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  تصميم گيري براي برنامه ريزي و کنترل توليدپشتيبانتوسعه يک سيستم 

شرکت شهاب خودروي موردطالعه  م:مواد و  
 

 ١)۲( مهدي تنهاطلب ، )۱( سيد رضا حجازي
ها ، دانشکده مهندسي صنايع و سيستمدانشگاه صنعتي اصفهاناصفهان،   

 
Iranroom@Yahoo.Com 

 
 
 

 چکيده
تئوري ,  برنامه ريزي احتياجات مواداز قبيلمديريت توليد و مواد  رايج سيستم هاي پياده سازي کامل و موفق

هاي سيستم  اغلب زيربخشي الزامات اجرايي آن در اگيرفربدليل واقعي دنياي در توليد درست به موقع ، ،ها محدوديت
سيستم داراي   کهوز کشور ايراندر صنايع امر" مخصوصاشده، در اغلب موارد آنها عملي پيچيدگي که منجر به توليدي 

تصميم هاي در مواجهه با به منظور تسهيل . خواهد بودزمانبر و طوالني مدت  کاري ،مي باشد هاي توليد نيمه سنتي
سيستم هاي اجراي استفاده و سوي به مديريت توليد و مواد  موجودروش هاي سنتي از پياده سازي و گذار در پيش رو 

 DSSاين .  طراحي شده استتصميم گيرندهبراي حمايت و پشتيباني از  يبان تصميم گيرييک سيستم پشتذکر شده، 
 ، MRPسلسله مراتبيتصميم نقص ساختار ضمن برطرف نمود  عمل کرده و MRPبه عنوان تسهيل کننده پياده سازي 

 .ياده سازي شده استپاجرا و در شرکت شهاب خودرو سيستم ن اينمونه . خواهد شدتصميم ها اثربخشي موجب افزايش 
 

 .٥(DSS) سيستم پشتيبان تصميم- ٤ توليد درست به موقع- ٣ تئوري محدوديت ها- ٢برنامه ريزي احتياجات مواد: واژگان کليدي

 
 مقدمه -۱

برنامه ريزي و زمانبندي سيستم هاي توليدي را مي توان از جمله مهمترين مسائل   بحثباارتباط مسائل تصميم گيري در
مديريت توليد در اين راه به تصميم گيرندگان امروزه  يکي از ابزارهايي که.  هر سيستم توليدي برشمرديمديريتتصميم گيري 

 با انجام حجم زياد MRPاز آنجا كه منطق . ]۱[  مي باشدMRPکمک مي کند، توليدي  سيستم يدر مديريت موثر و كارا
در بزرگ بکار گرفته مي شود، " نسبتاتوليدي  در شرکت هاي محاسبات همراه است، به خصوص زماني که در دنياي واقعي و

تسهيل آن به منظور  با هدف کاهش هزينه هاي مربوط به عمليات محاسباتي نياز به مکانيزه سازي آنپياده سازي و بکارگيري 
ادي از سيستم زيربخش هاي زيدر زمان پاده سازي، عالوه چون ه ب. ]۲[ کامال احساس مي شودMRP ي محاسباتهاييندآفر

  و خواهند شد، پياده سازي کامل آن در دنياي واقعي بسيار زمانبر بوده و تا قبل از پياده سازيMRP سيستم مشمولتوليدي 
زيربخش هاي مشمول در حد فاصل " تقريبا يهر سازمان توليد  مديريت توليد و مواد فعليکامل آن با سيستمجايگزيني 

از طرفي چون .  براي مديريت توليد قرار خواهند گرفتMRP هاي پيشنهادي توسط قبلي و تصميم سيستمتوصيه هاي 

                                                           
 دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اصفهان  -۲دانشگاه صنعتي اصفهان يشکده مهندسي صنايع و سيستمهادان استاديار -1۱

2 Material Requirement Planning (MRP)  
3 Theory Of Constraint (TOC) 
4 Just In Time (JIT)  
5 Decision Support System (DSS) 
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MRPخود  ي اوليه واکنش بسيار ضعيفي در برابر تغيير متغيرها، درحين اجرا]۳[  است٦ داراي منطق برنامه ريزي پيشرو
در راه  يمشکالت ، نقايصعه اينمجموآن خواهد شد، اوليه آن بعد از شروع اجرا کامل نشان مي دهد که موجب عدم پويايي 

 MRPباعث طوالني شدن مدت زمان اجراي کامل يک سيستم "  ايجاد خواهد نمود که مجموعاMRPو اجراي پياده سازي 
 استفاده شده است) شرکت شهاب خودرو(يک نمونه عملي در دنياي واقعي از اين مطلب بمنظور بررسي در ادامه  .خواهد شد

