان.سازدمینامطمئنرااولیهموادتحویلتصادفی،هایرخدادکهانجاییاز•
برنامهیاصادفیتتاخیرهایبااستممکنتولیدفرایندسببهمینبه.بودخواهدمتغیرنیزاولیه

حلراههکرسدمینظربههامحدودیتاینگرفتننظردربابنابراین.شودمواجهنشدهریزی
تامدتوتاهکدربتوانندسیستمدوکهطوریبهاستاتصالکردنضعیفیاجداسازیمشکل،

.نمایندفعالیتیکدیگرازمستقلایاندازه

رخداد های تصادفی



: برخی از ابزارهای خروج از اتصال عبارتند از•
ذخیره سازی خط نوبت و دستگاه تنظیم کننده ورودی-1•
بهاولیهموادانباریکازاستفادهتولید،سیستمخردهواولیهموادسیستمخردهمیانارتباطمثالدر•

.نمایندتفعالییکدیگرازمستقلقدریمدتکوتاهدرکهدهدمیراامکاناینسیستمدوهر
هاییستمسویکامپیوترهایسیستمازبرخیدرهادادهورودیمیزانکنندهتنظیمدستگاه•

دادهنشان8/1شمارهنموداردرکهرودمیکاربهدادهخروجوورودنرخجبرانبرایارتباطاتی
.استشده





وجود.دهدمیتشکیلرادیگرسیستم(داده)ورودیسیستمیک(بازداده)خروجیکههنگامی•
فعالیتدیگریکازمستقلقدریسیستمدوتاآوردمیفراهمراامکاناینشدهذخیرهاضافیمنابع

.دهدپاسخزنیدیگرسیستمخردهنیازهایبهسیستمخردههرکهدارداحتمالهمهاینباونمایند

م نیازهای خرده سیست
های دیگر



توانندمیخالیظرفیتازبرخورداریجهتبهاطالعاتپردازشهایسیستمبیشترمثالبرای•
قاضاهایتبهگوییپاسخدرسازمانیکتوان.نمایدفراهماضافیتحلیلیااضافیگزارش

کهاستالیحدراینوباشدمیپذیرامکاناضافیهایظرفیتومنابعازاستفادهباگوناگون
.گرفتکاربهگوناگونمقاصدبرایبتوانراموجودمنابع

ظرفیت خالی و 
ظرفیت های اضافی



ازاستفادهباویسینبرنامهوسیستمگریتحلیلبرایکهسیستمیخدماتکنندهارائهسازمانیک•
تعدادمانهباکهسازمانیمقابلدرکندمیاستفادهخودانسانینیرویازگیپیشهچندروش
وتحلیلوتجزیهیبراتنهاگرتحلیلبرایگوناگونتقاضایبهگوییپاسخبرایانسانینیروی

وداردیشتریبپذیریانعطافنویسیبرنامهبراینیزنویسانبرنامهازوکندمیاستفادهطراحی
.ستامستقلیاترکیبیمشاغلانتخابدرمالحظه،یکتنهاامراینکهنماندناگفته

تقاضای گوناگون



استانداردها

نیازیا)سازماندهیوریزیبرنامهآندیگرابعادواستانداردهایهزینهاستانداردهایویژگی•
خردهاگرالمثبرای.سازدمیپذیرامکانرا(هاسیستمخردهسایرباارتباطبرقراریبهکمتر

باتعاملشندبدارایکهرازنیازموردتعدادومحصوالتشدهاستانداردمختصاتتولید،سیستم
براییاطالعاتمرکزطراحیبهمایلتولید،واحداگریا.یابدمیکاهشفروشسیستمخرده

کنددهاستفاسازمانتمامدرمحصولهربرایاستانداردکدهایازوباشدشدهساختهکاالهای
.نیستاستفادهموردهایکددربارهواحدهاسایربامذاکرهوارتباطبرقراریبهنیازی



دیگرانراختیادرتواندمیمرکزکهاطالعاتیوهااستانداردازشرحیاطالعات،مرکزمدیراگر•
وکنندههخستهایکنترلبدونرامراکزازاستفادهامکان.نمایدتهیه(هادادهفرهنگ)دهدقرار

آوردمیمفراهکندمیاستفادهمرکزهمانازکههاییسیستمخردهسایرباهماهنگیوبرزمان
(.شودمراجعه8/3نموداربه)



منابع منعطف-3

وجود.دهدمیتشکیلرادیگرسیستم(داده)ورودیسیستم،یک(دادهباز)خروجیکههنگامی•
کدیگریازمستقلقدرتسیستمدرتاآوردمیفراهمراامکاناینشدهذخیرهاضافیمنابع

