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چکیده
برای مقابله با محدوديتهای اقتصادی ،تقاضا برای سفارشیسازی انبوه ،جهانیشدن و
کاهش هزينه به طور فزايندهای افزايش يافتهاست و توسعه استراتژیهای تولید به سمت
استراتژی تولید ناب پیش رفتهاست .استقرار استراتژی ناب در يک شرکت ،منجر به
سازماندهی مجدد زنجیره منطقی تولید ،برای جلوگیری از ضايعات خواهدشد .به طور کلی،
گردش و جريان اطالعات صحیح در يک شرکت ،نقش مهمی در رسیدن به استراتژی ناب
خواهدداشت .سیستم اطالعاتی يک شرکت در حال حاضر از تعدادی نرمافزار و سیستمهای
طراحی شده تشکیل شدهاست .برنامه ريزی منابع سازمان ،مديريت چرخه زندگی
محصول ،مديريت زنجیره تامین و ديگر نرمافزارها هريک سیستمی طراحی شده جهت
رسیدن به اهداف از جنبههای کسبوکار هستند .تنوع اين محصوالت در حالیکه همگی
آنها برای شرکت مورد نیاز است ،باعث ايجاد افزونگی ،ناهمگنی و افزايش حجم اطالعات
میشود .اين عدم انسجام میتواند مشکالت بزرگی در زمینه ارتباطات درون شرکتی ايجاد
کند .در اين پژوهش روشی بر پايه معماری سرويسگرا و گذرگاه سرويس سازمانی ارائه
خواهدشد که شامل اين موارد است -1 :ماژول مسیريابی هوشمند  -2ماژول نظارت و
حاکمیت  -3ماژول واسطهگری  -4ماژول کرئوگرافی پويا .با توجه به مطالعه موردی و
ارزيابی انجامشده جهت معماری پیشنهادی ،نتايج تحقیق حاضر چابکی جهت انطباق با
استراتژیهای شرکت و نیازهای کسب و کار و همچنین حمايت از تعامل بین سیستمهای
سازگار به عنوان بخشی از کار در زمان تولید و همکاری درون شرکتی فراهم میکند.
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صنعت تولید امروز با چالش های افزايش پويايی و جهانی
شدن محیط بازار مواجه است] .[1به گونه ای که ادامه
حیات هرنوع سازمان اعم ازتولیدی يا سرويس گرا وابسته
به توانايی ها و بهبود مستمر فرايندهای آن سازمان می
باشد .بنابراين ارزش افزوده فرايند برای دست يابی به اين
کمال الزم است که در اين راستا نظام تولید ناب انواع
استراتژی ها برای بهبود عملکرد و رقابت در بازار نوظهور

ارائه می دهد .مفاهیم تولید ناب از صنعتی ژاپنی به ويژه از
تويوتا تکامل يافته است .تولید ناب به عنوان يک تکنیک
کاهش ضايعات در نظر گرفته می شود اما در عمل به
حداکثر رساندن ارزش محصول را از طريق به حداقل
رساندن ضايعات میسر می سازد] .[2به عبارتی نظام تولید
ناب تفکر و نگرشی نوين در اداره سازمان های صنعتی است
که با اصول تکنیک ها و روش های برخاسته از آن ،مديريت
فرايندها و به طور دقیق شناسايی منابع را انجام می دهد و

* پست الکترونیک نويسنده مسئولemadi@iauyazd.ac.ir :

 .1گروه مهندسی کامپیوتر ،واحد يزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،يزد ،ايران
 .2گروه مهندسی کامپیوتر ،واحد يزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،يزد ،ايران
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حذف کامل و جامع اتالف و افزايش بهره وری را در تمام
فعالیت ها اعم از داخل و خارج از سازمان دنبال می کند.که
در اين راستا فرايندهای شرکت ،اطالعات ،منابع و برنامه
تولید بايد برای رسیدن به تولید ناب برنامه ريزی شده باشد.
با اين حال ،درخواست برای توسعه منطقی محصوالت /
خدمات ،نه تنها به گسترش زنجیره فرايند تولید ،بلکه در
سراسر چرخه زندگی خود (تحويل ،خدمات و )...نیاز دارد.
اين موضوع ،منجر به توسعه استراتژیهای مشارکتی خواهد
شد] [3و در واقع ،تمرکز بر روی قلب کسب و کار و استفاده
از تجربههای ديگران اجازه میدهد تا شرکت با به اشتراک
گذاشتن هزينهها و کاهش زمان توسعه ،به کنترل کیفیت
محصوالت خود برسد .در اين راستا نقش سیستم های
اطالعاتی را نمی توان ناديده گرفت.
کلید يک شرکت برای ارائه ديدگاهی جامع از فرآيندها،
توابع ،منابع و وضعیت تولید خود ،استفاده از سیستم
اطالعاتی است ] .[4سیستم اطالعاتی ،بايد برای پاسخ به
نوسانات و عدم قطعیت و کمک به ايجاد چابکی جهت
سرعت بخشی به فرايندهای جديد و برای تسهیل همکاری
با تامین کنندگان و مشتريان و همچنین جهت تسهیل
ارتباط بین سیستمهای کسب و کار ،استفاده گردد .سیستم
اطالعاتی يک شرکت در حال حاضر شامل نرم افزارهای
متعدد و سیستم های طراحی شده از جمله ،ERP1
 SCM3، ،PLM2و ديگر نرم افزارها به منظور رسیدن به
اهدف در يکی از جنبه های کسب و کار هستند که عدم
انسجام داده ها در سیستم های اطالعاتی باعث بروز
افزونگی  ،ناهمگنی و افزايش حجم اطالعات شده است.
برای رفع اين مشکالت نیاز به يکپارچه سازی سیستم های
اطالعاتی حس می شود.حال بايد دنبال راهی جهت حل
اين مشکل بود.
بینیر و همکارش در طرحشان يک معماری با توجه به دو
مقوله مديريت و پروسه تولید در يک رويکرد سرويس گرا
پیشنهاد دادند به طوری که سطوح مختلف قابلیت همکاری
پشتیبانی میشود و از معماری سرويس گرا برای چابکی
وازمعماری  urbanizationبرای اجتناب از افزونگی استفاده
میشود ] .[5معماری  urbanizationسیستم اطالعاتی را
به سطوح مختلفی از جمله جداسازی فعالیتها از سیستم