 .شده استبعدي  پيشنهادي هاي  و راه حلها سي و ارائه مدلي تحقيق و برراکه مبن
 

 تعريف مسئله -۲
 به دليل ٧مشکل عدم تکميل برنامه مونتاژ نهايي, رايج ترين مشکلي که کارخانه هاي توليدي با آن روبرو هستند" معموال

وليد پيش مي آيد  که مي توان آن اين مورد در نتيجه مشکالت موجود در مراحل ابتدايي فرآيند ت. کمبود مواد و قطعات است
 :]۴[ را بصورت زير دسته بندي کرد

 مشکالت موجود در برنامه ريزي مواد −

 مشکالت موجود در تدارکات −

 مشکالت موجود در توليد −

ي اوليه سيستم فعلي برنامه ريزي و کنترل توليد و مواد شرکت شهاب خودرو که دومين شرکت توليد کننده بررسي ها
را نشان مي   -%۱۳۴ زانيبه م تحقق برنامه توليد ساالنهدرين شهري و درون شهري مي باشد وجود انحراف اتوبوس هاي ب

 MPRلزوم بکارگيري  ديتولبرنامه ت سريريمد در مشخص هيرونبود و   ٨ سربرنامه توليدوجود مشکل عدم تکميل .دهد
به نحوي م هاي کمتر توسعه يافته مانند شرکت مذکور سيستدر  MRPاز طرفي پياده سازي کامل . مکانيزه را توجيه مي کند

از سوي ديگر  .که تمامي فعاليت هاي توليدي به کمک آن بتوانند بصورت يکپارچه و هماهنگ درآيند بسيار زمانبر خواهد بود
پشتيبان لزوم استفاده از يک سيستم م هاي توليدي کمتر توسعه يافته رابطه مستقيم بين عدم پايداري متغيرهاي سيست

که بتوانند به کمک آن در زمان مواجهه با تغييرات متغيرها را توجيه مي نمايد تصميم گيري براي مديران برنامه ريزي توليد 
 زمينه ساز اين مسائل. ، سيستم توليدي را کنترل و مديريت نمايد)كه از مشخصات اصلي سيستم هاي دنياي واقعي مي باشد(

و مقابله با بروز اين تغييرات پيش بيني نشده در متغيرهاي اوليه سيستم  MRPپياده سازي  ليتسه براي ستميسمعرفي يک 
 يدا مي هر شرکت نمود پسربرنامه توليد در ينيب شير قابل پيرات غييتغ ياثرات اصل" چون عموما. هاي توليدي شده است

نامه توليد که هماهنگ کننده تمامي فعاليت هاي  بر سربراي تعيين بهينه DSS ي طراحين مطالعه بر روي ايتمرکز اصل ،کند
 .  باشدي، متوليدي کارخانه است

 

  در فرآيند برنامه ريزيسيستم پشتيبان تصميم گيريدليل بکارگيري  -۳
گيري در آن تصميم موضوعاتي که براي حمايت از تصميم هاي مديريت در مورد است که  سيستمي DSS ،طبق تعريف

 از آنجايي که .قرار مي گيرد مورد استفاده ،)وضعيت نيمه ساختار يافته (عات موجود قابل انجام نيستموارد به راحتي و با اطال
وضعيت هاي نيمه ساختار يافته مي  جملهاز ره يو غ برنامه ريزي و زمانبندي توليد د،يه سربرنامه تولي تهبرنامه ريزي موجودي،

 کمک شاياني به باالبردن  در اين فرآيندها پشتيبان تصميم گيري هايسيستماستفاده از  ،)ندبه راحتي قابل انجام نيست (باشد
  .]۵[ اثربخشي تصميمات اين حوزه خواهد کرد

 

 معرفي سيستم پشتيبان تصميم پيشنهادي -۴

                                                           
6  Forward Planning  
7 Final Assembly 
8 Master Production Scheduling 
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باعث بهبود عملکرد کلي زيربخش هاي سيستم از يك سو به نحوي است که , پيشنهاديسيستم پشتيبان تصميم کارکرد 
MRPبراي تعيين بهترين  را و نتايج محاسبات شده انجام محاسبات آن بر اساس متغير تعيين شده توسط کاربر از طريق 

 که ييداري هاي موجود در سيستم توليدناپابروز توجه به ضمن  درعين حال ؛مي دهدنمايش توسط كاربر به او مقدار متغيرها 
ق ياز طر ،تغييراتدر مقابل  MRPپاسخ گويي افزايش قابليت , ي کند هر شرکت نمود پيدا مسربرنامه توليدآن در  اثرات اصلي

