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٢The Strategic Logistics PlanThe Strategic Logistics Plan

تا اين بخش راجع به زنجيره تامين و طراحي زنجيره صـحبت            تا اين بخش راجع به زنجيره تامين و طراحي زنجيره صـحبت            

شدشد

برنامه ريزي منابعبرنامه ريزي منابع

ساختار زنجيـره تـامين مبتنـي بـر نـوع، تعـداد تـسهيالت، و                ساختار زنجيـره تـامين مبتنـي بـر نـوع، تعـداد تـسهيالت، و                

بهترين موقعيت براي اين تسهيالت است بهترين موقعيت براي اين تسهيالت است 



٣

حال مي خواهيم ببينيم از اين زنجيره چگونه اسـتفاده كنـيم و             حال مي خواهيم ببينيم از اين زنجيره چگونه اسـتفاده كنـيم و             

مواد را در آن چگونه به حركت درآوريم ؟مواد را در آن چگونه به حركت درآوريم ؟

برنامه ريزي منابعبرنامه ريزي منابع



٤

فعاليت ها در طول زنجيره تامين چگونه برنامه ريزي         فعاليت ها در طول زنجيره تامين چگونه برنامه ريزي         
مي شوندمي شوند

برنامه ريزي منابعبرنامه ريزي منابع

منابع چگونه كنترل مي شوندمنابع چگونه كنترل مي شوند



٥

يعنـي جـدول زمـان      يعنـي جـدول زمـان      . . تمامي فعاليت ها بايد برنامه ريزي شوند      تمامي فعاليت ها بايد برنامه ريزي شوند      

بندي داشته باشند كه زمان انجام آنها را نشان دهدبندي داشته باشند كه زمان انجام آنها را نشان دهد

برنامه ريزي منابعبرنامه ريزي منابع



٦

برنامه ريزي زنجيره تامين با استراتژي لجستيك، كـه اهـداف           برنامه ريزي زنجيره تامين با استراتژي لجستيك، كـه اهـداف           

كالن را مشخص مي كند شروع مي شودكالن را مشخص مي كند شروع مي شود

برنامه ريزي منابعبرنامه ريزي منابع



٧

جزئيات بيشتري به آن افزوده مي شود و طرح هاي بلند مدتي            جزئيات بيشتري به آن افزوده مي شود و طرح هاي بلند مدتي            

كه نحوه دستيابي به اين اهداف را نشان مي دهند حاصـل مـي              كه نحوه دستيابي به اين اهداف را نشان مي دهند حاصـل مـي              

گرددگردد

برنامه ريزي منابعبرنامه ريزي منابع



٨

اين طرح ها در سطح سازمان جاري مـي گردنـد، و توضـيح و               اين طرح ها در سطح سازمان جاري مـي گردنـد، و توضـيح و               

تقسير بيشتري از آنها ارائه مي گرددتقسير بيشتري از آنها ارائه مي گردد

برنامه ريزي منابعبرنامه ريزي منابع



٩

تصميمات استراتژيك    
برتر

ماموريت

استراتژي شركت

استراتژي واحد

استراتژي كاري

استراتژي لجستيكي

طرح ريزي ظرفيت 

برنامه ريزي تجميعي

زمان بندي اصلي

زمان بندي كوتاه مدت

تصميمات   
استراتژيك براي   

لجستيك

تصميمات تاكتيكي     
براي لجستيك  

تصميمات عملياتي     
براي لجستيك  

يك رويكرد براي برنامه ريزي لجستيك يك رويكرد براي برنامه ريزي لجستيك 



١٠

سطوح برنامه ريزيسطوح برنامه ريزي

برنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي

Capacity PlansCapacity Plans

Aggregate PlansAggregate Plans

Master ScheduleMaster Scheduleزمان بندي اصليزمان بندي اصلي

Short term ScheduleShort term Scheduleزمان بندي كوتاه مدتزمان بندي كوتاه مدت



١١

برنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي

Capacity PlansCapacity Plans

Aggregate PlansAggregate Plans

Master ScheduleMaster Scheduleزمان بندي اصليزمان بندي اصلي

Short term ScheduleShort term Scheduleزمان بندي كوتاه مدتزمان بندي كوتاه مدت

اطمينان از وجود ظرفيت كافي براي تحقق تقاضاي بلند مدتاطمينان از وجود ظرفيت كافي براي تحقق تقاضاي بلند مدت

سطوح برنامه ريزيسطوح برنامه ريزي



١٢

برنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي

Capacity PlansCapacity Plans

Aggregate PlansAggregate Plans

Master ScheduleMaster Scheduleزمان بندي اصليزمان بندي اصلي

Short term ScheduleShort term Scheduleزمان بندي كوتاه مدتزمان بندي كوتاه مدت

ارائه خالصه اي از كارهايي كه انجام مي شود، معمـوال بـصورت             ارائه خالصه اي از كارهايي كه انجام مي شود، معمـوال بـصورت             

ماهانه و به تفكيك مكانماهانه و به تفكيك مكان

سطوح برنامه ريزيسطوح برنامه ريزي



١٣

برنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي

Capacity PlansCapacity Plans

Aggregate PlansAggregate Plans

Master ScheduleMaster Scheduleزمان بندي اصليزمان بندي اصلي

Short term ScheduleShort term Scheduleزمان بندي كوتاه مدتزمان بندي كوتاه مدت

نمايش جزئيات جدول زمان بندي براي تمامي فعاليت ها، هفتگينمايش جزئيات جدول زمان بندي براي تمامي فعاليت ها، هفتگي

سطوح برنامه ريزيسطوح برنامه ريزي



١٤

برنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي

Capacity PlansCapacity Plans

Aggregate PlansAggregate Plans

Master ScheduleMaster Scheduleزمان بندي اصليزمان بندي اصلي

Short term ScheduleShort term Scheduleزمان بندي كوتاه مدتزمان بندي كوتاه مدت

نمايش جزئيات جدول زمان بندي براي كارها و منابع، روزانهنمايش جزئيات جدول زمان بندي براي كارها و منابع، روزانه

سطوح برنامه ريزيسطوح برنامه ريزي



١٥

ظرفيت عمليات، حداكثر خروجي در يك زمان مشخص استظرفيت عمليات، حداكثر خروجي در يك زمان مشخص است

برنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

ظرفيتظرفيت

ــا   ــا  تمــامي عمليــات از نظــر ظرفيــت ب تمــامي عمليــات از نظــر ظرفيــت ب

محدوديت مواجه هستندمحدوديت مواجه هستند



١٦

حداكثر تعداد قطعه اي كه در يك هفته مي تواند بسازد   حداكثر تعداد قطعه اي كه در يك هفته مي تواند بسازد   

كارخانهكارخانه



١٧

حداكثر تعداد دانشجويان پذيرفته شده حداكثر تعداد دانشجويان پذيرفته شده 

دانشگاهدانشگاه



١٨

حداكثر تعداد صندلي حداكثر تعداد صندلي 

هواپيماهواپيما



١٩

حداكثر وزني كه مي تواند حمل كندحداكثر وزني كه مي تواند حمل كند

كاميونكاميون



٢٠

تعداد مشترياني كه در يك روز مي توانند خدمت دريافت كنند   تعداد مشترياني كه در يك روز مي توانند خدمت دريافت كنند   

))بطور واضحبطور واضح((برحسب واحد زمان برحسب واحد زمان 



٢١

برنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

ظرفيت زنجيره تامين، حداكثر مقدار محصولي كه مي توانـد در           ظرفيت زنجيره تامين، حداكثر مقدار محصولي كه مي توانـد در           

يك واحد زماني به مشتري نهايي تحويـل داده شـود را تعيـين              يك واحد زماني به مشتري نهايي تحويـل داده شـود را تعيـين              

مي كندمي كند



٢٢

 Bottleneck Bottleneckگلوگاهگلوگاه

تمــامي بخــشهاي زنجيــره تــامين، داراي ظرفيــت يكــسان تمــامي بخــشهاي زنجيــره تــامين، داراي ظرفيــت يكــسان 
نيستنيست

تعدادي از بخشها، محدوديت ظرفيت دارندتعدادي از بخشها، محدوديت ظرفيت دارند



٢٣

 Bottleneck Bottleneckگلوگاهگلوگاه

گلوگاه، يك محدوديت ظرفيت در زنجيره تامين است          گلوگاه، يك محدوديت ظرفيت در زنجيره تامين است          



٢٤

 Bottleneck Bottleneckگلوگاهگلوگاه

افزايش ظرفيت يك زنجيره تامين، با افزودن ظرفيت بيـشتر در           افزايش ظرفيت يك زنجيره تامين، با افزودن ظرفيت بيـشتر در           

اما متاسفانه حالتهايي را مي بينيم كـه        اما متاسفانه حالتهايي را مي بينيم كـه        . . گلوگاه امكان پذير است   گلوگاه امكان پذير است   

اين اتفاق در آنها رخ نمي دهداين اتفاق در آنها رخ نمي دهد



٢٥

 Bottleneck Bottleneckگلوگاهگلوگاه

استخدام مديران بيشتر براي هدايت بهتر موضـوع، در حاليكـه           استخدام مديران بيشتر براي هدايت بهتر موضـوع، در حاليكـه           