اطالعاتی و از زيرساختهای فنی ،تقسیم میکند و پیاده
سازی چنین معماری نیاز به تعريف مجدد روند هماهنگ
سازی فرايندها به منظور پیکربندی مجدد فرايندها مطابق
با محدوديت های سازمان مورد نظر دارد و يکپارچه سازی
گردش کارهای متفاوت به گونه ای که يک بهینه سازی
کلی بتواند با سازماندهی فعالیت منابع به دست آيد ،را
میسر نمیگردد.
سرينیواسان و همکارانش در تحقیقی به ترکیب معماری
سرويس گرا ،سیستم چند عاملی و سیستم مديريت زنجیره
تامین پرداختند که در سیستم مديريت زنجیره تامین،
قسمتهای مختلف کارخانه به عنوان عاملها در نظر گرفته
میشوند و تعامل اين عاملها در مديريت زنجیره تامین
منجر به ايجاد خدمات میشود اين روش ،زمان اجرای
برنامهها و هزينهها را کاهش میدهد که دغدغه اصلی
مديريت هر صنعتی است] .[6يکپارچگی ارائه شده در اين
تحقیق فقط مديريت زنجیره تامین که بخشی از سیستم
تولید است را در بر می گیرد که نتیجه در عدم حمايت از
تعامل سیستم های سازگار و همکاری مناسب درون شرکتی
دارد.
اولمان و همکارانش يک روش برای اجرای انعطافپذير
سیستم محصوالت خدمات صنعتی ارائه نمودند که مبنای
آن معماری سرويسگرا است.در اين مقاله با استفاده از
معماری سرويس گرا،در فاز پیاده سازی ،وظیفه مندیها در
قالب سرويسها تجزيه میگردد ] .[7طرح ارائه شده در
راستای تولید ناب نبوده و قابلیت همکاری معنايی را پوشش
نمیدهد و در نتیجه منجر به افزونگی و افزايش حجم
اطالعات می گردد.
ترامبولیديس در تحقیقی استفاده از استاندارد IEC61499
را برای بهره برداری از معماری سرويس گرا در حوزه
اتوماسیون توزيع شده ،ارائه می دهدFB4 .ها به عنوان ارائه
دهندگان سرويس در نظر گرفته میشوند و يک رابط برای
رويدادها و دادههای  I/O5فراهم میکنند ] .[8استفاده از
اين فناوری در سطح يکپارچه سازی ساختارهای نرم
افزاری دستگاهها ،در مقابل انعطاف پذيری ارائه شده،
پیچیدگی و سربار عملکرد قابل توجهی را به دنبال دارد.
ژانگ ،با بیان اينکه ترکیب خدمات مخابراتی و  IT6يک
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Enterprise Resource Planning
Product Lifecycle Management
3
Supply Chain Management
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ياوری و عمادی

چالش بزرگ برای حمايت از تکامل خدمات نسل آينده از
شبکههای ناهمگن میباشد ،اتخاذ محیط ترکیبی از اجرای
خدمات /ITمخابرات را جهت يکپارچه سازی خدمات الزامی
دانست و چگونگی انسجام کارو اطمینان ازکیفیت خدمات
را يک موضوع کلیدی درمحیط ترکیبی عنوان کرد .در اين
مقاله از معماری سرويس گرا و طرح مسیريابی گذرگاه
سرويس سازمانی برای اتخاذ يک محیط ترکیبی از اجرای
خدمات استفاده شده است .طرح گذرگاه سرويس سازمانی
ارائه شده هر دو رويکردهای ارسال پیام
 Request/Responseو  Publish/Subscribرا پشتیبانی
و برای قابلیت اطمینان مسیريابی استفاده میکند و
چگونگی بهبود دردسترس بودن خدمات و قابلیت اطمینان
برای دو الگوی تعاملی را به تصوير میکشد همچنین وفق
پذيری پويا را برای تضمین پیوستگی عملیات هنگام
شکست يک گره و توازن بار را برای نوسانات بار غیر قابل
پیش بینی برای بهبود دسترس پذيری در يکپارچگی
سرويس ارائه میدهد ] .[9به عبارتی در اين طرح تمرکز
اصلی روی جداسازی سامانه ها از يکديگر است که آن ها را
قادر می سازد از طريقی سازگار و قابل مديريت با يکديگر
ارتباط برقرار کند و به اين ترتیب چابکی و مقیاس پذيری
را فراهم می کند.
شارقی و همکارش ،سیستمهای مديريت نگهداری و
تعمیرات را يکی از واحدهای حیاتی کسب و کار در
شرکتها دانستند که نقش کلیدی در کاهش خرابی ماشین
آالت و تجهیزات ايفا میکنند .از اينرو عصر جديد فناوری
اطالعات را منجر به اعمال سیستمهای اطالعاتی جهت
گسترش در مديريت تعمیر و نگهداری بیان کردند .اين
تحقیق به بررسی روندهای مديريت سیستمهای اطالعاتی
اخیر در تعمیر و نگهداری برنامههای کاربردی مختلف
پرداخته است .در اين مقاله ،سرويسها عناصر اصلی
سیستمهای نگهداری و تعمیرات در نگرش سرويس گرا
میباشد .استفاده از معماری سرويس گرا و استراتژی تعمیر
و نگهداری در صنايع نشان میدهد که روند ادغام
سیستمهای اطالعاتی و مديريت تعمیر و نگهداری به
سرعت در حال رشد است] .[10در اين تحقیق ،بررسی
روندهای اخیر سیستمهای تعمیر و نگهداری  ،تمايل به
انعطاف پذيری بیشتر در يکپارچگی با ديگر رويدادهای
کسب و کار در روشهای متفاوت را نشان میدهد که نتیجه
در جلوگیری از اتالف و کاهش هزينه ها دارد.
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محمودی و همکارانش چارچوبی برای شبیه سازی عملیات
زنجیره تامین با پیچیدگی متوسط و با رويکرد سیستم های
پويا ارائه نمودند که مدل ارائه شده دارای چهار سطح با
محوريت تولید کننده و با سیستم ساخت طبق سفارش
است .هدف از اين طرح مدل سازی شبکه زنجیره تامین و
به دست آوردن پاسخ درست به رفتار آن با يکپارچه نمودن
سیستم گردش اطالعات است و تحلیل رفتار مدل در مدل
پايه و سناريوهای مختلف در طول يک سال با استفاده از
شبیه سازی به عمل آمده بیانگر آنست که سیستم اطالعات
يکپارچه می تواند با کاهش ذخیره اطمینان درصد رضايت-
مندی مشتری را در سطح بااليی حفظ نمايد] .[11طرح
ارائه شده فقط زنجیره تامین که بخشی از سیستم تولید
است را در بر می گیرد و قابلیت همکاری معنايی را نیز
پوشش نمی دهد که نتیحه در عدم حمايت از تعامل
سیستم های سازگار و همکاری مناسب درون شرکتی دارد.
نعیمی صديق و همکارانش طراحی مدل هماهنگی در
زنجیره تامین رقابتی با استفاده از رويکرد نظريه بازی با
همکاری و بدون همکاری را ارائه نمودند که در آن زنجیره
تامین فروشنده  -خريدار دارای مکانیسم قیمت عمده
فروشی است و به خاطر وجود همین مکانیسم  ،فروشنده و
خريدار اهداف متضادی دارند .مدل های ارائه شده روابط
بین خريدار و فروشنده را در دو حالت بازی با همکاری و
بدون همکاری در نظر می گیرند .در بازی بدون همکاری
خريدار و فروشنده از قدرت يکسانی برخوردارند و به طور
همزمان تصمیم می گیرند .به علت وجود تضاد در اهداف،
مدل های خريدار و فروشنده کارايی الزم را ندارند ،از اينرو
بازی با همکاری برای خريدار و فروشنده ارائه شده است تا
هريک نسبت به حالت بدون همکاری سود بیشتری
عائدشان گردد] .[12در اين مدل ،اصول تولید ناب در نظر
گرفته نشده است .در تولید ناب ،تعامل بین شرکت و عرضه
کننده به صورت هرمی و براساس تجربه و سابقه ی همکاری
عرضه کننده با کارخانه است .در عمل نیز عرضه کننده و
شرکت مذکور از طريق فنون مهندسی ارزش هزينه هر جزء
فرآيند تولید را کاهش داده و در نهايت قیمت را بر اساس
ظرفیت بازار و سود معقول دو طرف تعیین میکنند .از ديگر
تفاوتها سطح موجودی کارخانه است که با پیاده کردن
سیستم کايزن اين مقدار به صفر میرسد يعنی در هر مرحله
فقط تعداد قطعه ای تولید میشود که حتما در مرحله
بعدی مصرف خواهد شد و نهايتا اينکه در تولید ناب بیش
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ترين توجه بر روی نیازهای مشتری و سهم بازار معطوف
میشود.
بافنده مايوان و همکارش در طرحشان به توسعه نرم افزار
مبتنی بر مولفه و همچینن اندازه گیری کمی قابلیت
استفاده مجدد مولفه های نرم افزاری پرداختند که توسعه
مبتنی بر مولفه تاکید بر طراحی و ساخت سیستم های نرم
افزاری با استفاده از مولفههای قابل استفاده مجدد دارد .اگر
در فرايند تولید و توسعه يک سیستم نرم افزاری ،تمام
اجزای آن از ابتدا تولید شوند ،فرايند توسعه بسیار پرهزينه
خواهد بود اما در صورتی که از مولفههای از پیش ساخته
استفاده شود ،هزينه های تولید با کاهش محسوسی همراه
بوده و تحويل به موقع ،انعطاف پذيری ،کیفیت ،نگهداری
کارامد و مقیاس پذيری را فراهم می آورد ] .[13از سوی
ديگر در طی سال های اخیر با گسترش عملکرد سازمان ها
و فراهم شدن پیشرفت های تکنولوژی در راستای شبکه و
سیستم های توزيع شده ،معماری سرويس گرا جايگاه قابل
توجهی در توسعه سیستم های نرم افزاری با تاکید بر
افزايش قابلیت تعامل پذيری و يکپارچه سازی سیستمها
پیدا کرده که هدف اين معماری دست يابی به اتصال سست
در ارتباطات بین مولفههای نرمافزاری است که نتیجه در
افزايش انعطافپذيری ،چابکی و قابلیت تعامل پذيری در
همکاری درون و برون شرکتی دارد.
روئسلر و همکارانش در طرحشان بهره برداری از روش های
تولید ناب را با توجه به تاثیرشان در انعطاف پذيری و کارايی
تولید در محیط شبیه سازی  CIP1مورد تجزيه و تحلیل
قراردادند .پژوهش انجام شده با تمرکز بر  3روش تولید
ناب يعنی تسطیح تولید ،سیستم تولید انعطاف پذير و
مديريت درخواست مشتری انجام شد و به  3عامل تولید
ناب يعنی تجهیزات  ،کارکنان و تدارکات داخلی پرداخته
شد .در مدل شبیه سازی شده هر  3روش تولید ناب به طور
همزمان تست شد و برای همه زيرسناريوها متوسط نرخ
خروجی برای پاسخ بهتر به درخواست مشتری  25درصد
افزايش يافت ،بنابراين نشان می دهد که افزايش انعطاف
پذيری تولید با بهره برداری از ترکیبی از روش های تولید
ناب به دست می آيد] .[1در اين پژوهش انعطاف پذيری
تولید بررسی شده تنها در راستای مديريت زنجیره تامین
داخلی است و انعطاف پذيری ساير نرم افزارهای اطالعاتی