  .، بهبود مي يابدسربرنامه توليدرات ييت تغيريدر مد  از تصميم گيرندهيبانيپشت
يک مي توان , MRPمانند  (MPC) ٩ توليدبرنامه ريزي و کنترل رايج  ساختار تصميم گيري سيستم هايدرکبراي 
د که چارچوب تصميمات خود را با هم مبادله مي ر مراکز تصميم گيري سلسله مراتبي را تصور كتعدادي از شاملمدل ساده 

اين چارچوب . که در سطح باالتر قراردارد دريافت مي کند, iD,چارچوب تصميم را از مرکز ديگر, JD,مرکز تصميم. ]۶[ دنکن
  و ابزارهاي  jاهداف مورد نظر در سطح, )براي مثال نتايج تصميم گيري هاي قبلي(رهاي تصميم شامل وضعيت فعلي متغي

نتايج هرتصميم، قالب کاري . تحت مسئوليت مرکز تصميم بعالوه مسئوليت استفاده محدود از اين ابزارها را نشان مي دهد
) تصميمات سطوح باالتر(JD ، گرفته مي شود و بستگي به kDتصميماتي است که در مراکز سطوح پايين تر تصميم گيري ،

 . نشان داده شده است۱اين وضعيت در شکل شماره . دارد

 
 MPC   ساختار مراکز تصميم گيري سيستم هاي رايج)۱ (شکل شماره

 که ،شدهبرنامه ريزي تصميم گيري هاي از باال به پايين ساختار و  ه يک سويموجب ارتباطاين ساختار سلسله مراتبي 
بمنظور فائق آمدن بر مشکالت ناشي از ساختار سلسله مراتبي تصميم . خواهد شد زير بخش هاعدم يکپارچگي کامل  باعث

اضافه شدن يک بخش مرتفع ساختن آن که مانع جامعيت تصميم گيري ها شده، با   وMPCگيري در سيستم هاي رايج 
با طراحي اين سيستم پشتيبان . شکل مي گيرد DSSيك  ،MRPجديد به عنوان هماهنگ کننده يا يکپارچه ساز به سيستم 

 يحسط هم ضمن شرکت و همکاري تمامي بخش هاي مرتبط بعنوان اعضاي گروه در تصميم گيري ها، عمل GDSSبصورت 
 از نوع GDSSشبکه ارتباطي گروه هاي  اين . دشو مي MRPبخش هاي  زيرسطح همكه موجب انجام شده سلسله مراتب

 که مرکزيت عملياتي و اجرايي تصميم ها با اجرا کننده سيستم ويژگي با اين ؛]۷[ شبکه هاي کامال به هم مرتبط مي باشد
MRP) ح جديد نسبت به مزيت طر.  نشان داده شده است۳ و ۲ اين مطلب در شکل هاي شماره. است) مديريت برنامه ريزي

، در عين حال تصوير واضح تري از تمامي MRP عملياتي با اجرا کننده سيستم هستهطرح قبلي اين است که ضمن حفظ 
العات تمامي بخش ها و وضعيت متغيرهاي موثر سيستم و ارتباط ما بين آنها را ارائه مي کند و با استفاده از دانش حاصله از اط

 و اهداف بخش هاي مرتبط تا حد امکان در راستاي تحقق اهداف مشترک شدهيي تصميم ها باال  کاراآنها منجر به افزايش
 . مي گرددءارضا

 .خواهد شد معرفي DSSدر ادامه جزئيات اين 

                                                           
9    Manufacturing Planning And Control 

 شبيه سازي

 جدول تصميم
 و  گزارشات
 بازخورها

 قالب کاري تصميم
 وضعيت فعلي تصميم •
 اهداف •
 متغيرها •

 مرکز تصميم گيري

 سيستم فيزيکي

 سيستم تصم گيري
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 GDSS شبکه کامال به هم مرتبط ) ۲ (شکل شماره

 

 
  بهمراه بخش پشتيبان و يکپارچه کننده  مراکز تصميم گيريجديدتار  ساخ)۳ (شکل شماره

 
  تصميم پيشنهاديپشتيبانمعرفي اجزاي سيستم  -۵

 تصميم گيري که براي برنامه ريزي و کنترل سيستم هاي توليد طراحي شده است از بخش هاي زير پشتيباناين سيستم 
 :تشکيل شده است

 مديريت تقاضا و مديريت ارشد •

 (MRP)يزي احتياجات موادبرنامه ر •

 کنندگانتامين زمانبندي  /هاي توليد کنترل فعاليت •

 بانک اطالعات •
 زمانبندي خط مونتاژ •

  هماهنگ کننده کارخانه •

 رابط کاربر •

 با اضافه شدن بخش هماهنگ DSSدر طراحي اين . آمده است ۴اين اجزا و نحوه ارتباط آنها با يکديگر در شکل شماره 
 بخش .، سطوح سلسله مراتبي آن شکسته شده و همه زيربخش هاي آن در يک سطح قرار مي گيردMRPکننده به سيستم 