در واقعيت كمبود راننده وجود دارددر واقعيت كمبود راننده وجود دارد

شركت حمل و نقلشركت حمل و نقل



٢٦

 Bottleneck Bottleneckگلوگاهگلوگاه

در ايستگاه هاي اتوبوس، تعداد صندلي هـاي انتظـار افـزايش            در ايستگاه هاي اتوبوس، تعداد صندلي هـاي انتظـار افـزايش            

ــداد    ــسيرهاي ورودي، تع ــراكم م ــه ت ــداد   داده مــي شــود در حاليك ــسيرهاي ورودي، تع ــراكم م ــه ت داده مــي شــود در حاليك

اتوبوس ها را محدود كردهاتوبوس ها را محدود كرده

اتوبوس شهرياتوبوس شهري



٢٧

 Bottleneck Bottleneckگلوگاهگلوگاه

ــال هــاي   ــه ترمين ــر، در حاليك ــال هــاي  اســتفاده از هواپيماهــاي بزرگت ــه ترمين ــر، در حاليك اســتفاده از هواپيماهــاي بزرگت

مسافري هنوز با ازدحام و شلوغي مواجهندمسافري هنوز با ازدحام و شلوغي مواجهند

خطوط هواييخطوط هوايي



٢٨

 Bottleneck Bottleneckگلوگاهگلوگاه

خريد يك دستگاه پرس جديد در حاليكـه سـالن جوشـكاري بـا              خريد يك دستگاه پرس جديد در حاليكـه سـالن جوشـكاري بـا              

مشكل ظرفيت مواجه استمشكل ظرفيت مواجه است

كارخانه كارخانه 



٢٩

 Bottleneck Bottleneckگلوگاهگلوگاه

عقد قرارداد جديد با مشتري در تيراژ باالتر در حاليكه در تامين            عقد قرارداد جديد با مشتري در تيراژ باالتر در حاليكه در تامين            

مواد با كمبود ظرفيت مواجه هستيممواد با كمبود ظرفيت مواجه هستيم

كارخانه كارخانه 



٣٠

حل تمرينحل تمرين

 ليتـر در روز      ليتـر در روز     ۸۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰كارخانه بطري پركنـي داراي ظرفيـت        كارخانه بطري پركنـي داراي ظرفيـت        

. .  روز در هفته كار مي كند روز در هفته كار مي كند۷۷و و . . استاست

  پر مي شود  پر مي شودmlml    ۷۵۰۷۵۰در كارخانه بطري هاي استاندارد  در كارخانه بطري هاي استاندارد  

سپس به ناحيه بسته بندي انتقال داده مي شوند كه در آنجـا             سپس به ناحيه بسته بندي انتقال داده مي شوند كه در آنجـا             
  بطري آماده سـازي        بطري آماده سـازي      ۱۲۱۲  جعبه هر يك حاوي           جعبه هر يك حاوي         ۲۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰روزانه    روزانه    
مي شوندمي شوند

  روز در هفته كار مي كند  روز در هفته كار مي كند۵۵محوطه بسته بندي  محوطه بسته بندي  



٣١

حل تمرينحل تمرين

جعبه ها توسط يك شركت حمل و نقـل بـه انبـار بـرده مـي                 جعبه ها توسط يك شركت حمل و نقـل بـه انبـار بـرده مـي                 
 روز هفته را به كار حمل مشغول است روز هفته را به كار حمل مشغول است۷۷شوند كه شوند كه 

  جعبه را حمل مي        جعبه را حمل مي      ۳۰۰۳۰۰ كاميون  كه هر كدام          كاميون  كه هر كدام         ۸۸آن شركت تعداد    آن شركت تعداد    
  سفر در روز دارند  سفر در روز دارند۴۴كنند به اين امر اختصاص داده و حداكثر كنند به اين امر اختصاص داده و حداكثر 

 انبار در اختيار شركت است و تحويل هـاي محلـي از              انبار در اختيار شركت است و تحويل هـاي محلـي از             ۲۲تعداد  تعداد  
انبار نيز توسط يك ناوگان از ماشين هاي ون انجام مي گيرد            انبار نيز توسط يك ناوگان از ماشين هاي ون انجام مي گيرد            

كه مي توانند هر چيزي را از انبار انتقال دهندكه مي توانند هر چيزي را از انبار انتقال دهند



٣٢

حل تمرينحل تمرين

ظرفيت اين بخش از سيستم توزيع چقدر است ؟ظرفيت اين بخش از سيستم توزيع چقدر است ؟

اين شركت بطري پركني چگونـه مـي توانـد ظرفيـت            اين شركت بطري پركني چگونـه مـي توانـد ظرفيـت            
خود را افزايش دهد ؟خود را افزايش دهد ؟



٣٣

حل تمرينحل تمرين

 بخش در اين زنجيره   بخش در اين زنجيره  ۵۵در صورت مسئله، اطالعاتي راجع به       در صورت مسئله، اطالعاتي راجع به       

تامين ارائه گرديد و مي توانيم از آنها براي يافتن ظرفيت هر            تامين ارائه گرديد و مي توانيم از آنها براي يافتن ظرفيت هر            

))ظرفيت برحسب تعداد بطريظرفيت برحسب تعداد بطري((. . يك استفاده كنيميك استفاده كنيم



٣٤

حل تمرينحل تمرين

 ليتـر در روز      ليتـر در روز     ۸۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰كارخانه بطري پركنـي داراي ظرفيـت          كارخانه بطري پركنـي داراي ظرفيـت          

::بود يا بود يا 

۰,۷۵۰,۷۵  //  ۸۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۷۷ ** == ۷۴۶,۶۶۶۷۴۶,۶۶۶

بطري در هفته   بطري در هفته   



٣٥

حل تمرينحل تمرين

 جعبه در روز بـود       جعبه در روز بـود      ۲۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰ناحيه بسته بندي داراي ظرفيت        ناحيه بسته بندي داراي ظرفيت        

::يا يا 

۱۲۱۲۵۵ ** == ۱,۲۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰**
بطري در هفته   بطري در هفته   



٣٦

حل تمرينحل تمرين

 جعبـه را در      جعبـه را در     ۳۰۰۳۰۰كاميون هاي شركت حمل و نقل مي توانند           كاميون هاي شركت حمل و نقل مي توانند           

::هر مسافرت جابجا كنند هر مسافرت جابجا كنند 

۴۴۷۷ ** == ۸۰۶,۴۰۰۸۰۶,۴۰۰۸۸**
بطري در هفته   بطري در هفته   

۳۰۰۳۰۰** ۱۲۱۲**



٣٧

حل تمرينحل تمرين

:: جعبه را در هفته اداره كند  جعبه را در هفته اداره كند ۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰هر انبار مي تواند  هر انبار مي تواند  

۲۲ == ۷۲۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰**
بطري در هفته   بطري در هفته   

۳۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰ ۱۲۱۲**



٣٨

حل تمرينحل تمرين

ما فقط مي دانيم كه ظرفيت تحويل ماشين هـاي ون بزرگتـر             ما فقط مي دانيم كه ظرفيت تحويل ماشين هـاي ون بزرگتـر             

از ظرفيت انبارهاستاز ظرفيت انبارهاست



٣٩

حل تمرينحل تمرين

همانگونه كه از شكل ديده مي شـود كـوچكترين ظرفيـت در             همانگونه كه از شكل ديده مي شـود كـوچكترين ظرفيـت در             

. . زنجيره تامين مشخص شده استزنجيره تامين مشخص شده است



٤٠

حل تمرينحل تمرين

اين شركت فقط بـا افـزايش ظرفيـت در انبارهـا مـي توانـد                اين شركت فقط بـا افـزايش ظرفيـت در انبارهـا مـي توانـد                

. . افزايش ظرفيتي در زنجيره پديد آوردافزايش ظرفيتي در زنجيره پديد آورد

كه ممكن است خود باعث پديد آمدن گلوگاه جديدي شودكه ممكن است خود باعث پديد آمدن گلوگاه جديدي شود



٤١

مطابقت ظرفيت و تقاضامطابقت ظرفيت و تقاضا

هدف از برنامه ريـزي ظرفيـت، مطابقـت ظرفيـت در دسـترس              هدف از برنامه ريـزي ظرفيـت، مطابقـت ظرفيـت در دسـترس              

امكانات با تقاضاستامكانات با تقاضاست



٤٢

مطابقت ظرفيت و تقاضامطابقت ظرفيت و تقاضا

::هر گونه ناهماهنگي مي تواند براي ما گران تمام شود هر گونه ناهماهنگي مي تواند براي ما گران تمام شود 

اگر ظرفيت كمتر از تقاضا باشد، گلوگـاه هـا در حركـت مـواد               اگر ظرفيت كمتر از تقاضا باشد، گلوگـاه هـا در حركـت مـواد               
محدوديت ايجاد مي كنند و خدمت دهي به مشتري كاهش مـي            محدوديت ايجاد مي كنند و خدمت دهي به مشتري كاهش مـي            

يابديابد

اگر ظرفيت بيـشتر از تقاضـا باشـد، سـازمان مـي توانـد در                اگر ظرفيت بيـشتر از تقاضـا باشـد، سـازمان مـي توانـد در                
ظرفيت كامل تمامي مواد را انتقال دهد اما با ظرفيـت يـدكي و              ظرفيت كامل تمامي مواد را انتقال دهد اما با ظرفيـت يـدكي و              

منابع استفاده نشده مواجهيممنابع استفاده نشده مواجهيم



٤٣

مطابقت ظرفيت و تقاضامطابقت ظرفيت و تقاضا

::لذا گام هاي اصلي در برنامه ريزي ظرفيت لذا گام هاي اصلي در برنامه ريزي ظرفيت 

يافتن منابع مورد نيازيافتن منابع مورد نياز

مقايسه آن با منابع در دسترسمقايسه آن با منابع در دسترس

جستجوي بهترين طرحها براي غلبه بر تفاوتهاجستجوي بهترين طرحها براي غلبه بر تفاوتها



٤٤

مطابقت ظرفيت و تقاضامطابقت ظرفيت و تقاضا

پيش بيني تقاضـا را مـورد بررسـي قـرار دهيـد و آنـرا در قالـب                   پيش بيني تقاضـا را مـورد بررسـي قـرار دهيـد و آنـرا در قالـب                   ١.١.
ظرفيت مورد نياز برآورد نمائيدظرفيت مورد نياز برآورد نمائيد

ظرفيت در دسترس امكانات موجود را محاسبه نمائيدظرفيت در دسترس امكانات موجود را محاسبه نمائيد٢.٢.