صنعتی و همچنین يکپارچه سازی آن ها را مد نظر قرار
نداده است .بنابراين طرح ارائه شده چابکی جهت انطباق با
استراتژیهای شرکت و نیازهای کسب و کار و همچنین
حمايت از تعامل بین سیستمهای سازگار به عنوان بخشی
از کار در زمان تولید و همکاری درون شرکتی را فراهم
نمیکند.
استقرار استراتژی ناب در يک شرکت منجر به جلوگیری از
ضايعات و در نتیجه کاهش هزينههای شرکت خواهد شد
که در تحقیقات پیشین ،اين موضوع کمتر ديده شده ولی
در طرح پیشنهادی ،تولید ناب به عنوان يکی از ارکان اصلی
کار در نظر گرفته شده است .تنوع سیستمهای اطالعاتی در
شرکت  ،باعث ايجاد افزونگی ،ناهمگنی و افزايش حجم
اطالعات میشود .اين عدم انسجام میتواند مشکالت بزرگی
در زمینه ارتباطات درون شرکتی ايجاد کند .در تحقیقات
پیشین ،يکپارچه سازی دو يا سه نرم افزار بررسی شده اما
در طرح پیشنهادی ،يکپارچه سازی ساير نرم افزارهای
اطالعاتی صنعتی مدنظر میباشد.
بنابراين طرح پیشنهادی به بکپارچه سازی سیستم های
اطالعاتی( )SCM، ERP ,2MES ,PLM ,3CRM,...در
محیط های صنعتی می پردازد که در واقع يکپارچه سازی
به کمک گذرگاه سرويس سازمانی و چابکی کار به کمک
معماری سرويس گرا تامین می شود،جهت يکپارچه سازی
اين سیستم ها تمرکز بر روی فرايندهای کسب و کار در
سطوح کنترلی فرايندها توسط سیستم و در سطوح مديريت
شرکت خواهد بود بدين ترتیب سیستم بايد شامل داده های
فعلی دقیق از روند کسب و کار،گزارش ها و پاسخ های
دقیق از فعالیت های انجام شده در شرکت و راهنمای دقیق
باشد.
در اين زمینه برای بررسی میزان چابکی و يکپارچه سازی
کار ،از هستی شناسی  ISA-S954و هستی شناسی شرکت،
استفاده خواهد شد.
ساختار مقاله حاضر بدين صورت است که در بخش دوم
قابلیت همکاری فنی و معنايی ارائه می شود و در بخش
سوم ساختار معماری پیشنهادی بیان میگردد .بخش
چهارم به بررسی مطالعه موردی تحقیق می پردازد .در
بخش پنجم ارزيابی معماری پیشنهادی با استفاده از هستی
شناسی  ISA-S95و هستی شناسی شرکت ارائه می شود
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و سرانجام در بخش ششم نتیجه گیری و پیشنهادهايی برای
مطالعات آينده در اين حوزه معرفی می گردد.