برنامه ريزي احتياجات . را برعهده داردمشتريان براي محصوالت قطعي و احتمالي سفارشات  جمع آوري عمل مديريت تقاضا
 . د براي محاسبه احتياجات خالص مواد و قطعات در زمان صحيح بکار مي رومواد

 بانک اطالعات  -۵-۱
 معماري طراحي شده براي مديريت اطالعات مورد نياز براي زمانبندي کارگاه و برنامه ريزي و کنترل توليد معرفي ن بخشايدر 
بانک اطالعات اين .  داده هاي مختلف مرتبط با توليد از منابع مختلف شرکت جمع آوري و ذخيره مي گردد،که در آنود شمي 

DSS است نشان داده شده ۱که در جدول شماره پايگاه داده هاي ايستا و پايگاه داده هاي پويا تشکيل شده  از دو قسمت. 

 سيستم فيزيکي

 جدول تصميم

 گزارشات
 و بازخورها

 قالب کاري تصميم
 موضعيت فعلي تصمي •
 اهداف •
 متغيرها •

 شبيه سازي

 سيستم تصم گيري
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 پيشنهادي و ارتباط بين اجزاي آن  DSS نمايش قسمتهاي  )۴ (شکل شماره

  
 العاتپايگاه داده هاي ايستا و پايگاه داده هاي پويا بانک اط) ۱(جدول شماره 

 پايگاه داده هاي پويا پايگاه داده هاي ايستا
 اطالعات اصلي قطعات −

 اطالعات کامل موجودي −

 (BOM) اطالعات ليست مواد  −

 (Routsheet)مسير توليد −

 اطالعات مراکز کاري −

 اطالعات ابزارآالت −

 اطالعات فايل سفارش توليد −

 اطالعات زمان واقعي عمليات −

 وضعيت نيروي انساني و تقويم کاري −
 

 
نحوه ارتباط جداول مختلف به  ۵  بوده که در شکل شماره١٠ پيشنهادي از نوع پايگاه داده رابطه ايDSSپايگاه داده اين 

 . يکديگر در آن نشان داده شده است

 مد نظر بوده است امکان جمع آوري داده هاي مربوط به وضعيت و فعاليت هاي DSSهمانطور که در طراحي اين 
 بين اين واحدها و واحد شبکه کامپيوترييي که بطور مستقيم با توليد در ارتباط مي باشد از طريق ايجاد توليدي و واحد ها

اطالعات  جمع آوري و ارسال جهتسيستم پشتيبان تصميم ي  کامپيوترهاارتباطيشبکه  .برنامه ريزي برقرار شده است
 .نشان داده شده است ۶ در شکل شماره١١وضعيت کف کارگاه

 

                                                           
10  Relational Database 
11 Shop floor status 

 بانک اطالعات
 داده هاي سطح موجودي 
 فايل ليست مواد 
 ROUTINGS 
 فايل مراکز کاري 
 اطالعات فني اقالم 

 مديريت ارشد

 سربرنامه توليد
 

برنامه ريزي احتياجات  •
 (MRP)مواد

برنامه ريزي احتياجات  •
 خريد/ظرفيت

 مديريت تقاضا 

زمانبندي خط 

/ کارگاه هاي توليدي
 تامين کنندگان

 هماهنگ کننده 

 برنامه ريزي ظرفيت  •
/ ي توليدکنترل فعاليتها •

 دي تامين کنندگاننزمانب

 رابط کاربر

 کاربر

 بانک اطالعات
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  پيشنهاديDSSپايگاه داده رابطه اي ) ۵( مارهشکل ش

 
 

  
 کامپيوترهاي سيستم پشتيبان تصميم ارتباطشبکه ) ۶( شکل شماره

 
  ١٢ تصميم هماهنگ کننده کارخانهيپشتيبان -۵-۲

ه نمودن فعاليت هاي بمنظور مديريت فرآيندها و محصوالت مختلف درون کل محيط توليدي و سرتاسر کارخانه و يکپارچ
خطوط مونتاژ نهايي، انبارها، برنامه ريزي تامين و خريد و مديريت آنها به نحوي که برآيند کلي , کارگاه ها, تک تک سلول ها

اين فرآيندها منجر به برآورده شدن تاريخ هاي تحويل شود، سيستمي مورد نياز است که فعاليت زير بخش هاي مختلف يک 
  .]۸[در نهايت باهم يکپارچه کندسيستم توليدي را 

 
 هماهنگ کننده کارخانه سيستم و اجزايهدف  -۵-۳

به نحوي که است ايجاد يک سيستم پشتيبان تصميم گيري براي کمک به زمانبندي توليد خط مونتاژ نهايي  ياصلهدف 
 : بتواند امر هماهنگي تمامي اجزاي کارخانه را طوري انجام بدهد کهتصميم گيرنده