هر گونه عدم تطابق ميان ظرفيت مورد نياز با ظرفيت در دسترس            هر گونه عدم تطابق ميان ظرفيت مورد نياز با ظرفيت در دسترس            ٣.٣.
را تعيين نمائيدرا تعيين نمائيد

طرحهاي پيشنهادي براي رفع هرگونه عدم تطابق را ارائه دهيدطرحهاي پيشنهادي براي رفع هرگونه عدم تطابق را ارائه دهيد٤.٤.

طرحها را با هم مقايسه كنيد و بهترين آنرا انتخاب كنيدطرحها را با هم مقايسه كنيد و بهترين آنرا انتخاب كنيد٥.٥.

بهترين طرح را اجرا و عملكرد آنرا رديابي نمائيدبهترين طرح را اجرا و عملكرد آنرا رديابي نمائيد٦.٦.



٤٥

مطابقت ظرفيت و تقاضامطابقت ظرفيت و تقاضا

پيش بيني تقاضـا را مـورد بررسـي قـرار دهيـد و آنـرا در قالـب                   پيش بيني تقاضـا را مـورد بررسـي قـرار دهيـد و آنـرا در قالـب                   پيش بيني تقاضـا را مـورد بررسـي قـرار دهيـد و آنـرا در قالـب                   ١.١.١.

ظرفيت مورد نياز برآورد نمائيدظرفيت مورد نياز برآورد نمائيدظرفيت مورد نياز برآورد نمائيد

ظرفيت در دسترس امكانات موجود را محاسبه نمائيدظرفيت در دسترس امكانات موجود را محاسبه نمائيدظرفيت در دسترس امكانات موجود را محاسبه نمائيد٢.٢.٢.

هر گونه عدم تطابق ميان ظرفيت مورد نياز با ظرفيت در دسترس            هر گونه عدم تطابق ميان ظرفيت مورد نياز با ظرفيت در دسترس            هر گونه عدم تطابق ميان ظرفيت مورد نياز با ظرفيت در دسترس            ٣.٣.٣.

را تعيين نمائيدرا تعيين نمائيدرا تعيين نمائيد

طرحهاي پيشنهادي براي رفع هرگونه عدم تطابق را ارائه دهيدطرحهاي پيشنهادي براي رفع هرگونه عدم تطابق را ارائه دهيدطرحهاي پيشنهادي براي رفع هرگونه عدم تطابق را ارائه دهيد٤.٤.٤.

طرحها را با هم مقايسه كنيد و بهترين آنرا را انتخاب كنيدطرحها را با هم مقايسه كنيد و بهترين آنرا را انتخاب كنيدطرحها را با هم مقايسه كنيد و بهترين آنرا را انتخاب كنيد٥.٥.٥.

بهترين طرح را اجرا و عملكرد آنرا رديابي نمائيدبهترين طرح را اجرا و عملكرد آنرا رديابي نمائيدبهترين طرح را اجرا و عملكرد آنرا رديابي نمائيد٦.٦.٦.
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يك رويكرد استاندارد براي تمامي انواع برنامه ريزييك رويكرد استاندارد براي تمامي انواع برنامه ريزي



٤٦

حل تمرينحل تمرين

 سيـستم    سيـستم   ۱۰۰۱۰۰شركت كـامپيوتري، قـراردادي بـراي تحويـل          شركت كـامپيوتري، قـراردادي بـراي تحويـل          

كامپيوتري در يك هفته به شركت خـصوصي امـضاء كـرده            كامپيوتري در يك هفته به شركت خـصوصي امـضاء كـرده            

..استاست

نرم افزار خاصي بر روي كامپيوترها نصب مي گردد كه نيـاز            نرم افزار خاصي بر روي كامپيوترها نصب مي گردد كه نيـاز            
به يك ساعت تست قبل از تحويل دارندبه يك ساعت تست قبل از تحويل دارند

تست توسط افراد آموزش ديده انجام مي شـود كـه ميـانگين             تست توسط افراد آموزش ديده انجام مي شـود كـه ميـانگين             
استاست% % ۷۵۷۵كارايي آنها كارايي آنها 



٤٧

حل تمرينحل تمرين

 روز در هفته كار ميكنند روز در هفته كار ميكنند۵۵ ساعته و  ساعته و ۸۸آنها يك شيفت آنها يك شيفت 

اما در صورت نياز مي توانند از شيفت دوم يـا اضـافه كـاري               اما در صورت نياز مي توانند از شيفت دوم يـا اضـافه كـاري               
آخر هفته استفاده كنندآخر هفته استفاده كنند

چه تعداد اپراتور تست كننده سيستم بايد استخدام شوند ؟چه تعداد اپراتور تست كننده سيستم بايد استخدام شوند ؟



٤٨

حل تمرينحل تمرين

::مدت زمان كاري هر اپراتور تست كننده در هفته مدت زمان كاري هر اپراتور تست كننده در هفته 

== ۴۰۴۰ ۸۸ساعت ساعت  ۵۵**
::كه با توجه به كارايي هر فرد كه با توجه به كارايي هر فرد 

== ۳۰۳۰ ۴۰۴۰ساعت ساعت  ۰,۷۵۰,۷۵**



٤٩

حل تمرينحل تمرين

 ساعت تست دارد، لـذا هـر نفـر مـي             ساعت تست دارد، لـذا هـر نفـر مـي            ۱۱هر كامپيوتر نياز به     هر كامپيوتر نياز به     

.. كامپيوتر را آماده تحويل نمايد كامپيوتر را آماده تحويل نمايد۳۰۳۰تواند در يك هفته تعداد تواند در يك هفته تعداد 

  واحد براي يك تستر در هفته  واحد براي يك تستر در هفته۴۰۴۰=  =  ظرفيت طراحي شده  ظرفيت طراحي شده  

  واحد براي يك تستر در هفته  واحد براي يك تستر در هفته۳۰۳۰=  =  ظرفيت موثر               ظرفيت موثر               



٥٠

حل تمرينحل تمرين

  واحد در هفتـه چنـدين راه           واحد در هفتـه چنـدين راه         ۱۰۰۱۰۰براي دستيابي به تقاضاي       براي دستيابي به تقاضاي       

::وجود دارد وجود دارد 

كار كردن در يك شيفتكار كردن در يك شيفت

۳۰۳۰  //  ۱۰۰۱۰۰ == ۳,۳۳۳,۳۳ تستر تستر 

اگر شركت اپراتورهـاي تمـام وقـت را اسـتخدام كنـد پـس               اگر شركت اپراتورهـاي تمـام وقـت را اسـتخدام كنـد پـس               

 اپراتـور اسـتخدام      اپراتـور اسـتخدام     ۴۴ تعـداد     تعـداد    ))با گرد به باال كـردن     با گرد به باال كـردن     ((مجبور است   مجبور است   

نمايدنمايد
۴۴  //  ۳,۳۳۳,۳۳ == ۸۳۸۳%%



٥١

حل تمرينحل تمرين

كار كردن در يك شيفت كار كردن در يك شيفت 

بـه  بـه  (( اپراتور تمام وقت و يك اپراتور نيمـه وقـت             اپراتور تمام وقت و يك اپراتور نيمـه وقـت            ۳۳استخدام  استخدام  

)) زمان زمان۱۱//۳۳اندازه اندازه 

  ۱۰۰۱۰۰%%



٥٢

حل تمرينحل تمرين

كار كردن در يك شيفت كار كردن در يك شيفت 

 اپراتور تمـام وقـت و اسـتفاده از اضـافه كـاري               اپراتور تمـام وقـت و اسـتفاده از اضـافه كـاري              ۳۳استخدام  استخدام  

انتهاي هفته انتهاي هفته 

۰,۷۵۰,۷۵  //  ۱۰۱۰ == ۱۳,۳۱۳,۳ ساعت ساعت 



٥٣

تعديل ظرفيتتعديل ظرفيت

تقاضا در مقادير كـم اضـافه مـي         تقاضا در مقادير كـم اضـافه مـي         : : يكي از مشكالت اين است كه       يكي از مشكالت اين است كه       

شود در صورتيكه ظرفيـت در مقـادير زيـاد و كـامال مـشخص               شود در صورتيكه ظرفيـت در مقـادير زيـاد و كـامال مـشخص               