 -2قابلیت همکاری فنی و معنایی
مقاله حاضر قابلیت همکاری سازمانی را شامل نمیشود .در
رابطه با قابلیت همکاری فنی ،الگوی معماری سرويس گرا
هماهنگ کردن خدمات يا اجزا برای انجام يک کار ،فعالیت
يا فرآيند است .به عبارتی معماری سرويسگرا برای اتصال
اطالعات اجزای مختلف سیستم مانند برنامه ريزی منابع
سازمان ،مديريت ارتباط با مشتری ،مديريت زنجیره تامین
و ديگر نرم افزارها استفاده میشود و نوعی هم راستايی بین
فناوری اطالعات و کسب و کار فراهم می کند].[14
قابلیت همکاری معنايی ،درک درسطح کسب وکار را بین
عوامل سیستم اطالعاتی تضمین میکند .اين تفسیر تبادل
بین برنامههای مختلف شرکت میباشد و بین شرکت و

شرکايش از طريق يک فرهنگ واژگان رايج است .هستی
شناسی کسب و کار ،دانش سازمان يافته ای درباره
فعالیتهای شرکت ،يعنی فرآيندها ،سازمانها و استراتژیها
تعريف میکند .اجرای يک استراتژی ناب در يک سازمان
شامل فعالیتهای اصلی و اجرای ارزش و برون سپاری
فعالیتهای ثانويه است .در اين زمینه ،به مقايسه هستی-
شناسیهای کسب و کار پرداخته میشود (جدول  1مقايسه
هستیشناسی های کسب و کار).
مقايسه نشان می دهد که استاندارد  ISA-S95ادغامی از
منابع سازمان  ،برنامه ريزی تولید ،تعريف محصول است.
اين استاندارد فاقد مديريت مشتريان و بازاريابی است.
بنابراين در ادامه کار به صورت استاندارد از هستی شناسی
کسب و کار با اضافه کردن مفاهیم کسب و کار به هستی
شناسی  EOاستفاده می شود.

جدول  -1مقايسه هستی شناسی های کسب و کار
حوزه كسب و كار
تحت پوشش

كسب و كار خاص

اتصال صنعتی سیستم
اطالعاتی

EO

مفاهیم مربوط عبارتند
از:
فعالیت و فرآيندها–
سازمان–استراتژی-
بازاريابی

مدلهای فرآيندها و
فعالیتها در سراسر
کسب و کار شرکت را
درنظر میگیرد.

اين مورد به سازمان،
استراتژی و بازاريابی محدود
شده است ،بدون تعريف از
تولید

TOVE

مجموعه ای از
محدوديتها:
 عملیات  ،منابع–سازمان -اهداف-
محصوالت -خدمات-
رخدادها -محیط خارجی

شامل اقدامات ،خدمات و
حتی تعريف محصول
میباشد و چندين معامله
را بهم مرتبط میکند.

مدل منابع سازمان ،اهداف
و( ...اما نه سیستم اطالعاتی
صنعتی) را درنظر میگیرد.

PSL

تجارت بین فرآيندهایصنعتی -انتقال دانش
بین دستگاهها -مجموعه
فعالیتها  /فرآيندها-
اشیاء -لحظات (نحوه
اندازه گیری متغیر)

ISA-S95

شامل:
تعريف محصوالت -
تعريف (دستورالعمل)
تولید  -نتايج تولید -
ظرفیت تولید

مجله مدلسازی در مهندسی

درون شركتی

بین شركتی

نمیتواند تنها به اين
موضوع بپردازد.

توانايی برقراری ارتباط با شرکا از
طريق مدلهای يکپارچه

شامل اطالعات مربوط
به مدل کسب و کار و
محدوديتهايی از
تعهدات مربوطه
میشود.

محیط خارجی شرکت را درنظر
میگیرد ،اما فرآيندهای کسب و
کار و يا مبادالت بین شرکا در
چارچوب همکاری بین شرکتی
مشخص نیست.

شامل تعريف فعالیتهای
صنعتی و فرايندها
میشود و تمرکز آن
صرفا بر صنعت تولید
است.

اطالعات مربوط به مديريت
را در نظر نمیگیرد و
ارتباطی بین مديريت و
تولید ارائه نمیکند.

اطالعات مدلهای
محدود شده را ارائه
میدهد .شرکت اين
مدل را به عنوان يک
بحث کلی درنظر
میگیرد.

فرآيندهای صنعتی را تعريف
میکند اما به مدلسازی
فرآيندهای کسب و کار و
همکاری نمیپردازد.

فعالیتها و فرآيندهای
کسب و کار مربوط به
تولید يک محصول يا
خدمت را با توجه به
مشخصات مشتری
تعريف میکند.

اين مجموعه  ،مدل قوی از
نظر ادغام با سیستم
اطالعاتی صنعتی جامع
شرکت میباشد.

مدلی از فرايند تولید
اما نه همه فرآيندهای
کسب و کار شرکت را
ارئه میدهد از قبیل
مديريت مشتريان،
بازاريابی

فرآيندهای تولید به خوبی تعريف
شده و به اشتراک گذاری،
تخصیص منابع ،نیازهای مشتری
را درنظر میگیرد .همچنین
میتواند فرآيندهای مشارکتی
مدل که محدود باقی مانده اند را
بررسی کند.
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يکپارچه سازی فرايندگرای سیستم های اطالعاتی صنعتی منطبق بر اصول تولید ناب

 -3ساختار معماری پیشنهادی
در واقع سیستم اطالعاتی شرکت برای عمل دريک محیط
پايدار که در آن تغییرات محدود هستند طراحی شده است.
عالوه بر اين ،تجارت از طريق اين روش طراحی با مجموعه
ای جامع از نیازها و در نتیجه يک سیستم دست و پا گیر
شروع شده و جمع آوری دادهها برای به دست آوردن يک
ديدگاه جامع ،به دلیل پیچیدگی آن و عدم چابکی اثربخشی
کلی سازمان ،مشکل است .عالوه بر اين ،تکامل مداوم کسب
و کارو تکنیکهای مديريت سیستم اطالعاتی پیچیدهاند و
عدم چابکی سیستم اطالعاتی به طور کلی ،شرکت را تحت
الشعاع قرار میدهد .هر شرکت ،برنامههای کاربردی کسب
و کار مختلف را بدون يکپارچه سازی آنها برای پیگیری
زنجیره ارزش ،ادغام میکند .استقرار استراتژی ناب در
شرکت منجربه جلوگیری از ضايعات و در نتیجه کاهش
هزينههای شرکت خواهد شد.
در تحقیقات پیشین ،اين موضوع کمتر ديده شده ولی در
طرح پیشنهادی ،تولید ناب به عنوان يکی از ارکان اصلی
کار در نظر گرفته شده است .تنوع سیستمهای اطالعاتی
يک شرکت باعث ايجاد افزونگی ،ناهمگنی و افزايش حجم
اطالعات میشود که اين عدم انسجام میتواند مشکالت
بزرگی در زمینه ارتباطات درون شرکتی ايجاد کند .در
تحقیقات پیشین ،يکپارچه سازی دو يا سه نرم افزار بررسی
شده اما در طرح پیشنهادی ،يکپارچه سازی ساير نرم
افزارهای اطالعاتی صنعتی مدنظر میباشد.
از سال  2000تا به امروز ،روشهای جديد و خالقانه زيادی
برای ايجاد نرم افزارهای کاربردی روی اينترنت مطرح شده
اند .اخیرا نیز با گسترش تجارت الکترونیکی در سازمانها و
نیاز به راه حلهای سريع و در ابعاد گسترده ،اين روشها
در حال حرکت به سمت محیطهای سازمانی هستند.
سازمانها ترجیح می دهند که به جای ايجاد نرم افزار از
ابتدا ،با ترکیب منابع و نرم افزارهای موجود به ايجاد نرم
افزارهای جديد بپردازند .اين نرم افزارهای کاربردی جديد،
برنامههای مرکب يا  Mashupنامیده می شوند .چیزی که
Mashupها را منحصر بفرد ساخته و توجه صنعت را به
سمت آنها جلب کرده است ،قابلیت توسعه و انتشار سريع
آنها می باشد Mashup .ها با بکارگیری سرمايههای نرم
افزاری موجود و چشم پوشی از يک حجم کد باال ،اين امر
را محقق می سازند و همچنین با فراهم آوردن برنامههای
کم هزينه و ايجاد هماهنگی بیشتر میان فناوری اطالعات و
مجله مدلسازی در مهندسی