  استخراج نمايدي برنامه توليد يك انبارها بتوانداز موجودي •

                                                           
12 Factory Coordination DSS (FCDSS) 

 ٢کارگاه  ٣کارگاه 

 واحد کنترل توليد واحد کنترل ساخت

DSS مديريت برنامه ريزي 

خط مونتاژ نهايي ١کارگاه 
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 از موجودي هاي در جريان ساخت و انبار محصول نيمه ساخته بهترين استفاده را بنمايد •

  دهدئهاارفيدبک هاي الزم را در جهت تعيين بهترين برنامه خطوط مونتاژ  •

  نمايدرد يا قبول پيشنهادات سفارشات جديد •

 .ه برنامه ريزي توليد واکنش نشان دهددر مقابل حوادث برهم زنند •

 
FCDSS طراحي شده شامل دو بخش زير مي باشد  : 

توسعه خطوط راهنماي زمانبندي در سطح کارخانه و بکارگيري آن براي : زمانبندي و ارسال کننده سطح کارخانه  .۱
 تهيه برنامه زمانبندي زمان واقعي براي کارگاه ها و خطوط مونتاژ

 نظارت بر پيشرفت جريان توليد: کارخانهنظارت کننده سطح  .۲

 و بر اساس MRPپيش بينانه را بر مبناي خطوط راهنماي خروجي و زمانبندي سطح کارخانه يک برنامه زمانبندي کلي 
اطالعات زمان واقعي که از ساير زير بخش هاي توليد جمع آوري مي کند، تهيه کرده و امر برنامه ريزي کارخانه را براي دوره 

 بطور ايده آل برنامه اي را توسعه مي دهد که جريان توليد را در  و رو بمنظور بهينه سازي کل سيستم انجام مي دهدپيش
 و تبادل داده هاي آن را بين زير سيستم FCDSSاجزاي اين  ۷شماره شکل . يکپارچه مي سازد, تمامي زير بخش هاي توليد
 .هاي توليدي نشان مي دهد

 
 FCDSSاجزاي ) ۷( شکل شماره

 
 :در رويه زمانبندي در اين سطح بايد مطالب زير را در نظر گرفت

  مناسب ١٣انتخاب معيار −

 توسعه يک زمانبندي −

 تحليل زمانبندي −

هفته هاي اتمام دسته سفارش ها، ميانگين زمان صرف شده، متوسط سطح کار در  يا معيار مناسب مانند تعداد روزها
مي باشد که براي تحليل هاي بعدي ... ) و  مواد، نيروي انساني و ظرفيت توليد(ن ساخت و يا ميانگين بکارگيري منابع جريا

يک برنامه زمانبندي در اين گام توسعه يافته و براي تجزيه و تحليل و تعيين امکان پذيري آن براي بخش  .استفاده مي شود

                                                           
13 Criteria 

 نظارت سطح کارخانه

 ١کارگاه   ٢کارگاه  ١خط مونتاژ  ٢خط مونتاژ 

اطالعات وردي از 
 هاي توليديتمامي بخش

روز ه درخواست ب
 MPSرساني  

 خطوط راهنما براي هر زير سيستم

 هاي وضعيت هر داده
 زير سيستم

زمانبندي  و ارسال  
 کننده سطح کارخانه
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 داده هاي تمامي منابع و محصوالت و زير سيستم ،ي اصلي براي ورود به اين بخشداده ها. تحليل زمانبندي ارسال مي گردد
 از بازخورهاي رسيده از بخش نظارت سطح کارخانه که در اثر بروز ،در تهيه اين برنامه زمانبندي. هاي درون کارخانه مي باشد

تحليل زمانبندي، تمامي برنامه هاي پيشنهاد شده را با توجه . دشو، استفاده مي شدهمشکالت احتمالي در کف کارگاه دريافت 
به معيار هاي انتخاب شده در گام انتخاب معيار و يا ساير معيارهاي مشخص شده از سوي کاربر مورد آزمايش و تجزيه و تحليل 

برنامه هاي پيشنهادي از دريچه اين معيارها بايد به گونه اي انتخاب شود که تضمين کننده اين مطلب باشد که . قرار مي دهد
 .سيستم کلي توليد مورد تحليل قرار گرفته است

بعد از انتخاب برنامه زمانبندي پيشنهادي، زمان هاي تحويل را در توليد دسته هاي سفارش به عنوان خطوط راهنماي يکپارچه 
 حين اجرا بدليل اتفاقات غير مترقبه دچار اين برنامه ممکن است در. سازي جريان توليد براي ساير بخش ها ارسال مي نمايد