اضافه مي شوداضافه مي شود



٥٤

تعديل ظرفيتتعديل ظرفيت

افتتاح شعبه ديگري از فروشگاهافتتاح شعبه ديگري از فروشگاه

استخدام افراداستخدام افراد

استفاده از وسيله نقليه ديگراستفاده از وسيله نقليه ديگر

ساختن يك انبار ديگرساختن يك انبار ديگر



٥٥

مطابقت ظرفيت و تقاضامطابقت ظرفيت و تقاضا

مطابقت كمتر و بيشتر ظرفيت با تقاضا، بطوريكه گاهي    مطابقت كمتر و بيشتر ظرفيت با تقاضا، بطوريكه گاهي    ١.١.
اوقات با افزايش ظرفيـت مـواجهيم و گـاهي اوقـات بـا              اوقات با افزايش ظرفيـت مـواجهيم و گـاهي اوقـات بـا              

كمبود ظرفيتكمبود ظرفيت

::استفاده از يكي از سه استراتژي اصلي زير استفاده از يكي از سه استراتژي اصلي زير 



٥٦

مطابقت ظرفيت و تقاضامطابقت ظرفيت و تقاضا

ظرفيت در حداقل مقدار خود با تقاضا برابـر اسـت، كـه             ظرفيت در حداقل مقدار خود با تقاضا برابـر اسـت، كـه             ٢.٢.
نياز به سـرمايه گـذاري بيـشتر در امكانـات و كـاربرد              نياز به سـرمايه گـذاري بيـشتر در امكانـات و كـاربرد              

كمتر از ظرفيت آنها داردكمتر از ظرفيت آنها دارد

::استفاده از يكي از سه استراتژي اصلي زير استفاده از يكي از سه استراتژي اصلي زير 



٥٧

مطابقت ظرفيت و تقاضامطابقت ظرفيت و تقاضا

فقط زمانيكه امكانات اضافه شده، در ظرفيت كامل مورد         فقط زمانيكه امكانات اضافه شده، در ظرفيت كامل مورد         ٣.٣.
استفاده قرار گيرند، به ظرفيت اضافه مي شود، كه نياز          استفاده قرار گيرند، به ظرفيت اضافه مي شود، كه نياز          
به سرمايه گذاري كمتر و كاربرد بيشتر، اما با خروجـي           به سرمايه گذاري كمتر و كاربرد بيشتر، اما با خروجـي           

..محدود داردمحدود دارد

::استفاده از يكي از سه استراتژي اصلي زير استفاده از يكي از سه استراتژي اصلي زير 



٥٨



٥٩

مطابقت ظرفيت و تقاضامطابقت ظرفيت و تقاضا

::عواملي كه باعث ترغيب در افزايش ظرفيت مي گردند عواملي كه باعث ترغيب در افزايش ظرفيت مي گردند 

هزينه باالي كمبودهزينه باالي كمبود

تغييرات گسترده در تقاضاتغييرات گسترده در تقاضا

كارايي متغيركارايي متغير

))يدكييدكي((هزينه پائين ظرفيت جايگزين هزينه پائين ظرفيت جايگزين 



٦٠

 Bottleneck Bottleneckبرنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

سازمان ها قادرند تا ظرفيت كالن زنجيره تامين را بطريق ذيـل            سازمان ها قادرند تا ظرفيت كالن زنجيره تامين را بطريق ذيـل            

::افزايش دهند افزايش دهند 

اضافه كردن يك انبار جديداضافه كردن يك انبار جديد

طراحي يك خط توليد جديدطراحي يك خط توليد جديد

افتتاح يك دفتر كاري جديدافتتاح يك دفتر كاري جديد

نقل مكان به يك محل جديدنقل مكان به يك محل جديد



٦١

 Bottleneck Bottleneckبرنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

::كاهش ظرفيت كالن زنجيره تامين با كاهش ظرفيت كالن زنجيره تامين با 

بستن يك انبار بستن يك انبار 

تعطيل كردن يك كارخانهتعطيل كردن يك كارخانه

تخصيص امكانات توليد به محصول ديگرتخصيص امكانات توليد به محصول ديگر



٦٢

 Bottleneck Bottleneckبرنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

تمامي اين موارد، تصميمات اسـتراتژيك بـا نتـايج بلنـد مـدت              تمامي اين موارد، تصميمات اسـتراتژيك بـا نتـايج بلنـد مـدت              

هستندهستند

سازمان مي تواند به جاي افزايش از تعديل نيز استفاه كندسازمان مي تواند به جاي افزايش از تعديل نيز استفاه كند



٦٣

برنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

::تعديل افزايش ظرفيت كالن زنجيره تامين با انجام تعديل افزايش ظرفيت كالن زنجيره تامين با انجام 

اجاره يك انباراجاره يك انبار

اضافه كارياضافه كاري

بكارگيري نيروي كار موقتبكارگيري نيروي كار موقت

تصميمات تاكتيكي و عملياتي     تصميمات تاكتيكي و عملياتي     
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ميزان تعديل در ظرفيتميزان تعديل در ظرفيت
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برنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

..برنامه ريزي ظرفيت، شامل تصميماتي در تمامي سطوح استبرنامه ريزي ظرفيت، شامل تصميماتي در تمامي سطوح است

طرح هاي استراتژيك يك تصوير كـالن ارائـه مـي دهنـد و بـا                طرح هاي استراتژيك يك تصوير كـالن ارائـه مـي دهنـد و بـا                

نيازهاي كوتاه مدت قابل اصالحندنيازهاي كوتاه مدت قابل اصالحند
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برنامه ريزي ظرفيتبرنامه ريزي ظرفيت

دو راه براي ايجاد نيازهاي كوتـاه مـدت بـراي ظرفيـت             دو راه براي ايجاد نيازهاي كوتـاه مـدت بـراي ظرفيـت             

::وجود داردوجود دارد

مديريت ظرفيتمديريت ظرفيت

مديريت تقاضامديريت تقاضا

Capacity ManagementCapacity Management

Demand ManagementDemand Management

تعديل ظرفيت مطابق با تقاضاتعديل ظرفيت مطابق با تقاضا

تعديل تقاضا مطابق با ظرفيت در دسترستعديل تقاضا مطابق با ظرفيت در دسترس
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Capacity Capacity MnagementMnagementمديريت ظرفيتمديريت ظرفيت

::راههاي اصالح ظرفيت راههاي اصالح ظرفيت 

براي مطابقت با تقاضابراي مطابقت با تقاضاتغيير در الگوي كاري تغيير در الگوي كاري 

بـراي پوشـش دادن بـه حـداكثر         بـراي پوشـش دادن بـه حـداكثر         استخدام نيروهاي پاره وقـت      استخدام نيروهاي پاره وقـت      

تقاضاتقاضا

استفاده از پيمانكاران خارجياستفاده از پيمانكاران خارجي

اجاره امكانات و تجهيرات اضافياجاره امكانات و تجهيرات اضافي
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مديريت ظرفيتمديريت ظرفيت

::راههاي اصالح ظرفيت راههاي اصالح ظرفيت 

اصالح سرعت كاراصالح سرعت كار

زمان بندي مجدد دوره هاي تعميرات و نگهداريزمان بندي مجدد دوره هاي تعميرات و نگهداري

بـسته بنـدي    بـسته بنـدي    استفاده از مشتريان براي انجام برخي كارهـا،         استفاده از مشتريان براي انجام برخي كارهـا،         

خريدهايشان در سوپرماركتخريدهايشان در سوپرماركت

Capacity Capacity MnagementMnagement
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مديريت تقاضامديريت تقاضا

::راههاي اصالح تقاضا راههاي اصالح تقاضا 

تغيير در قيمتتغيير در قيمت

با مطالبه برخـي احـراز      با مطالبه برخـي احـراز      محدود كردن خدمت دهي به مشتريان       محدود كردن خدمت دهي به مشتريان       

صالحيت هاصالحيت ها

))كاهشكاهش((تغيير در فعاليت هاي بازاريابي تغيير در فعاليت هاي بازاريابي 

نرخ حمل  نرخ حمل  ارائه برخي مشوق ها براي تغيير در الگوي تقاضا          ارائه برخي مشوق ها براي تغيير در الگوي تقاضا          

در زمان غير پيكدر زمان غير پيك

Demand Demand MnagementMnagement
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مديريت تقاضامديريت تقاضا

::راههاي اصالح تقاضا راههاي اصالح تقاضا 

تغيير در محصوالت مرتبط براي تشويق به جايگزينيتغيير در محصوالت مرتبط براي تشويق به جايگزيني

تغيير در زمان تامينتغيير در زمان تامين

استفاده از يك سيستم رزرو يا تعيين نوبتاستفاده از يك سيستم رزرو يا تعيين نوبت

استفاده از ذخيره براي كاستن از شدت تقاضااستفاده از ذخيره براي كاستن از شدت تقاضا

Demand Demand MnagementMnagement
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تغيير ظرفيت در طي زمانتغيير ظرفيت در طي زمان

تاكنون فرض كرديم كه ظرفيت ثابت است اما در عمل، ظرفيـت   تاكنون فرض كرديم كه ظرفيت ثابت است اما در عمل، ظرفيـت   

موثر زنجيره تامين نيز مي تواند تغيير كندموثر زنجيره تامين نيز مي تواند تغيير كند
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تغيير ظرفيت در طي زمانتغيير ظرفيت در طي زمان

حتي اگر تغييري در عمليات وجود نداشته باشد، بـدليل انحرافـات            حتي اگر تغييري در عمليات وجود نداشته باشد، بـدليل انحرافـات            