پاسخنیزیگردسیستمخردهنیازهایبهسیستمخردههرکهدارداحتمالهمهاینباونمایدفعالیت
.دهد



توانندمیخالیظرفیتازبرخورداریجهتبهاطالعاتپردازشهایسیستمبیشترمثالبرای•
قاضاهایتبهگوییپاسخدرسازمانیکتوان.نمایندفراهماضافیتحلیلیااضافیگزارش

کهاستالیحدراینوباشدمیپذیرامکاناضافیهایظرفیتومنابعازاستفادهباگوناگون
خدماتکنندهارائهسازمانیک.گرفتکاربهگوناگونمقاصدبرایبتوانراموجودمنابع

نیرویازگیپیشهچندروشازاستفادهبانویسیبرنامهوسیستمگریتحلیلبرایکهسیستمی
گوییپاسخرایبانسانینیرویتعدادهمانباکهسازمانیمقابلدروکنندمیاستفادهخودانسانی

تحلیلاز)گیشهپییکروشازنویسیبرنامهوسیستمگریتحلیلبرایگوناگونتقاضاهایبه
نویسیبرنامهرایبنیزنویسانبرنامهازوکندمیاستفادهطراحیوتحلیلوتجزیهبرایتنهاگر

ترکیبیمشاغلانتخابدرمالحظهیکتنهاامراینکهنماندناگفته)داردبیشتریپذیریانعطاف
.(استمستقلیا



استانداردها-3

بهکمتریازنیا)سازماندهیوریزیبرنامهآن،دیگرابعادواستانداردهزینهاستانداردهایویژگی•
سیستمخردهاگرمثالبرای.سازدپذیرمیامکانرا(هاسیستمخردهسایرباارتباطبرقراری
خردهباشتعاملبداندرایکهرازنیازموردتعدادومحصوالتشدهاستانداردمختصاتتولیدف

کاالهایرایباطالعاتیمرکزطراحیبهمایلتولید،واحداگریا.یابدمیکاهشفروشسیستم
بهیازینکنداستفادهسازمانتمامدرمحصولهربرایاستانداردکدهایازوباشدشدهساخته

.نیستاستفادهموردکدهایدربارههاواحدسایربامذاکرهوارتباطبرقراری



دیگراناختیاردرتواندمیمرکزکهاطالعاتیواستانداردهاازشرحیاطالعات،مرکزمدیراگر•
وکنندهخستههایکنترلبدونرامراکزازاستفادهامکاننمایدتهیه(هادادهفرهنگ)دهدقرار

به).آورداهمفرکنندمیاستفادهمرکزهمانازکههاییسیستمخردهسایرباهماهنگیوبرزمان
.شودمراجعه8/3شمارهنمودار



ایی مسائل ناشی از پیوند نزدیک نه تنها از مشکالت فیزیکی در هماهنگی و جا به ج•
اگون منابع بر می خیزد بلکه از دشواری ارتباط نیز سرچشمه می گیردو روش های گون

نای جدا سازی نیاز به ارتباط را کاهش می دهد و امکان ارتباط خرده سیستم ها را بر مب
ودیت اگر تنها یک خرده سیستم، به فعالیت خازج از محد. استثناء نیز فراهم می آرود

ه شوند؟ آیا سایر خرده سیستم هایی که با آن در ارتباط نیز باید آگا. های معین بپردازد



ه سیستم برای مثال اگر فرایند پرداخت هایی که از سوی رابطه ها صورت می گیرد به یک خرد•
این خرده سیستم ممکن است توان پرئدازش  در. واگذار شود« حسابداری و پردازش داده»
لی بتوانند  تا را به طور متوسط  در هر روز داشته باشد و با استفاده از ظرفیت خا«  صورت پرداخت»

.  سیصد پرداخت را نیز پردازش نماید



خردهدردازشپربارافزایشبهکهدهدمیسفارشایگونهبهخریدسیستمخردهدیگرسویاز•
سیستمخردهنماید،پردازشراپرداختسیستمخردهکهجااناز.گرددمنجرپرداختسیستم
کهآنمگراردندپرداختسیستممخردهبهسفارشمیزاندرتغییراتانتقالبهنیازینیزخردی
راجداسازیهایمکانیزمازاستفادهبنابراین.باشدروزهردرمورد،سیصدازبیشسفارشتعداد

استاینمنمتضکاراین.گرفتنظردرارتباطاتافزایشبرایجایگزینی،عنوانبهتوانمی
بهنیازودهدشافزایرانزدیکبسیاراتصالفرصتبتواندبهینهارتباطاتیااطالعاتسیستم