تجارت ،آينده ای از نرم افزارهای تجاری را نويد می دهند.
در طرح پیشنهادی ايجاد  Mashupدادهها ،بر اساس
پردازش نحوی و معنايی دادهها از اجزای مختلف از سیستم
اطالعاتی میباشد که توسط ماژول واسطه معنايی اجازه
میدهد تا "فرمت" محتوای دادهها بر اساس هستی شناسی
محوری اين پژوهش انجام شود .اين اليه معنايی ،از طريق
افزودن تعريف هستی شناسی  EOبه هستی شناسی ISA-
 ،S95چهار ماژول اصلی که پشتیبان ترکیب عملکرد واسطه
گری و کسب و کار میباشند را ارائه میدهد شکل (: )1
ماژول واسطه معنايی  )2ماژول کرئوگرافی پويا  )3ماژول
مسیريابی هوشمند  )4ماژول نظارت و حاکمیت.
-1-3ماژول واسطه گری معنایی

ماژول واسطه گری معنايی در قلب گذرگاه سرويس
سازمانی ناب است و اجازه ايجاد قابلیت همکاری بین بلوک
های سیستم های اطالعاتی موجود را می دهد اين اليه
واسطه گری بین اجزای کسب و کار شرکت فراهم می کند
که موجب ادغام تعريف محصول ،تعريف تولید ،نتايج حاصل
از تولید و ظرفیت تولید میشود .اليه معنايی صنعتی اجازه
میدهد تا واسطه گری بین اجزای کسب و کار شرکت باشد
که موجب ادغام تعريف محصول ،تعريف تولید ،نتايج حاصل
از تولید و ظرفیت تولید میشود .همانطور که در شکل ()2
نشان داده شده است ،ماژول واسطه گری معنايی ،فیلتر
کردن دادهها ،مرتب سازی و ادغام جريان دادهها از نرم افزار
کسب و کار را ايجاد میکند و فرايند قالب بندی دادهها،
توسط انتقال نحوی اداره میشود .اين ماژول همچنین می
تواند با متا مدلهای محصول ،تعريف ،ظرفیت و عملکرد
تولید  ،فرايند استخراج داده های مربوطه ،تبديل دادههای
"کسب و کار" و ترکیب آنها را برای ايجاد محتوای منطبق
با نیازهای کسب و کار برعهده بگیرد .اين اطالعات روند
تولید را برای شناسايی محدوديت های کارگاه با توجه به
تخصیص منابع و حالت فعال خدمات تعريف می کند.
-2-3ماژول مسیریابی هوشمند

ماژول مسیريابی هوشمند ،از نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل
معنايی از ماژول واسطه گری معنايی بهره میگیرد و با
استفاده از متامدل تعريف محصول و ظرفیت تولید ،در
راستای نظام تولید ناب تخصیص منابع را مديريت کرده و
در دسترس بودن آنها را در زمان واقعی محاسبه میکند
(شکل  .)3فرآيند کسب و کار ايجاد شده توسط
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ماژول مسیريابی هوشمند شامل شمايی از منابع ،قوانین
مسیريابی و قوانین اولويت کار میباشد همچنین تعامل بین
منابع مختلف نیز بر همین اساس انجام میگیرد .تبادل

پیام ها بین خدمات صنعتی و منابع ،با استفاده از واسط ،با
زمانبندی سیستم اطالعاتی موجود انجام میشود.
.

شکل -1معماری  Mashupپیشنهادی
-3-3ماژول نظارت و حاكمیت

-4-3ماژول كارئوگرافی پویا

ماژول نظارت و حاکمیت ،تجزيه و تحلیل جريان دادهها از
ماژول مسیريابی هوشمند و مقايسه آنها با جريان خدمات
از ماژول کرئوگرافی پويا را انجام میدهد (شکل .)4ماژول
نظارت و حاکمیت ،محصوالت و خدمات را مديريت می کند.
شاخصهای خدمات ،در" توافقنامه سطح خدمات " شامل
شاخصهای عملکردی کلیدی(عملکرد کلی فعالیت های
شرکت) و شاخصهای کیفیت کلیدی است] .[15شاخص
های کیفی نشان دهنده کیفیت ويژگیهای ارائه شده توسط
يک سرويس است که با استفاده از پارامترهای زير بررسی
میشود ] :[16پاسخگويی به نیازهای مشتری ،در دسترس
بودن خدمات ،مطابقت با جدول زمانی ،ادغام سیستم
اطالعاتی صنعتی در سیستم اطالعاتی کلی شرکت و...
ماژول نظارت و حاکمیت ،در جهت کنترل عملکرد ،تولید و
کیفیت محصول منطبق بر اصول تولید ناب شاخصهايی
از خروجی مربوط به وضعیت منابع را بازيابی می کند که با
شاخص های ذخیره شده مقايسه شده و اگر شاخص ها
متفاوت از ذخیره شده ها باشد ،گزارش يک ناهنجاری را
می دهد.در اين مورد ماژول مسیريابی هوشمند تخصیص
منابع را به گونه ای که روند متوقف نشود مجددا تعريف
خواهد کرد.

چالش معماری سرويس گرا ،ارائه کردن خدمات به
مشتريان خود و پاسخگويی به نیازهای يک برنامه (و يا
کاربر) با خدمات موجود است .اين اصل "ترکیب سرويس"
نامیده میشود و اجازه میدهد تا تعامل و هماهنگی خدمات
متعدد برای رسیدن به يک هدف برقرار شود] .[17ترکیب
سرويس در دو دسته ايستا و پويا قرار می گیرد .يک ترکیب
سرويس زمانی ايستا نامیده می شود که از اجزا يا خدمات
از قبل انتخاب شده توسط مديريت جريان پیشینی تعريف
شده استفاده می کند .در مقابل يک ترکیب پويا نامیده می
شود اگر خدمات با توجه به نیازهای فرموله شده توسط
کاربر انتخاب و تشکیل شود.
در اين طرح کرئوگرافی پويا ،يک سرويس  Mashupبر روی
خواص عملکردی ايجاد میکند (شکل  .)5تعريف متا
مدلهای تولید و جريان دادهها از واسطه گری و ماژول
مسیريابی ،اجازه میدهد تا ماژول کرئوگرافی به يک چشم
انداز کلی کارگاه ،به تعريف گردش کار و ابزار خروجی برای
يک سیستم تولید برسد و ترکیب و ترتیب عمل سرويس
ها را برای رسیدن به يک هدف خاص در تولید ناب به کار
گیرد.
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شکل -2ايجاد  Mashupدادهها با ماژول واسطه گری معنايی