::كوتاه مدت همچون كوتاه مدت همچون 

بيماري پرسنلبيماري پرسنل

اختالالتاختالالت

توقفاتتوقفات

آب و هواآب و هوا

......اشتياق پرسنل و اشتياق پرسنل و 
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تغيير ظرفيت در طي زمانتغيير ظرفيت در طي زمان

براي يك كار يكسان، انجـام آن در ابتـداي روز و انتهـاي روز               براي يك كار يكسان، انجـام آن در ابتـداي روز و انتهـاي روز               

بدليل خستگي پرسنل مي تواند ظرفيت موثر را تغيير دهدبدليل خستگي پرسنل مي تواند ظرفيت موثر را تغيير دهد
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تغيير ظرفيت در طي زمانتغيير ظرفيت در طي زمان

يكي ديگر از عوامل مهم مي تواند منحني يادگيري باشديكي ديگر از عوامل مهم مي تواند منحني يادگيري باشد
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تغيير ظرفيت در طي زمانتغيير ظرفيت در طي زمان

يك شكل معمول براي يك منحني يادگيري اينستكه هـر زمـان            يك شكل معمول براي يك منحني يادگيري اينستكه هـر زمـان            

كه تعداد تكرار عمليات دوبرابر شد، زمان انجام آن بـه مقـدار             كه تعداد تكرار عمليات دوبرابر شد، زمان انجام آن بـه مقـدار             

كاهش مي يابدكاهش مي يابد% % ۱۰۱۰

تعداد تكرار عمليات    تعداد تكرار عمليات     زمان انجام زمان انجام 

۱۱ ۱۰,۰۱۰,۰

۲۲ ۹,۰۹,۰

۴۴ ۸,۱۸,۱

۸۸ ۷,۲۹۷,۲۹

۱۶۱۶ ۶,۵۶۶,۵۶

۳۲۳۲ ۵,۹۵,۹
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Tactical PlanningTactical Planningبرنامه ريزي تاكتيكيبرنامه ريزي تاكتيكي

برنامه هاي تاكتيكي، پلي هستند ميان برنامه هاي اسـتراتژيك          برنامه هاي تاكتيكي، پلي هستند ميان برنامه هاي اسـتراتژيك          

و جزئيات عملياتيو جزئيات عملياتي
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Tactical PlanningTactical Planningبرنامه ريزي تاكتيكيبرنامه ريزي تاكتيكي

::اين برنامه ها نشان مي دهند كه اين برنامه ها نشان مي دهند كه 

ظرفيت چگونه مورد استفاده قرار مي گيردظرفيت چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد

جداول زمان بندي كوتاه مدت براي فعاليت ها چگونه تهيه          جداول زمان بندي كوتاه مدت براي فعاليت ها چگونه تهيه          
مي شودمي شود

Aggregate PlansAggregate Plans

Master ScheduleMaster Schedule

مصطلح ترين اسـامي بـراي ايـن        مصطلح ترين اسـامي بـراي ايـن        

::سطح برنامه ريزي سطح برنامه ريزي 
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Aggregate PlansAggregate Plansبرنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي

برنامه ريزي تجميعي با استفاده از تقاضاي پيش بينـي شـده،            برنامه ريزي تجميعي با استفاده از تقاضاي پيش بينـي شـده،            

طرح هايي هاي براي هر نوع از فعاليت ها تهيه مي نمايدطرح هايي هاي براي هر نوع از فعاليت ها تهيه مي نمايد
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Aggregate PlansAggregate Plans

 تن مواد    تن مواد   ۸۰۰۸۰۰شركتي برآورد كرده كه در سال آينده مي بايست          شركتي برآورد كرده كه در سال آينده مي بايست          

..تحويل مشتري در منطقه اسكانديناوي گرددتحويل مشتري در منطقه اسكانديناوي گردد

برناه ريزي ظرفيت نشان داده كه منابع كافي براي تحويل ايـن            برناه ريزي ظرفيت نشان داده كه منابع كافي براي تحويل ايـن            

..حجم وجود داردحجم وجود دارد

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي
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Aggregate PlansAggregate Plans

برنامه ريزي تجميعي اين شركت يك جدول زمان بنـدي كـالن بـراي       برنامه ريزي تجميعي اين شركت يك جدول زمان بنـدي كـالن بـراي       

 تـن محمولـه    تـن محمولـه   ۱۰۰۱۰۰شايد برنامه ريزي تحويـل    شايد برنامه ريزي تحويـل    . . منابع تهيه كرده است   منابع تهيه كرده است   

در ابتداي هر هشت ماه اولدر ابتداي هر هشت ماه اول

1 2

April May

3 4 5 6 7 8

100100100 100 100100100 100

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي

تحويل مواد اوليه به 
اسكانديناوي
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Aggregate PlansAggregate Plans

برنامه ريزي تجميعي فقط به خانواده فعاليت ها توجـه دارد و            برنامه ريزي تجميعي فقط به خانواده فعاليت ها توجـه دارد و            

..در پي جزئيات نيستدر پي جزئيات نيست

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي
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Aggregate PlansAggregate Plans

::به دنبال پاسخگويي به سواالت زير است به دنبال پاسخگويي به سواالت زير است 

آيا خروجي را بايد در سطح ثـابتي نگـه داريـم، يـا بـراي                آيا خروجي را بايد در سطح ثـابتي نگـه داريـم، يـا بـراي                ١.١.
مواجهه با تغييرات در تقاضا آنرا تغيير دهيم ؟مواجهه با تغييرات در تقاضا آنرا تغيير دهيم ؟

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي

براي مواجهه بـا تغييـر در تقاضـا، چگونـه از ذخيـره هـا                براي مواجهه بـا تغييـر در تقاضـا، چگونـه از ذخيـره هـا                ٢.٢.

استفاده كنيم ؟استفاده كنيم ؟

آيا مي توانيم تعداد نيـروي كـاري را متناسـب بـا تقاضـا               آيا مي توانيم تعداد نيـروي كـاري را متناسـب بـا تقاضـا               ٣.٣.

تغيير دهيم ؟تغيير دهيم ؟
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Aggregate PlansAggregate Plans

آيا مي توان الگوهاي كاري را بـراي مواجهـه بـا تغييـرات              آيا مي توان الگوهاي كاري را بـراي مواجهـه بـا تغييـرات              ٤.٤.

تقاضا، تغيير دهيم ؟تقاضا، تغيير دهيم ؟

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي

آيا مي توان از قراردادهاي فرعي يـا سـازمانهاي خـارج از             آيا مي توان از قراردادهاي فرعي يـا سـازمانهاي خـارج از             ٥.٥.
مجموعه كاري براي تامين حداكثر تقاضا استفاده نمود ؟مجموعه كاري براي تامين حداكثر تقاضا استفاده نمود ؟

آيا مجاز هستيم كمبود داشته باشيم، يا شايد هم تاخير در           آيا مجاز هستيم كمبود داشته باشيم، يا شايد هم تاخير در           ٦.٦.

تحويل ؟تحويل ؟

آيا مي توانيم تقاضا را هموار كنيم ؟آيا مي توانيم تقاضا را هموار كنيم ؟٧.٧.
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Aggregate PlansAggregate Plans

در انتهاي برنامه ريزي تجميعي، سازمان برنامـه زمـان بنـدي            در انتهاي برنامه ريزي تجميعي، سازمان برنامـه زمـان بنـدي            

براي انواع اصلي فعاليت ها، معموال بصورت ماهانـه و تفكيـك            براي انواع اصلي فعاليت ها، معموال بصورت ماهانـه و تفكيـك            

سايت ها خواهد داشتسايت ها خواهد داشت

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي
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Aggregate PlansAggregate Plans

مرحله بعدي، پرداختن به جزئيات بيشتر است مرحله بعدي، پرداختن به جزئيات بيشتر است 

زمان بندي اصلي     زمان بندي اصلي     

Master ScheduleMaster Schedule

برنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي
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Master ScheduleMaster Scheduleزمان بندي اصليزمان بندي اصلي

معموال بصورت هفتگي، جدول زمان بندي را بـراي فعاليـت هـا             معموال بصورت هفتگي، جدول زمان بندي را بـراي فعاليـت هـا             

ارائه مي دهدارائه مي دهد
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برنامه ريزي تجميعي اين شركت يك جدول زمان بنـدي كـالن بـراي       برنامه ريزي تجميعي اين شركت يك جدول زمان بنـدي كـالن بـراي       

 تـن محمولـه    تـن محمولـه   ۱۰۰۱۰۰شايد برنامه ريزي تحويـل    شايد برنامه ريزي تحويـل    . . منابع تهيه كرده است   منابع تهيه كرده است   

در ابتداي هر هشت ماه اولدر ابتداي هر هشت ماه اول

Master ScheduleMaster Scheduleزمان بندي اصليزمان بندي اصلي



٨٨

تحويل مواد اوليه به 
اسكانديناوي

1 2

April May

3 4 5 6 7 8

100100100 100 100100100 100

Master ScheduleMaster Scheduleزمان بندي اصليزمان بندي اصلي

1 2 3 4

77 7

1 2 3 4

99

سوئد

دانمارك 
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رويكرد كالن براي برنامه ريزي تاكتيكيرويكرد كالن براي برنامه ريزي تاكتيكي

در قالـب شـش گـام       در قالـب شـش گـام        )  ) RRPRRP( ( برنامه ريزي نيازمنديهاي منابع     برنامه ريزي نيازمنديهاي منابع     

::قابل توصيف است قابل توصيف است 

تبديل پيش بيني و ديگر اطالعات به نيازمندي منابعتبديل پيش بيني و ديگر اطالعات به نيازمندي منابع١.١.