.دهدکاهشنیزراجداسازیهایمکانیزم

ینهسیستم اطالعات یا ارتباطات به



دارددیمتعدمزایایخودامورادارهدرسیستمخردههربهاستقاللقدریدادنوجداسازیفرایند•
ازیجداسمکانیزمهزینهخودموارد،اینازیکی.نیستپذیرامکانهزینهتحملبدونولی

وهاتاندارداساحتیاطی،منابع،(صف)نوبتخطها،ورودیکنندهتنظیمدستگاهسازی،ذخیره)
.است(غیره

استقالل هر خزده سیستم



سیستمخردهیکعنوانبهتواندمیسیستمخردههرکهگیردمینشاتواقعیتاینازدیگرهزینه•
ازمسالهینا.نباشدبهینهسازمانبرایاستممکنهاعملکردجمعولی.نمایدعملوجهبهترینبه

میتولیدستمسیخردهمثالبرای.شودمیناشی(کلیسازیبهینهمقابلدر)بخشیسازیبهینه
ولی.نمایدفادهاستتولیدتجهیزاتازایهفتهچندبندیزمانباکهیابدسازمانایگونهبهتواند

.داردمیبازمشتریفوریتقاضاهایبهگوییپاسخازنیزرافروشسیستمخردهکار،این



بهینه سازی بخشی

وشریکهموهاستسیستمتحلیلوتجزیهباهمراهدشوارییکهمبخشیسازیبهینه•
درهاحلهرابودنکاربردیبهرامفهومیچهارچوبکهطریقیبهواقعیجهانمسائلبابرخورد

بهترینابانتخازاستعبارتسادهبیانبهبخشیسازیبهینه.نمایدمیترکیبواقعیجهان
.یگیرتصمیمکلیسیستمیکردروندسیستمخردهیکبرای(تبدیل)گزینه

یکدرخودتوجهتمرکزبهدولتیبخشدرچهوخصوصیبخشدرچهمدیرطبیعیتمایل•
کهاستاستوارطمحیوسازمانازمرکبپیچیدهسیستمبرتمرکزجایبهتخصصیمعینوظیفه
.استشدهمنجرمدیریتیواقعیگیریتصمیممسائلازاجتناببهنیزاغلب

کب سیستم پیچیده  مر
از سازمان و محیط



دراغلبواقعدرواست،دشوارمعموالپیچیدههایسیستمبهمربوطمسائلحلکهچندهر•
ییواقعیمهممسائلناخواهوخواهولیاست؛دشواردرکقابلشکلبهآنهاکردن،فرموله
یکعملکردنبردباالبرایپیوستهکهاقداماتیاگر.شوندمیمواجهآنهاباهاسازمانکههستند
شرفتپیتشکیالتیکشودتمامدیگرواحددیدنصدمهقیمتبهپذیردمیصورتواحد

.نامیدبخشیشدنبهینهتوانمیرااقداماتیچنین.کردنخواهد



گزینهبهترین)لمسائبهینههایحلراهساختنویافتنبرای«سیستمتحلیلوتجزیهروش»تمایل•
جهتدرکهاینجایبهوساتسازمانکلبرای(مطلوبوخوبهایحلراهکمدستیاها

.داردنظرمدراسازمانکلیتباشدآنازبخشیککردنبهینه
فروشگاهیکمانندبایدراایوظیفهواحدیککهفکریبامدیریت،باسیستمیبرخوردبنابراین•

لکردعمدرکاهشقدریکهافتدمیاتفاقبسیارزیرا.دارندسازگاریکردادارهخانوادگی
.گرددمیسازمانکلعملکرددرگیریچشمافزایشموجبای،وظیفهواحدیکظاهری

کاهش در عملکرد ظاهری 
یک واحد وظیفه ای



برراهاراهبزرگسازیایمنبرنامهمثالبرایمدیریکههنگامینیزدولتیبخشهایتصمیمدر•
معینهزینهبارااتتصادفازناشیمیرهایومرگتعدادبیشترینشودمیبینیپیشکهگزیندمی

انندم)هاانساننجاتهایروشسایرکهاستکردهبخشیسازیبهینهجهتاناز.دهدکاهش
اتنههدفاگر.استندادهقرارمقایسهومالحظهموردرا(...وباردارهایخانمدرستتغذیه
اراستهماندربایدهاوزارتخانهوهابرنامهتمامدردولتهایهزینههاستانسانجاننجات
سازیایمنشاملهمهاانسانجاننجاتبرایدولتگیریتصمیمصورتآندرو.باشد

.دبوخواهدغیرهوزیستمحیطآلودگیازجلوگیریبهداشتی،هایبرنامهها،بزرگراه