شکل -3ايجاد  Mashupدادهها از ماژول مسیريابی هوشمند

شکل -4ايجاد  Mashupداده و خدمات برای ماژول نظارت و حاکمیت
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شکل -5ايجاد  Mashupداده و خدمات برای ماژول کرئوگرافی پويا

-4مطالعه موردی
مورد مطالعه طرح حاضر بر اساس برنامه های شبیه سازی
تولید و بسته بندی يک شرکت کاشی و سرامیک واقع در
شهرک صنعتی يزد انجام شد .هر سیستم تولید که در
شکل( )6نشان داده شده ،شامل يک نوار نقاله مرکزی
(تسمه نقاله) و شش عدد از ماشین آالت سازمان به صورت
يک حلقه است .اين ماشین جهت شبیه سازی عملکرد
عملیات ذخیره سازی ،بازيابی ،مونتاژ ،جداسازی قطعات و
کنترل کیفیت میباشد و با کنترل کنندههای منطقی قابل
برنامه ريزی است که مديريت ورود و خروج ماشین آالت
مجهز شده را برعهده دارد.کنترل کننده منطقی ،قابلیت
برنامه ريزی برای مديريت مغناطیسی بچسبها،سنسور،
واحد موتور و تجهیزات جهت تولید را دارد .ماشین آالت 4
و  6به ترتیب توسط رباتهای""Adept Oneو""RX 90
اداره میشوند.
با توجه به اينکه در حال حاضر شرکت مدنظر دارای افزونگی
اطالعاتی است و چابکی الزم را نیز در روند جريان دادهها
ندارد ،تحقیق حاضر بر آن است که با يکپارچه سازی اجزای
مختلف سیستم اطالعاتی ،اين ضعف را برطرف سازد .در
طرح پیشنهادی ،تمرکز بر روی تعريف يک طرح واحد بر
گرد هم آوردن محدوديتهای صنعتی از قبیل تعريف تولید
محصول ،موجوديت شرکت ،فرآيندهای فیزيکی و .غیره
میباشد.
در اين شبیه سازی ،مواد خام شامل پالت خالی و قطعات
رنگی مختلف و اشکال هندسی است که محصول تمام شده
ترکیبی از اين سه بخش است .هر پالت دارای يک برچسب
مجله مدلسازی در مهندسی

مغناطیسی است که محصول تولید شده و برنامه تولیدرا
تعريف میکند .در واقع ،کنترل منطقی قابل برنامه ريزی از
دستگاه  ،1نوار مغناطیسی بر روی پالت خالی به عنوان
محصول نهايی را تنظیم میکند که برای فروش تعريف شده
است.
حرکت پالت خالی از دستگاه  1تا  4از طريق دستگاه تسمه
نقاله برای قرار دادن قطعات در پالت خالی است .کنترل
کننده منطقی قابل برنامه ريزی از دستگاه  ،4برچسب بار
را برای تعريف محصول جهت بارگذاری برنامه ماشین
میخواند .با توجه به تعريف محصول ،دستگاه  4مونتاژ
قطعات از رنگها و شکلهای مختلف را در يک نظم خاص
انجام میدهد .پس از اين مرحله ،محصول نهايی شامل يک
پالت که متشکل از  3بخش میشود توسط دستگاه 5
کنترل شده و سپس اگر کیفیت محصول مورد تائید بود،
در دستگاه  2ذخیره میشود ،در غیر اينصورت محصول
نهايی در دستگاه  3ذخیره شده و سپس به دستگاه  6جهت
جداسازی قطعات از هم و استفاده مجدد آنها ،منتقل
خواهد شد.
شرح عملکرد سیستم تولید در شکل ( )7نشان داده شده
است .در اين شکل ،يک مدل جريان دادهها و خدمات
مربوط به فرآيند تولید پالت ،پیشنهاد شده است .جريان
دادهها و خدمات به ترتیب در شکلهای مستطیل بنفش و
نارنجی نشان داده میشود.
فرايند تولید و سیستم فرمان کارگاه که در اين شکل نشان
داده شده ،از يک  Mashupدادهها ايجاد شده است .در
واقع ،ترکیب فرآيندهای انتخاب مبتنی بر خدمات جديد از
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طريق ايجاد سرويس  Mashupاست .کرئوگرافی پويا
انتخاب سرويسهای کسب و کار را در زمان واقعی الزم به
عنوان فرايند مسیريابی هوشمند تضمین میکند و جريان
اطالعات الزم برای عملکرد يک سرويس از طريق واسطه
گری پويا برای تفسیر محتوای مورد نیاز را فراهم میکند.
دستگاه  7ايستگاه کنترل کارگاه است که مديريت کل
سیستم و شش ماشین آالت در کارگاه را برعهده دارد که
حالتهای عملیاتی ،توقفها ،هماهنگ سازی زمان اجرا و
امنیت همه تجهیزات را مديريت میکند و بارگذاری
برنامههای ماشینکاری ماشین آالت و تجهیزات همزمان کل
کارگاه را انجام خواهد داد .دستگاه  7با سیستمهای زير (که
در بخشهای قبلی به تعريف آنها نیز پرداخته شد) در
تعامل است:
 برنامه ريزی منابع سازمانی :اطالعات يکپارچه ازفرآيندهای کسب و کار مختلف را حمايت میکند.
 سیستم اجرايی تولید :سیستم مديريت و کنترلفرايندهای تولید که سیستمهای برنامه ريزی و کنترل را
متصل میکند.
بنابراين دستگاه  ،7سیستم تولید فیزيکی (يعنی تمام
ماشین آالت کارگاه و مديريت سیستم اجرايی تولید و
سیستم کنترل نظارتی و اکتساب دادهها و برنامه ريزی
منابع سازمان را متصل میکند .اين طرح تولید برنامه ريزی
منابع سازمان ،تعريف محصول ،مقدار و زمان تولید را بازيابی

میکند و انتقال اين اطالعات به سیستم اجرايی تولید از
طريق ماژول واسطه گری معنايی گذرگاه سرويس سازمانی
ناب صورت میپذيرد .سیستم اجرايی تولید ،برنامه ريزی
تولید ،تعريف محصول و بازده اطالعات مربوط به تجهیزات،
قوانین تولید و دستورات عملیاتی مربوط به کنترل نظارتی
و اکتساب دادهها را بازيابی میکند .اين پاسخ در ارتباط با
عملیات ،تجهیزات دادهها و فرايند تولید به سیستم اجرايی
تولید بازگردانده میشود.
-4-1ماژول واسطه گری معنایی
ماژول واسطه گری ،اطالعات مربوط به محصول و منابع در
خواص عملکردی خدمات صنعتی درگیر در تولید را
استخراج میکند .اين اطالعات ،روند تولید را برای شناسايی
محدوديتهای کارگاه با توجه به تخصیص منابع (دادههای
استفاده شده توسط ماژول مسیريابی هوشمند) و حالت
فعال خدمات (مورد استفاده توسط ماژول کرئوگرافی پويا)
تعريف میکند .در نهايت ،نتايج تولید توسط ماژول نظارت
و حاکمیت اداره میشود .در مطالعه موردی ،اين ماژول
موارد زير را از سیستم برنامه ريزی منابع سازمانی استخراج
میکند:
طرح تولید
•
دستورالعمل تولید
•
ظرفیت تولید
•
ظرفیت منابع
•