شناسايي منابعي كه دردسترس مي باشندشناسايي منابعي كه دردسترس مي باشند٢.٢.

شناسايي عدم انطباق ها ميان منابع مورد نياز و منابع در دسترسشناسايي عدم انطباق ها ميان منابع مورد نياز و منابع در دسترس٣.٣.

پيشنهاد طرح هاي جايگزين براي رفع عدم انطباق هاپيشنهاد طرح هاي جايگزين براي رفع عدم انطباق ها٤.٤.

مقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حلمقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حل٥.٥.

اجراي بهترين طرح و رديابي عملكرداجراي بهترين طرح و رديابي عملكرد٦.٦.
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تدارك پيش بيني ها و ديگر 
اطالعات براي برنامه ريزي 

دوره اي

تبديل اين اطالعات به 
تقاضا براي منابع

شناسايي منابع در 
دسترس در وضعيت 

موجود

شناسايي عدم انطباق ها 
ميان تقاضا و در دسترس

ارائه طرحي براي رفع 
عدم انطباق ها



٩١

اصالح طرح و پيگيري 
بهبودها

نهايي كردن جزئيات 
بهترين طرح براي دوره 

فعلي

اجراي طرح و پيگيري 
پيشرفت

آيا طرح 
قابل قبول 
است ؟

دوره برنامه ريزي بعديارزيابي طرح

خير  خير  

بلهبله



٩٢

حل تمرينحل تمرين

A & B  CoachesA & B  Coaches
“ “ واگـن در روز   واگـن در روز   ””  ظـرفيتش را برحـسب          ظـرفيتش را برحـسب        A&BA&Bشركت واگن هـاي     شركت واگن هـاي     

..طراحي كرده استطراحي كرده است

::طبقه بندي كاري در آن شركت براين اساس بود كه طبقه بندي كاري در آن شركت براين اساس بود كه 

كه يك مسافرت طوالني بودكه يك مسافرت طوالني بود” ” روز كامل روز كامل ””

كه يك مسافرت كوتاه تر بودكه يك مسافرت كوتاه تر بود” ” نيم روز نيم روز ””



٩٣

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

پيش بيني ها بيانگر اين بود كه تقاضاي مورد انتظار بـراي            پيش بيني ها بيانگر اين بود كه تقاضاي مورد انتظار بـراي            

و و “ “ روز كامـل  روز كامـل  ”” مـسافر     مـسافر    ۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰ سال بعد، بطـور ميـانگين         سال بعد، بطـور ميـانگين        ۲۲

استاست“ “ نيم روزنيم روز”” هزار مسافر  هزار مسافر ۷۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰

  ۴۰۴۰ واگن بود كه هر كدام داراي ظرفيت موثر           واگن بود كه هر كدام داراي ظرفيت موثر          ۶۱۶۱شركت داراي   شركت داراي   
 روز سال بودند روز سال بودند۳۰۰۳۰۰مسافر در روز و براي مسافر در روز و براي 

% % ۹۰۹۰خرابي هـا و ديگـر مـشكالت غيرمترقبـه، كـارايي را بـه                خرابي هـا و ديگـر مـشكالت غيرمترقبـه، كـارايي را بـه                
كاهش داده بودكاهش داده بود



٩٤

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

 روز در سـال را       روز در سـال را      ۲۲۰۲۲۰ راننده كه بطـور ميـانگين         راننده كه بطـور ميـانگين        ۸۶۸۶آن شركت   آن شركت   
اما بيماري و غيبت، كـارايي      اما بيماري و غيبت، كـارايي      . . كار مي كردند در استخدام داشت     كار مي كردند در استخدام داشت     

كاهش داده بودكاهش داده بود% % ۸۵۸۵آنها را به آنها را به 

اگر شركت با كمبود واگن مواجه مي شـد، مـي توانـست يـك               اگر شركت با كمبود واگن مواجه مي شـد، مـي توانـست يـك               
 پوند بخرد يا به ازاي روزي        پوند بخرد يا به ازاي روزي       ۱۱۰,۰۰۰۱۱۰,۰۰۰واگن اضافي را به مبلغ      واگن اضافي را به مبلغ      

 پوند آنرا اجاره كند پوند آنرا اجاره كند۱۰۰۱۰۰

اگر شركت با كمبود راننده مواجه مي شـد، مـي توانـست بـا               اگر شركت با كمبود راننده مواجه مي شـد، مـي توانـست بـا               
 پونــد هزينــه در ســال، يــك راننــده را بــه  پونــد هزينــه در ســال، يــك راننــده را بــه ۲۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰احتــساب احتــساب 

 پوند از آژانس اجـاره       پوند از آژانس اجـاره      ۱۱۰۱۱۰استخدام درآورد يا به ازاي روزي       استخدام درآورد يا به ازاي روزي       
كندكند



٩٥

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

شركت چگونه مي تواند به يك برنامه ريزي تاكتيكي دسـت           شركت چگونه مي تواند به يك برنامه ريزي تاكتيكي دسـت           

يابد ؟يابد ؟

مي توان با استفاده از رويكرد شش مرحله اي به اين مـشكل             مي توان با استفاده از رويكرد شش مرحله اي به اين مـشكل             

::بپردازيم بپردازيم 



٩٦

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

تبديل پيش بيني و ديگر اطالعات به نيازمندي منابعتبديل پيش بيني و ديگر اطالعات به نيازمندي منابع١.١.

 واگـن روز در      واگـن روز در     ۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰ مسافر تمام روز برابرست با        مسافر تمام روز برابرست با       ۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰

سالسال

۴۰۴۰  //  ۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰ == ۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰ واگن روز در سالواگن روز در سال

۳۰۰۳۰۰  //  ۱۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰ == ۳۳,۳۳۳۳,۳۳ واگن واگن 



٩٧

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

تبديل پيش بيني و ديگر اطالعات به نيازمندي منابعتبديل پيش بيني و ديگر اطالعات به نيازمندي منابع١.١.

:: مسافر نيم روز برابرست با  مسافر نيم روز برابرست با ۷۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰

۴۰۴۰  //  ۷۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰ == ۱۸,۷۵۰۱۸,۷۵۰ واگن روز در سالواگن روز در سال

 ) )۲۲ *  * ۳۰۰۳۰۰( ( //  ۱۸,۷۵۰۱۸,۷۵۰ == ۳۱,۲۵۳۱,۲۵ واگن واگن 

۳۳,۳۳۳۳,۳۳ == ۶۴,۵۸۶۴,۵۸++ ۳۱,۲۵۳۱,۲۵ واگن واگن 



٩٨

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

تبديل پيش بيني و ديگر اطالعات به نيازمندي منابعتبديل پيش بيني و ديگر اطالعات به نيازمندي منابع١.١.

براي محاسبه تعداد رانندگان واگن هابراي محاسبه تعداد رانندگان واگن ها

۲۲۰۲۲۰  //  ۳۰۰۳۰۰ == ۱,۳۶۴۱,۳۶۴ راننده براي هر واگن    راننده براي هر واگن    

== ۸۸,۰۶۸۸,۰۶ ۱,۳۶۴۱,۳۶۴راننده راننده  ** ۶۴,۵۸۶۴,۵۸



٩٩

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

شناسايي منابعي كه دردسترس مي باشندشناسايي منابعي كه دردسترس مي باشند٢.٢.

::باعث مي شود تا باعث مي شود تا % % ۹۰۹۰ واگن دارد ولي كارايي  واگن دارد ولي كارايي ۶۱۶۱شركت  شركت  

== ۵۴,۹۵۴,۹ ۶۱۶۱واگن در دسترس واگن در دسترس  ** ۰,۹۰۰,۹۰



١٠٠

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

شناسايي منابعي كه دردسترس مي باشندشناسايي منابعي كه دردسترس مي باشند٢.٢.

::باعث مي شود تا باعث مي شود تا % % ۸۵۸۵ راننده دارد ولي كارايي  راننده دارد ولي كارايي ۸۶۸۶شركت شركت 

== ۷۳,۱۷۳,۱ ۸۶۸۶راننده در دسترسراننده در دسترس ** ۰,۸۵۰,۸۵



١٠١

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

شناسايي عدم انطباق ها ميان منابع مورد نياز و منابع          شناسايي عدم انطباق ها ميان منابع مورد نياز و منابع          ٣.٣.
در دسترسدر دسترس

::بدون پرداختن به جزئيات زمان بندي بدون پرداختن به جزئيات زمان بندي 

== ۹,۶۸۹,۶۸ ۶۴,۵۸۶۴,۵۸كمبود واگنكمبود واگن -- ۵۴,۹۵۴,۹

== ۱۴,۹۶۱۴,۹۶ ۸۸,۰۶۸۸,۰۶كمبود رانندهكمبود راننده -- ۷۳,۱۷۳,۱



١٠٢

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

پيشنهاد طرح هاي جايگزين براي رفع عدم انطباق هاپيشنهاد طرح هاي جايگزين براي رفع عدم انطباق ها٤.٤.