ارسال کننده وظيفه بکارگيري برنامه در دنياي واقعي و مديريت اتفاقات غير مترقبه زمان واقعي در سطح . انحراف بشود
اخت بين تغيير در اولويت توليدي يا فرآيند ساخت و تسطيح جريان مواد خام و انبار کار در جريان س. کارخانه را بر عهده دارد

براي داشتن . ايستگاه ها مي تواند از جمله خطوط راهنمايي باشد که مي توان در اين مواقع براي اصالح برنامه انتظار داشت
برگ مسير توليد هر محصول . يک تصوير با جزئيات از محيط توليد، ارسال کننده از اطالعات ايستا و پويا استفاده مي کند

موقعيت مکاني هر دسته در جريان ساخت، وضعيت خطوط مونتاژ نهايي، وضعيت . ستا مي باشد از جمله داده هاي اي MPSو
با استفاده از مجموع اطالعات ذکر شده در باال،  .سيستم حمل و نقل داخل هر ايستگاه از جمله داده هاي پويا مي باشند

فت که  در اختيار کاربر قرار خواهد گرDSS وضعيت کامل تمامي منابع و فعاليت هاي توليدي توسط پايگاه اطالعاتي اين
 : مواردي همچون کاربر به کمک آن مي تواند

 ,سفارشات توليد و درصد تکميل انها را در کارگاه ها •

 ،...  منابع در دسترس مانند مواد اوليه، قطعات نيمه ساخته، ماشين آالت ، ابزار آالت و  •

 وضعيت نيروي انساني ، •

 ي،وضعيت خطوط مونتاژ نهاي •

 را که در نتيجه آن عمل هماهنگ سازي کارخانه که يکي از نتايج MPS، مناسب ترين اين طريقرا تشخيص داده و از 
 توسعه داده و اين تصميم را که در شرايط موجود چه محصول توليدي را مي توان ،آن استفاده حداکثر ازمنابع موجود مي باشد
 نيز مي توان براي پشتيباني از تصميم براي تغييرات DSSاز اين . را  پشتيباني کندبا شرايط موجود مطابقت داد و توليد نمود 

و امکان ادامه فرآيند توليد با ....)   ،  مواد، ابزارآالت و ماشين آالت وMPSدر (برنامه کارگاه در نتيجه تغييرات غير مترقبه 
 همين قسمت DSSقيقت مهمترين هدف از طراحي اين در ح .محصوالت ديگر که منابع آن در دسترس مي باشد استفاده کرد

 . شودمي بررسي نحوه عملکرد آن ادامهدر .  نيز مي باشد MRPبوده که تکميل کننده سيستم هاي 
 

 تصميماز فرآيند پشتيباني تم يالگور -۵-۴
قطعات و تعيين اينکه عمل پشتيباني تصميم هماهنگ کننده کارخانه به طور کلي با مقايسه تمامي تقاضا ها و عرضه ها براي 

آيا مواد مورد نياز در زمان نياز بر اساس زمان هاي برنامه ريزي شده در دسترس خواهد بود يا نه از ميزان و نحوه دردسترس 
. بودن منابع مطلع گشته، بر همين اساس با مقايسه معيارها و شاخص هاي تعريف شده برنامه بهينه را انتخاب خواهد کرد

 .رآيند در زير آمده استالگوريتم اين ف
 ابتدا با بررسي فايل وضعيت اطالعات ذکر شده DSSبا انتخاب يک محصول به عنوان محصول مورد نظر براي توليد ،  )۱گام

 در باال مقايسه اي ميان ميزان دردسترس بودن مواد موجود در کارخانه با مواد مورد نياز توليد آن محصول بر اساس
سترس بودن را استخراج و عمل تفکيک بين قطعات دمي دهد و فايل ميزان در آن صورت ١٤ (BOM) ليست مواد

                                                           
14  Bill of Material 
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 شاخصي براي امکان توليد آن ،اين ميزان. صورت خواهد دادرا ) مورد نياز به ساخت(دردسترس و غير دردسترس 
 . محصول بر اساس وضعيت موجود کارخانه است

اين برنامه براي تعيين ظرفيت . خريد استخراج خواهد شدبراي فايل قطعات غير دسترس برنامه زمانبندي ساخت و يا  )۲گام
 . ارسال مي گرددMRPمورد نياز اجراي آن و محاسبه دردسترس بودن ظرفيت به بخش مديريت ظرفيت 

 بهترين و مناسب ترين ،حاسبه شاخص تعيين شده توسط کاربر با مو اين فرآيند براي تمامي محصوالت تکرار شده  )۳گام
MPSالحات در  يا تغييرات و اصMPS تغيير (  از اين برنامه ها استخراج شده و براي تعيين بهترين زمان اجراي آن