شکل -6ساختار پلتفرم شبیه سازی شده شرکت
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شکل -7گردش کار کارخانه برای يک پالت
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-4-2ماژول مسیریابی هوشمند
در مطالعه موردی ،ماژول مسیريابی هوشمند  ،طرح تولید
تعريف شده توسط برنامه ريزی منابع سازمانی را برای
تعريف و تنظیم برنامه تولید با توجه به بارگذاری ماشین
آالت به حساب می آورد .در تعريف کار ،مجموعه ای از طرح
تولید برنامه ريزی منابع سازمان ،در تعريف قواعد
مسیريابی ،شرکت میکند .قوانین مسیريابی برای اتصال به
سیستم اجرايی تولید و سیستم کنترل و نظارت اکتساب
داده ها است.لیست قوانین مسیريابی برای شرايط تولید (در
اين مثال ،تولید  15واحد" پالت رنگی" ) به شرح زير است:
مواد خام بايد در دسترس باشد.
ماشین  1بايد در دسترس باشد.
دستگاه  4بايد در دسترس باشد که پالت از ماشین  1به آن
منتقل شود.
يک محصول نهايی بايد ترکیبی از يک پالت رنگی و اشکال
مختلف باشد.
زمان اجرای ماشین  4برای محصول  15دقیقه است.
-4-3ماژول نظارت و حاكمیت
شاخصهای تولید ،با کنترل نظارتی بر فرآيند کیفیت
محصول  ،عملکرد دستگاه (زمان عملکرد ،میزان کیفیت
و ،)...وضعیت منابع ،زمان پاسخ وغیره مديريت شده هستند.
شاخصها ،با يک محور هستی شناسی شامل يک دامنه
هستی شناسی ،مرتبط هستند .دامنه هستی شناسی خود
شامل سرويس هستی شناسی (جنبههای فناوری مربوط به
مديريت شاخصهای خدمات) و يک هستی شناسی کسب
و کار (جنبههای کسب و کار مربوط به مديريت شاخصهای
تولید) و تعريف فرآيند محاسبه (مجموعه ای از فرآيندهای
اولیه) است.
محاسبات خدمات و مالکیت ،توسط ماژول کرئوگرافی پويا
ساخته شده است .ماژول نظارت و حاکمیت دارای سه
کارکرد اصلی است :بدست آوردن ورودی/خروجی از
ماژولهای مسیريابی هوشمند و کرئوگرافی پويا" ،تطبیق"
شاخصهای عملکرد تعريف شده با هستی شناسی محوری
و "تعويض" بین شاخصها و خدمات تولید.
با شاخصهای مربوط به کیفیت محصول و سیگنالهای
مربوط به اجرای فرآيندها (تعريف متامدل تولید و تعريف
محصول) ،سیستم کنترل نظارتی و اکتساب دادهها،
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اطالعات ناهنجاریهايی را که توسط فرآيند مالکیت بهبود
يافته اند ،شناسايی و تشخیص میدهد.
فرايند محاسبه و نتايج فعالیتها ،به فرايند نظارت به منظور
تعريف دوباره ترکیب فرايندها در مورد ناهنجاریها و به
ماژول کرئوگرافی پويا جهت تجديد نظر ،انتقال میيابند.
در مطالعه موردی ،ماژول نظارت و حاکمیت ،بر فرايند
تولید ،کنترل کیفیت محصول نهايی ،مواد اولیه ،اجرای
تولید و عرضه سفارشات با در نظر گرفتن زمان ،نظارت
میکند
-4-4ماژول كارئوگرافی
در مطالعه موردی  ،ماژول کرئوگرافی پويا ،فرايندهای تولید
و نظارت را مديريت می کند و هماهنگ کننده خدمات و
فرايند تولید و نظارت بر دريافت يک سفارش مشتری در
پرتو يک سیستم کشش استراتژی تولید است .کرئوگرافی
پويا متشکل از فرايند تولید با استفاده از خدمات زير است:
بارگذاری پالت خالی
تعريف برچسب
حرکت پالت
خواندن برچسب
بازيابی اطالعات محصول
بارگذاری برنامه تولید ماشین آالت
بارگذاری پالت خالی
کنترل محصول نهايی ...
هر يک از خدمات توسط فرايند نظارت ،باعث جمع آوری
شاخصهای کیفیت از سنسور موجود بر روی دستگاه 5
میشوند .سپس ماژول کرئوگرافی ،با توجه به نتايج ارائه
شده توسط فرايند نظارت (دستگاه  3برای جداسازی
قطعات و يا دستگاه  2برای تحويل) ،فرايندهای فرعی را
ثبت میکند .با دادههای سرويسهای ترکیبی از ساير
ماژولهای پیشنهادی در اين طرح ،يک  Mashupخدمات
ساخته شده است که از خدمات جديد با توجه به منطق
جريان دادهها و با توجه به نیاز کسب و کار ،استفاده میکند.
مطالعه موردی تحقیق حاضر ،اجازه داد تا طرح در يک
مکان با يک زنجیره تامین گسترده جهت کنترل کیفیت
تولید و چارچوب همکاریهای درون شرکتی مورد استفاده
قرار گیرد .در اين تحقیق ،واسطه گری بین بخشهای
مختلف کسب و کار نشان داده شده است .همچنین در اين
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کارگاه  ،اجازه اجرای مسیريابی و کرئوگرافی داده شد.
تراز سیستم اطالعاتی در شرکتهای صنعتی ،قابلیت
همکاری معنايی خوبی بین مولفههای نرم افزاری پیاده
سازی شده ارائه میدهد .در اين مطالعه نیز گذرگاه خدمات
پیشنهادی استراتژی ناب را با اجتناب از ضايعات با توجه به
سیستم اطالعاتی شرکت پشتیبانی کرد و نشان داد که
استفاده از ايجاد  Mashupموجب بازسازی جريان دادهها
و خدمات میشود.

-5ارزیابی معماری پیشنهادی
مفاهیم کالسهای متامدل هستی شناسی ISA-S95

شامل برنامه ريزی تولید ،ظرفیت تولید ،عملکرد محصول،
تعريف تولید و تعمیر و نگهداری است .در طرح حاضر ،به
ساخت و ساز هستی شناسی  ISA-S95از طريق تعريف
محصول پرداخته میشود که شامل تمام منابع مورد
استفاده در مراحل تولید محصوالت مختلف ،وابستگی بین
فرآيند بخشها ،تعريف کار به نمايندگی از مراحل عملیاتی
و قواعد تولید محصول میباشد.
ماژول واسطه گری از  ،ISA-S95اصطالحات آن ،مدل
اطالعات خود و مدل عملیاتی برای انتشار اطالعات مربوط
به تولید محصول ،تعريف فرايند تولید و نتايج تولید ،استفاده
میکند (شکل.)8در تعريف کار بخش ،گروه بندی منطقی
از منابع ،تجهیزات و مواد مورد نیاز برای شروع تولید در
نظر گرفته میشود .همچنین تعريف کار ،مراحل عملیاتی
تولید و کنترل جريان منابع و جريان مواد اولیه را فراهم
میکند (شکل.)9
تعريف کار توسط ماژول مسیريابی هوشمند ارائه شده است.
اين مديريت رابطی بین مديريت تولید و مديريت کارگاه و