  نمي خواهـد تقاضـا را كـاهش            نمي خواهـد تقاضـا را كـاهش          A&BA&Bبا فرض اينكه شركت     با فرض اينكه شركت     

دهد لذا مي تواند واگن ها را بخرد يا اجاره نمايد و همچنـين              دهد لذا مي تواند واگن ها را بخرد يا اجاره نمايد و همچنـين              

راننده ها را نيز به استخدام درآورد يا از آژانس كرايه كندراننده ها را نيز به استخدام درآورد يا از آژانس كرايه كند

تنها اطالعاتي كـه در ايـن رابطـه داريـم، برخـي هزينـه هـا                 تنها اطالعاتي كـه در ايـن رابطـه داريـم، برخـي هزينـه هـا                 

هستندهستند



١٠٣

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

پيشنهاد طرح هاي جايگزين براي رفع عدم انطباق هاپيشنهاد طرح هاي جايگزين براي رفع عدم انطباق ها٤.٤.

 پوند در بر دارد پوند در بر دارد۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ واگن هزينه اي برابر با  واگن هزينه اي برابر با ۱۰۱۰خريد  خريد  

در حاليكه اجاره آنها، مي تواند با صرف هزينه محاسبه شده           در حاليكه اجاره آنها، مي تواند با صرف هزينه محاسبه شده           
::در زير، كمبود را رفع مي كند در زير، كمبود را رفع مي كند 

== ۲۹۰,۴۰۰۲۹۰,۴۰۰ ۹,۶۸۹,۶۸پوند در سال پوند در سال  ** ۳۰۰۳۰۰ ** ۱۰۰۱۰۰



١٠٤

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

پيشنهاد طرح هاي جايگزين براي رفع عدم انطباق هاپيشنهاد طرح هاي جايگزين براي رفع عدم انطباق ها٤.٤.

 پونـد در بـر       پونـد در بـر      ۳۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰ راننده هزينه اي برابر بـا         راننده هزينه اي برابر بـا        ۱۵۱۵استخدام  استخدام  
دارددارد

در حاليكه استفاده از رانندگان موقـت، مـي توانـد بـا صـرف               در حاليكه استفاده از رانندگان موقـت، مـي توانـد بـا صـرف               
::هزينه محاسبه شده در زير، كمبود را رفع مي كند هزينه محاسبه شده در زير، كمبود را رفع مي كند 

== ۳۶۲,۰۳۲۳۶۲,۰۳۲ ۱۴,۹۶۱۴,۹۶پوند در سال پوند در سال  ** ۲۲۰۲۲۰ ** ۱۱۰۱۱۰



١٠٥

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

مقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حلمقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حل٥.٥.

ما اطالعات كافي براي تصميم گيري نـداريم، و فقـط برخـي             ما اطالعات كافي براي تصميم گيري نـداريم، و فقـط برخـي             

..موضوعات كلي را مطرح مي كنيمموضوعات كلي را مطرح مي كنيم



١٠٦

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

مقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حلمقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حل٥.٥.

 دستگاه واگن و رفع      دستگاه واگن و رفع     ۸۸يكي از راه حل هاي قابل قبول، خريدن         يكي از راه حل هاي قابل قبول، خريدن         

. . هرگونه كمبود ديگر از طريـق اجـاره واگـن هـا مـي باشـد               هرگونه كمبود ديگر از طريـق اجـاره واگـن هـا مـي باشـد               

 راننـده و رفـع مـابقي كمبودهـا از       راننـده و رفـع مـابقي كمبودهـا از      ۱۲۱۲همچنين اجاره كـردن     همچنين اجاره كـردن     

طريق آژانسطريق آژانس



١٠٧

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

مقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حلمقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حل٥.٥.

  مـي توانـد بـه      مـي توانـد بـه    A&BA&Bوقتي اين طرح ها نهايي شود، شركت    وقتي اين طرح ها نهايي شود، شركت    

. . دنبال طرح هاي جزئي تر باشددنبال طرح هاي جزئي تر باشد

قدم بعدي، ايجاد يك برنامه تجميعي براي انواع مسافرت هـا           قدم بعدي، ايجاد يك برنامه تجميعي براي انواع مسافرت هـا           

در طي ماه، و ارائه تعداد مسافرت هاي مداوم در طي ماه مي             در طي ماه، و ارائه تعداد مسافرت هاي مداوم در طي ماه مي             

. . باشدباشد



١٠٨

A & B  CoachesA & B  Coachesحل تمرينحل تمرين

مقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حلمقايسه طرح ها و يافتن بهترين راه حل٥.٥.

سپس مي توانند برنامه هاي تجميعي را به زمان بندي هـاي            سپس مي توانند برنامه هاي تجميعي را به زمان بندي هـاي            

اصـلي بـراي هـر مــسافرت در هفتـه، و شـايد ارائـه تعــداد       اصـلي بـراي هـر مــسافرت در هفتـه، و شـايد ارائـه تعــداد       

مسافرت ها به هلند در اولين هفته بشكنندمسافرت ها به هلند در اولين هفته بشكنند



١٠٩

Planning CyclesPlanning Cyclesدوره هاي برنامه ريزيدوره هاي برنامه ريزي

AAدوره  دوره  

دوره برنامه ريزيدوره برنامه ريزي

BBدوره  دوره   CCدوره  دوره  

افق برنامه ريزيافق برنامه ريزي

طرح اصالحيطرح اصالحي

AA ثابت براي دوره  ثابت براي دوره --
BB موقت براي دوره  موقت براي دوره --
CC آزمايشي براي دوره  آزمايشي براي دوره --

زمان زمان 

طرح اصالحيطرح اصالحي

BB ثابت براي دوره  ثابت براي دوره --
CC موقت براي دوره  موقت براي دوره --
DD آزمايشي براي دوره  آزمايشي براي دوره --

طرح اصالحيطرح اصالحي

CC ثابت براي دوره  ثابت براي دوره --
DD موقت براي دوره  موقت براي دوره --
EE آزمايشي براي دوره  آزمايشي براي دوره --



١١٠

Aggregate PlansAggregate Plansبرنامه ريزي تجميعيبرنامه ريزي تجميعي

  در انتهاي برنامه ريزي تجميعي، سازمان برنامه زمان بنـدي بـراي انـواع         در انتهاي برنامه ريزي تجميعي، سازمان برنامه زمان بنـدي بـراي انـواع         

اصلي فعاليت ها، معموال بصورت ماهانه و تفكيك سايت ها خواهد داشتاصلي فعاليت ها، معموال بصورت ماهانه و تفكيك سايت ها خواهد داشت

زمان بندي اصليزمان بندي اصلي

ددجدول زمان بندي، معموال بصورت هفتگي را براي فعاليت ها ارائه مي دهجدول زمان بندي، معموال بصورت هفتگي را براي فعاليت ها ارائه مي ده

Master ScheduleMaster Schedule

برنامه ريزي كوتاه مدت  برنامه ريزي كوتاه مدت  

Short Term ScheduleShort Term Schedule



١١١

Short Term ScheduleShort Term Scheduleبرنامه ريزي كوتاه مدتبرنامه ريزي كوتاه مدت

تهيه جداول زمان بندي براي وظايف، تجهيزات، نفـرات، مـواد ،            تهيه جداول زمان بندي براي وظايف، تجهيزات، نفـرات، مـواد ،            

تسهيالت و تمامي منابعي كه در جدول زمان بنـدي اصـلي بـه               تسهيالت و تمامي منابعي كه در جدول زمان بنـدي اصـلي بـه               

آنها نياز استآنها نياز است
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Short Term ScheduleShort Term Scheduleبرنامه ريزي كوتاه مدتبرنامه ريزي كوتاه مدت

برنامه ريزي كوتاه مدت، توالي فعاليت ها و زمان انجام آنها را            برنامه ريزي كوتاه مدت، توالي فعاليت ها و زمان انجام آنها را            

ارائه مي دهدارائه مي دهد

با هدف   

سازمان دهي منابع مورد نياز براي زمان بندي اصليسازمان دهي منابع مورد نياز براي زمان بندي اصلي

دستيابي به كمترين هزينهدستيابي به كمترين هزينه

باالترين كاربردباالترين كاربرد
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Short Term ScheduleShort Term Scheduleبرنامه ريزي كوتاه مدتبرنامه ريزي كوتاه مدت

طراحي زمان بندي عمليـاتي، يكـي از مـشكالت معمـول در هـر               طراحي زمان بندي عمليـاتي، يكـي از مـشكالت معمـول در هـر               

سازمانيستسازمانيست
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Short Term ScheduleShort Term Scheduleبرنامه ريزي كوتاه مدتبرنامه ريزي كوتاه مدت

بـه  بـه  . .  كار را بايستي امروز به اتمـام برسـانيد          كار را بايستي امروز به اتمـام برسـانيد         ۱۰۱۰فرض كنيد كه    فرض كنيد كه    

 كار را تعيين كرد كار را تعيين كرد۱۰۱۰چند روش مي توان توالي اين چند روش مي توان توالي اين 

۳,۶۲۸,۸۰۰۳,۶۲۸,۸۰۰ =  = ۱۱  *   * ۲۲  *  *۳۳  *   * ۴۴  *   * ۵۵  *   * ۶۶ *  * ۷۷  *   * ۸۸ *  * ۹۹ *  * ۱۰۱۰
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رويكردي براي برنامه ريزيرويكردي براي برنامه ريزي

يكي از مشكالت معمول در زمـان بنـدي، همـاهنگي كارهـاي در              يكي از مشكالت معمول در زمـان بنـدي، همـاهنگي كارهـاي در              

انتظار اقدام با تجهيزاتي است كه نياز داريمانتظار اقدام با تجهيزاتي است كه نياز داريم
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رويكردي براي برنامه ريزيرويكردي براي برنامه ريزي