 . به گام بعدي مي رود) توليد رايج به توليد جديد

طوالني در امر توليد قطعات در " بدليل وجود زمان هاي پيشبرد نسبتا.  آمده است۸فلوچارت اين فرآيند در شکل شماره 
ول در خطوط مونتاژي، تصميم گيرنده از اطالعات مقايسه اي حاصله از گام دوم براي هماهنگي زماني کارگاه و توليد محص

توليد اين دو بخش استفاده مي کند و بهترين زمان تغيير توليد خطوط مونتاژي و تغيير برنامه توليد سفارشات کارگاه انتخاب 
 .مي شودده دا اين فرآيند با يک مثال توضيح درك بهتر،جهت . مي شود

 مثال  -۵-۵
 با توجه به عدم امکان ادامه توليد C-۲۶۱۲ و CNG-۲۶۱۲ امکان سنجي توليد دو محصول ،فرض مي شود هدف

) ۲مطابق جدول شماره ( مفروض MPSيزي شده طبق ر در اثر بروز کسري غير مترقبه در توليد برنامه  IC-۳۰۱۲محصول 
در گام اول عمل .  ابتدا يک محصول از بين اين دو انتخاب مي شود۸ طبق فلوچارت پشتيبان تصميم شکل شماره. باشد

اين عمل .  محصول موردنظر و مواد دردسترس صورت مي گيردBOMدسترس بودن مواد مورد نياز با استفاده از در مقايسه 
. ت صورت مي پذيردبا توجه به دسته بندي مواد بصورت مواد اوليه، قطعات ساختني، قطعات خريدني و قطعات در جريان ساخ

 تکرار شده که در C-۲۶۱۲همين فرآيند براي محصول .  آمده است۹ در شکل شماره CNG-۲۶۱۲اين مقادير براي محصول 
با توجه به هدف انتخابي توسط کاربر که در اينجا زمان تحويل مي باشد عمل زمانبندي  در گام بعد.  آمده است۱۰شکل شماره 

کارگاه هاي توليدي، بخش هاي خريد و بازرگاني و ( اعالم آن به زيربخش هاي مرتبط با تهيه مواد احتياجات صورت گرفته و با 
 براي رسيدن به تاريخ هاي ،اين اطالعات به عنوان هدف. اطالعات تاريخ هاي تحويل از آن بخش ها جمع آوري مي شود...) 

دو محصول آورده شده ) زمان پيشبرد(ي تامين احتياجات  حداقل زمان الزم برا۱۱که در شکل شماره است تحويل تفسير شده 
 چهار IC۳۰۱۲ هفت روز کاري و براي توليد محصول C۲۶۱۲با توجه به شکل حداقل زمان الزم براي توليد محصول . است

فاده از منابع  حداکثر استعين حالدر و بنابراين اگر هدف انتخابي کاربر رسيدن به تاريخ هاي تحويل . روز کاري مورد نياز است
 . براي توليد آينده انتخاب خواهد شد IC۳۰۱۲-توليدي باشد محصول با زمان پيشبرد کوتاه تر يعني  

 سربرنامه مفروض براي محصوالت مختلف) ۲(جدول شماره 
 دوره

 نوع
۱ ۲ ۳ ۴ 

2612-C 30 30   اتوبوس 

2612- CNG 25  اتوبوس   

3012-IC 18 اتوبوس    

 
 DSS بخش رابط کاربر -۵-۶

يل انتخاب اين نرم افزار ساده داليکي از .  کد نويسي شده است VFP815 به کمک نرم افزار DSSبخش رابط کاربر اين 
 قرار ١٦برنامه بصورت ذاتيجدول هاي ذخيره اطالعات در داخل محيط  اينکه  بوده و دليل ديگر آنبودن کد نويسي در محيط

 . پايگاه داده را مرتفع مي سازدبرنامه هاي  ديگر استفاده از  بهنياز کهشده است داده 
                                                           

15   Visual Foxpro 8 
16  Native   
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 فلوچارت فرآيند پشتيباني تصميم هماهنگ کننده کارخانه)  ۸ (شکل شماره
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 CNG۲۶۱۲ل  نسبت مقايسه ميزان دردسترس بودن مواد مورد نياز با هدف موردنياز براي محصو) ۹( شماره شکل 
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هدف
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 C۲۶۱۲  نسبت مقايسه ميزان دردسترس بودن مواد مورد نياز با هدف موردنياز براي محصول )۱۰( شماره شکل 

عمل مقاسيه ميزان دردسترس بودن مواد دردسترس با مواد 
صورت مي )  آنBOMبر اساس (مورد نياز توليد محصول 