تعريف منابع شامل ظرفیت مربوط به الزامات کار بخش
(منابع برای به انجام رساندن فرايند تولید) است (شکل.)10
"پاسخ بخش" شامل اطالعات مربوط به دادههای تولید و
ظرفیت واقعی منابع و مواد اولیه و محصول بخش (مربوط
به تولید يک يا چند محصول) است .شکل 11توصیف منابع
با استفاده از هستی شناسی  ISA-S95میباشد .يک تريگر
مرتبط با تولید ناب (چرخه تولید) برای تعريف ماژول
کرئوگرافی پويا استفاده خواهد شد .با انتخاب يک راه انداز
سرويس ،کرئوگرافی پويا ،پیامهايی را به نرم افزارهای
نظارتی مختلف مورد استفاده در کارگاه میفرستد .در
نهايت ،ماژول کرئوگرافی پويا ،روند نظارتی را زمانی که يک
سرويس اجرا میشود ،شروع میکند.
هستی شناسی  ،EOهستی شناسی بسیار غنی است که
شامل طیف گسترده ای از قوانین و مقررات مربوط به
توضیحات شرکت است .همچنین ،تبادل اطالعات و دانش
در بین کاربران ،سیستمهای مختلف و وظايف را تسهیل
کرده و میتواند يک نمای کلی از سازمان را نشان دهد][18
و شامل تعدادی از بخشهای اصلی يعنی فعالیتها و
فرآيندها ،سازمان ،استراتژی و بازاريابی میشود .بازاريابی
مفاهیم مربوط به فروش و بازار را با يکديگر به ارمغان
میآورد که در آن فروش بالقوه ،نقش در فروش (مانند
فروشنده ،نمايندگی فروش ،مشتری فعلی ،مشتريان بالقوه
و يا خواص محصول ،حداقل قیمت ،قیمت فروش و )...ارائه
شده است .در مطالعه موردی تحقیق حاضر ،مقدار سفارش
مثال بین  100تا  300بسته محصول میتواند برای تبلیغات
به نمايندگان فروش فرضا با  ٪5تخفیف و برای مقادير بین
 301تا  500بسته محصول با  ٪10تخفیف و ...ارائه شود.

شکل -8چرخههای  ISAو تولید
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شکل -9تعريف کار

شکل -10شرح الزامات

شکل -11تعريف منابع هستی شناسی بر اساس ISA-S95

-6نتیجه گیری و كارهای آینده
محدوديتهای اقتصادی برای اشکال جديد سازمانی از
جمله همکاری شرکتهای بزرگ سازمانی و استراتژيک،
استقرار يک استراتژی ناب را پیشنهاد میدهد .اين
استراتژی نیاز به مديريت فرآيندها و بطور دقیق شناسايی
منابع و ريشه کن کردن منابع بالاستفاده دارد که اين اصل
مجله مدلسازی در مهندسی

بر مفهوم ارزش تعريف مشتری استوار است .سازماندهی
تولید با توجه به زنجیره ارزش ،نیاز به توسعه يک جريان
منطقی در پاسخ به درخواست مشتری دارد .تولید
محصوالت سفارشی در يک زمان بسیار کوتاه ،نیاز به يک
ابزار تولید قدرتمند و با قابلیت همکاری درون شرکتی دارد.
بنابراين ،بايد بیش از جريان فیزيکی ،از جريان اطالعات
سال شانزدهم ،شماره  ،53تابستان 1397
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برای اطمینان از ارزان ترين حالت ،استفاده شود .در حال
حاضر ،پیچیدگی سیستم اطالعاتی شرکت ،تعدد نرم افزار
و سیستم های طراحی شده مستقل است و بنابراين با چشم
انداز عرضی تولید ناب سازگار نیست .برای حذف اين
مشکل ،در اين مقاله ،يک معماری سرويس گرای صنعتی
ارائه شده است و برای کمک به اجرای اين معماری بر روی
بیش از يک سیستم اطالعاتی کسب و کار ،در اين طرح،
پیشنهاد يک میان افزار جهت حمايت از خدمات صنعتی و
هماهنگی سازمان شده است که در نوبه خود در همه مناطق
کسب و کار شرکت بکار میآيد .اين میان افزار ،با اضافه
کردن يک اليه معنايی به گذرگاه خدمات صنعتی سنتی،
ساخته شده است .اين اليه از طريق افزودن تعريف هستی
شناسی شرکت به هستی شناسی استاندارد ISA-S95
چهار ماژول اصلی که پشتیبان ترکیب عملکرد واسطه گری
و کسب و کار میباشند را ارائه میدهد که عبارتند از :ماژول
واسطه معنايی ،ماژول کرئوگرافی پويا ،ماژول مسیريابی
هوشمند و ماژول نظارت و حاکمیت.
ادغام اجزای میان افزارهای مختلف و گذرگاه سرويس
سازمانی در طرح حاضر به ارائه يک راه حل جامع منجر
شد ،بررسی امکان اين ادغام با ابزارهای موجود ديگر برای
ارائه يک راه حل واقعی تحقیقات بیشتر را می طلبد.
 طرح حاضر ،يک هستی شناسی مبتنی بر محور استانداردهستی شناسی ISA-S95شرکت و با توجه به مفاهیم
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کلیدی ارائه داد .پیشنهاد می شود که جهت غنی سازی
هستی شناسی با ديگر مدلهای هستی شناسی برای تعمیر،
نگهداری و ارائه با کیفیت مدل کلی شرکت ،آزمايشات الزم
انجام شود که اين امر میتواند سهم قابل توجهی در تعريف
يک سیستم اطالعاتی صنعتی خودمختار هوشمند داشته
باشد.
 ايجاد يک پلت فرم "مولفه خودگردان" سیستم اطالعاتیصنعتی :اجزای مستقل صنعتی به عنوان خدمات هوشمند
گذرگاه سرويس سازمانی ناب تعريف شده که به عملیات در
هر نهاد از کاربران بستگی دارد .خدمات هوشمند تبادل
اطالعات با منابع خارجی ،تصمیم خواهد گرفت که چگونه
از منابع استفاده کرده و چه زمانی خدمات خود را به منابع
ديگر ارائه کند .بنابراين ،تعريف قوانین کسب و کار ،عالوه
بر هستی شناسی ،مدل رفتار خدمات هوشمند را نیز
میتواند ارائه دهد.
 يکپارچه سازی از فرصتهای ارائه شده توسط برنامههایکاربردی همراه به منظور ارتقاء مديريت جريان :توسعه
اينترنت سبب بروز فناوریهای همراه شده که يک چالش
واقعی برای سازمانهای صنعتی است تا حدی که اين
فناوری میتواند کمک به پیش بینی برخی از نتايج کند.
استفاده از اين فناوری در معماری خدمات صنعتی ،به
معنای ايجاد فضاهای "واقعی" و فضاهای مجازی در يک
منطق خاص میباشد که به غنی سازی مکانیزم ترکیب
اطالعات مرتبط با کسب و کار کمک میکند.
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