زمان بندي اصلي، مشخص مي كند كه كارها در چه زماني بايـد             زمان بندي اصلي، مشخص مي كند كه كارها در چه زماني بايـد             

::لذا با درنظر گرفتن اين تاريخ ها لذا با درنظر گرفتن اين تاريخ ها . . خاتمه يابندخاتمه يابند

زمان بندي برگشت به عقبزمان بندي برگشت به عقب

زمان بندي روبه جلوزمان بندي روبه جلو

Backward  SchedulingBackward  Scheduling

Forward  SchedulingForward  Scheduling
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رويكردي براي برنامه ريزيرويكردي براي برنامه ريزي

اين دو رويكرد، اصول كلي را پيشنهاد مـي كننـد امـا نيـاز بـه                 اين دو رويكرد، اصول كلي را پيشنهاد مـي كننـد امـا نيـاز بـه                 

راههايي داريم بهترين ترتيب انجام كارها را مشخص كنندراههايي داريم بهترين ترتيب انجام كارها را مشخص كنند

سازمان ها اكثرا از روشهاي ساده اي استفاده مي كنند           سازمان ها اكثرا از روشهاي ساده اي استفاده مي كنند           

كه مبتني بر قواعد ساده زمان بنديست           كه مبتني بر قواعد ساده زمان بنديست           



١١٨

Scheduling rulesScheduling rulesقواعد زمان بنديقواعد زمان بندي

First Come, first servedFirst Come, first servedاولين ورودي، اولين خدمتاولين ورودي، اولين خدمت

هيچ اولويتي وجود ندارد، هيچ اضطراري در بين نيست، هيچ اولويتي وجود ندارد، هيچ اضطراري در بين نيست، 
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Scheduling rulesScheduling rulesقواعد زمان بنديقواعد زمان بندي

Most urgent job, firstMost urgent job, firstبحراني ترين كار، اولينبحراني ترين كار، اولين

مهــم تــرين كــار، كاريــست كــه بيــشترين كــاهش در شــرايط  مهــم تــرين كــار، كاريــست كــه بيــشترين كــاهش در شــرايط  

اضطراري را به همراه دارداضطراري را به همراه دارد
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Scheduling rulesScheduling rulesقواعد زمان بنديقواعد زمان بندي

Most urgent job, firstMost urgent job, firstكوتاه ترين كار، اولينكوتاه ترين كار، اولين

يكي از اهداف مهم در اين روش، كاهش متوسـط زمـان صـرف              يكي از اهداف مهم در اين روش، كاهش متوسـط زمـان صـرف              

شده در سيستم استشده در سيستم است

زمان سيستم زمان سيستم =  =  زمان پردازش   زمان پردازش   +  +  زمان انتظار   زمان انتظار   
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Scheduling rulesScheduling rulesقواعد زمان بنديقواعد زمان بندي

Earliest due date, firstEarliest due date, firstزودترين زمان پايان، اولينزودترين زمان پايان، اولين

كارها را بر اساس زمان تحويـل مرتـب مـي كنـد، و كـاري كـه                  كارها را بر اساس زمان تحويـل مرتـب مـي كنـد، و كـاري كـه                  

زودترين زمان تحويل را دارد در ابتدا انجام مي دهدزودترين زمان تحويل را دارد در ابتدا انجام مي دهد
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حل تمرينحل تمرين

 كار زير را براي جرثقيل       كار زير را براي جرثقيل      ۶۶  مي بايست       مي بايست     ZZشركت حمل و نقل       شركت حمل و نقل       

سقفي برنامه ريزي كندسقفي برنامه ريزي كند

اين شركت چگونه مي تواند يك برنامه زمـان بنـدي معقـول             اين شركت چگونه مي تواند يك برنامه زمـان بنـدي معقـول             

داشته باشد ؟داشته باشد ؟

EE كارهاكارها

۱۲۱۲ ) ) روزروز((مدت مدت 

۱۲۱۲ ) ) تعداد روز از حاال   تعداد روز از حاال   ((تكميل تكميل 

FF

۱۶۱۶

۴۸۴۸

AABBCCDD

۸۸

۴۰۴۰

۴۴

۴۴۴۴

۱۰۱۰

۲۰۲۰

۲۲

۴۴
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حل تمرينحل تمرين

. . ساده ترين راه كار با اين مسئله استفاده از قواعـد تـصميم گيريـست              ساده ترين راه كار با اين مسئله استفاده از قواعـد تـصميم گيريـست              

نتايج زير را خواهد داشتنتايج زير را خواهد داشت“ “ اولين ورودي، اولين خدمتاولين ورودي، اولين خدمت” ” استفاده از استفاده از 

پايانپايان كارهاكارها

۱۲۱۲ AA
۸۸ BB

شروعشروعمدت مدت 

۰۰

۶۶

۱۲۱۲

۲۰۲۰

CC

DD

EE

FF۱۰۱۰۲۱۲۱۵۲۵۲

۴۴

۱۶۱۶

۱۰۱۰

۱۲۱۲

۲۴۲۴

۴۰۴۰

۲۲۲۰۲۰۴۲۴۲

۱۹۰۱۹۰
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حل تمرينحل تمرين

هر تـوالي از كارهـا زمـان        هر تـوالي از كارهـا زمـان        . .   پايان مي يابند      پايان مي يابند    ۵۲۵۲كارها در روز    كارها در روز    

تكميل مشابهي را خواهد داشت، اما اگر بخواهيم با شـاخص           تكميل مشابهي را خواهد داشت، اما اگر بخواهيم با شـاخص           

هاي ديگر در مـورد آن قـضاوت كنـيم در آنـصورت اجـراي            هاي ديگر در مـورد آن قـضاوت كنـيم در آنـصورت اجـراي            

..متفاوتي نيز خواهند داشتمتفاوتي نيز خواهند داشت
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حل تمرينحل تمرين

براي مثال، مي توانيم ميانگين زمـان سيـستم را بـا اسـتفاده از روش                براي مثال، مي توانيم ميانگين زمـان سيـستم را بـا اسـتفاده از روش                

::نتايج آن عبارتست از نتايج آن عبارتست از . . حداقل كنيمحداقل كنيم“ “ كوتاه ترين اولينكوتاه ترين اولين””

پايانپايان كارهاكارها

۲۲ EE
۴۴ CC

شروعشروعمدت مدت 

۰۰

۲۲

۲۲

۶۶

BB

FF

AA

DD۱۶۱۶۳۶۳۶۵۲۵۲

۸۸

۱۰۱۰

۶۶

۱۴۱۴

۱۴۱۴

۲۴۲۴

۱۲۱۲۲۴۲۴۳۶۳۶

۱۳۴۱۳۴
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حل تمرينحل تمرين

كه مـشابه ميـانگين زمـان پايـان         كه مـشابه ميـانگين زمـان پايـان         ((ميانگين زمان در سيستم     ميانگين زمان در سيستم     

::براي است با براي است با ) ) استاست

۶۶  //  ۱۳۴۱۳۴ == ۲۲,۳۲۲,۳ روزروز

: : “ “ اولين ورودي، اولين خدمتاولين ورودي، اولين خدمت””كه در مقايسه با كه در مقايسه با 

۶۶  //  ۱۹۰۱۹۰ == ۳۱,۷۳۱,۷ روزروز



١٢٧

حل تمرينحل تمرين

 تـا از كارهـا را        تـا از كارهـا را       ۵۵“ “ كوتاه ترين اولين  كوتاه ترين اولين  ” ”  ، در روش      ، در روش     ۳۶۳۶در روي   در روي   

 تا  تا ۳۳” ” ... ... اولين ورودي اولين ورودي ””به پايان برده ايم در حاليكه در روش به پايان برده ايم در حاليكه در روش 

..از كارها به اتمام رسيده انداز كارها به اتمام رسيده اند

ما اطالعات كافي براي زمان بنـدي كارهـا بترتيـب اضـطرار             ما اطالعات كافي براي زمان بنـدي كارهـا بترتيـب اضـطرار             

نداريم، اما مي توانيم با اجراي كارهـا بترتيـب موعـد زمـان              نداريم، اما مي توانيم با اجراي كارهـا بترتيـب موعـد زمـان              

..انجام، حداكثر شدن تاخير را بهينه كنيمانجام، حداكثر شدن تاخير را بهينه كنيم
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حل تمرينحل تمرين

پايانپايان كارهاكارها

۲۲ EE
۱۲۱۲ AA

شروعشروعمدت مدت 

۰۰

۲۲

۲۲

۱۴۱۴

FF

BB

CC

DD۱۶۱۶۳۶۳۶۵۲۵۲

۱۰۱۰

۸۸

۱۴۱۴

۲۴۲۴

۲۴۲۴

۳۲۳۲

۴۴۳۲۳۲۳۶۳۶

پايانپايان موعد موعد 

۴۴

۱۲۱۲

۰۰

۲۲

۴۸۴۸۴۴

۲۰۲۰

۴۰۴۰

۴۴

۰۰

۴۴۴۴۰۰
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حل تمرينحل تمرين

  ، و يك       ، و يك     FF  و      و    DD روز براي كار      روز براي كار     ۴۴با اين كار، يك حداكثر تاخير       با اين كار، يك حداكثر تاخير       

..  روز خواهيم داشت  روز خواهيم داشت۱,۷۱,۷  برابر    برابر  ۱۰۱۰//۶۶ميانگين تاخير  ميانگين تاخير  
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