 گيرد

  محصول BOMاستخراج فايل ميزان دردسترس 

 زمانبندي تامين مواد مورد نياز

 دردسترس بودن ظرفيت با توجه به برنامه زمانبندي گام قبل

انتخاب بهترين برنامه زمانبندي با توجه به شاخص 

آيا محصول 
ديگري موجود 

 است

 MPSايجاد تغييرات در 

 MPSتعيين بهترين زمان ايجاد تغييرات در 

 ارسال اطالعات به ساير بخش ها جهت اجرا

 بله

 خير

 يک محصول انتخاب مي شود
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احتياجات

2612- CNG

2612-C

 C-۲۶۱۲ وCNG-۲۶۱۲ دو محصول زمان پيشبرد تدارک احتياجات  مقايسه ) ۱۱(شماره  شکل
 
 نتيجه گيري -۶

تصميم بعد از بررسي هاي انجام گرفته  ،سيستم برنامه ريزي و کنترل توليد شرکت شهاب خودرودر راستاي بهبود کارايي 
سلسله مراتبي هاي ساختار تصميم گيري   برآمده از مشکالتبمنظور فائق آمدن بر.  گرفته شدMRPبه پياده سازي سيستم 

 کمتر لحاظ بر تصميم گيري هاشده و وضعيت تمامي عوامل تاثير گذار که موجب عدم جامعيت تصميم گيري ها  MRPمانند 
، عمل MRPبا اضافه شدن آن به عنوان بخش هماهنگ کننده و يکپاچه ساز به سيستم تا   طراحي شدDSS يکد، وشمي 

ع آوري اين عمل امکان جم. دگير سطح قرار در يک زيربخش هاي آن ه و همشده انجام MRPشکست سطوح سلسله مراتبي 
ده و در لحظه بروز مشکل براي هر نمو ميسر ،داده هاي جامع کارخانه را که مورد نياز در تصميم گيري هاي برنامه ريزي است

 که با ساير منابع در دسترس قابل انجام  MPSامکان پذيري هر ،بمنظور حداکثر بهره گيري از منابع ،يک از منابع توليدي
، MRPاين در حالي است که بدليل خاصيت برنامه ريزي پيشرو . توصيه مي کندرا   MPS بررسي و مناسب تريناست

تبار شدن برنامه  باعث بي اعاز انعطاف پذيري کافي برخوردار نبوده ودر مقابل تغييرات پوياي متغير هاي سيستم آن واکنش 
 . رات، بر طرف شده است  براي واکنش در مقابل تغييDSS اين شدن اين امر با اضافه توليدي خواهد شد که

  حاصلهنتايج  -۶-۱
 به ويژه واحد برنامه ريزي و کنترل توليد ، را براي  شرکت شهاب خودروفراواني نتايج موفقيت آميز DSSبکارگيري اين 

استفاده از برنامه ريزي و کنترل توليد به سمت حرکت سيستم تغيير از منطق برنامه ريزي دستي و . آن به همراه داشته است
 نتايج موفقيت آميزي زيادي را براي کل واحد هاي ديگر سازمان ،IT و استفاده از TOC و MRPچون مش هاي علمي هرو

 :  کرديدسته بنداين موفقيت ها را مي توان به صورت زير . که درگير توليد و برنامه ريزي توليد مي باشند در برداشته است
 تري و در نتيجه سطح باالي رضايت مشتريپاسخ گويي سريع به احتياجات در حال تغيير مش .۱

 بروز اشتباهات کمتر در نتيجه مکانيزه شدن عمليات و حذف کارهاي دستي تا حد ممکن .۲

 بهبود کارايي و اثربخشي امر برنامه ريزي و زمانبندي  .۳

  توليد با توجه به شرايط متغير وضعيت کارخانه١٧ امکان تهيه مجدد برنامه زمانبندي .۴

 نتيجه بهبود امر برنامه ريزي توليدکاهش موجودي در  .۵

 ١٨توازن موجودي هاي مورد نياز در تکميل محصوالت .۶

 مديريت بهتر منابع موجود در جهت برآوردن اهداف سازماني و افزايش سود .۷

 کاهش نيروي اپراتوري در بخش برنامه ريزي ساخت و کارگاه هاي توليد .۸

                                                           
17 Replanning 

ضريب (و نسبت موجودي هر قطعه نيز با توجه به تعداد مورد نياز در محصول ورد نياز در تکميل يک محصول در انبار موجود باشد اگر تمامي قطعات م  18
 "در اين صورت اصطالحا)  عدد محصول نهايي در انبار قطعه وجود داشته باشد۵۰به اندازه توليد " مثال(باشد  براي تمامي آنها مساوي) BOMمصرف در 

 .براي آن محصول متوازن استموجودي 
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شکل شماره در و  ماه ۱۲فني مربوطه طي هاي با ذکر شماره  نمونه کاهش موجودي براي چند قطعه ۱۲در شکل شماره 
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