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  ) از منوي اصلي٣گزينة ( سطحي منوي چيدمان تک  ٥.الف
  )سطحي  از منوي چيدمان تک١گزينة ( ها دپارتمانوارد کردن دستي     
  )سطحي  از منوي چيدمان تک٢گزينة ( چيدمان تصادفي    
  مجاورتامتيازدهي  -      
  ذخيره چيدمان -      
   چيدمانليتحل -      
  ها دپارتمان ييجا جابه -      
  )سطحي  از منوي چيدمان تک٣گزينة ( بهبودالگوريتم     
  )سطحي تک از منوي چيدمان ٤گزينة ( خودکارجستجوي     
  )سطحي  از منوي چيدمان تک٥گزينة ( شده   ذخيرهيها چيدمان مرور    
  )سطحي  از منوي چيدمان تک٦گزينة ( شده ي ذخيرهها چيدمانجدول     
  )سطحي  از منوي چيدمان تک٧گزينة ( بازگشت به منوي اصلي    

  )ي اصلي از منو۴گزينه ( منوي چيدمان چندسطحي  ٦.الف
  ) از منوي چيدمان چندسطحي١ينة گز( ي دستيبند قسمت  
  ) منوي چيدمان چندسطحي٢گزينة ( خودکاري بند قسمت  
  ) از منوي چيدمان چندسطحي٣گزينة ( شده  ذخيرههاي  يبند  قسمتمرور  
  ) از منوي چيدمان چندسطحي٤گزينة ( شده هاي ذخيره يبند جدول قسمت  
  )مان چندسطحي از منوي چيد٥گزينة ( سطحهر هاي  ذخيره زيرمسئله  
  ) از منوي چيدمان چندسطحي٦گزينة ( بازگشت به منوي اصلي  

  ) از منوي اصلي٥گزينة (  مسئلهها دادهخيره ذ  ٧.الف
  ) از منوي اصلي٦گزينة ( توقف  ٨.الف

  
  مقدمه - ١.الف

BLOCPLAN-90 اه  که توسط دپارتمان مهندسي صنايع دانشگاست ي صنعتي واحدهاي براهساد يک سيستم چيدمانHoustonبراي  

) مستطيلي(  يک چيدمان از نوع بلوکي،کند مييي که کاربر وارد ها دادهمقابل  اين برنامه در. ستا شده طراحي IBM-PCهاي سيستم
 که در استداراي چند ويژگي  BLOCPLAN-90 افزار  نرم.دده ميافزار را شرح  اين راهنما چگونگي استفاده از نرم. کند ميتوليد 
ي چندسطحي و صفحات منوي تصحيح ها چيدمان، خودکار جستجوي گزينة اين خصوصيات جديد ةاز جمل.  قبلي موجود نبودهاي نسخه
   . وارد شوندکليد صفحه توسط بايدند و شو مين  در اين نسخه باز،ندا شده  ذخيرههاي قبلي  مسائلي که توسط نسخه. است

ي الزم براي ها فايلشامل همه ديسک . داروي ديسک مورد نظر قرار درا  BLOCPLAN-90ي ضروري براي ها فايل تمام بايد
براي . باشد  را داشتهGRAPHICS را کپي کند، بايد برنامة ها چيدمانبخواهد اگر کاربر  برنامه ياجرابعد از . است BLOCPLANاجراي 
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 کپي تهيه ،شده د از چيدمان طراحيتوان مي کاربر Print Screen کليد به وسيله.  بيشتر بايد به راهنماي پرينترتان مراجعه کنيدطالعاتا
صورت مقدمه بعد از اجراي برنامه ظاهر ه يک صفحه ب.  را اجرا کردBLOCPLAN-90 برنامه توان مي BPLAN90 اجراي به وسيله. کند
  .شود مي ناپديد Enterاين صفحه با زدن کليد . ستا کرده که عنوان منابع برنامه را مشخص شود مي
  
  ها دادهورود  - ۲.لفا
ي از گزينه  در اين قسمت منوي. خوانده شودديسکاز طريق  يا شود مي وارد کليد صفحهوسيله ه  بها داده که کند مي سؤال سيستم ،پسس

تخاب  ان"D" براي بازيابي آن ، باشدشده   ذخيرهاگر قبالً فايلي . يندآ ميهاي مختلف با تعريف يک مسئله بوجود  وجود ندارد چراکه گزينه
.  را فشار دهدEnter  کليد کاربر بايد، جوابگوييبعد از هر .شود مي انتخاب "K" جديد مسئلة براي تعريف اين صورت و در غير شود مي

داده   از روي ديسک برداشته و روي حافظه قرارها دادهسپس اين . پرسد مي را شده  ذخيرهيل ا سيستم نام ف، را انتخاب کند"D" اگر کاربر
 ١٢ يک مسئلة EX-12 يک مثال براي استفاده از اين راهنما و MANEX. استديسک اصلي حاوي دو برنامه پيشرفته . شود مي

   . مسئله شوديها  وارد کردن دادهيد آماده براي و کاربر باشود مي انتخاب "K"  جديد حرفمسئلةبراي شروع . استدپارتماني 
  

  نام و مساحت دپارتمان
  :شود يمد وارد يکل  صفحهبه وسيله که است ها دپارتمان تعداد ،استمورد نياز د يک مسئله جدي يبراي که يها دادهين اّول

NUMBER OF DEPARTMANTS (MAX 18)? 
  

 ١٨ حداکثر تا BLOCPLAN .کند مي سؤال سيستم نام و مساحت مورد نياز هر دپارتمان را  وکند مي را وارد ها دپارتمانکاربر تعداد 
  :شود ميده ين دپارتمان پرسياّول يبرا درنگ ي ب.نمايد مين را حل دپارتما

NAME OF DEPARTMENT 1 (8 CHARACTERS MAX)? 
  

  :شود ميده ي بالدرنگ پرس و سپسکند ميوارد  اّولبراي دپارتمان کتر ا کار٨کاربر يک نام تا حداکثر 
AREA?  

  
 تا در شود مي پرسيده ها دپارتمانت براي هر کدام از سؤاالاين سري از  .کند يمکاربر مساحت مورد نياز براي اين دپارتمان را وارد و 
مجموع  .شود مي نمايش داده ۱-الف به صورت شکل ها دادهاين ، ها دپارتمان نام و مساحت تمام واردکردنبعد از . دمان لحاظ گردديچ

 و نمايش  شده محاسبه،ها توسط سيستم  انحراف معيار مساحت و همچنينها دپارتماننگين مساحت امي و ها دپارتمانمساحت براي تمام 
  :دده ميش ي را نماليذ سؤال ،ر صفحهي در زBLOCPLAN را وارد کند "Y" اگر کاربر .شود ميداده 

DEPARTMENT NUMBER FOR CHANGE? 
  

به  نما شود و مکان يشده پاک م  وارد دپارتمان مربوط به شمارهيها داده .کند مي وارد ، تغيير کندبايدسپس کاربر شماره دپارتماني را که 
سپس و  پايان يافته Enter با زدن  وشود مينام جديد وارد . ماند ميواردکردن نام جديد   و سيستم منتظرهشد  محل مورد نظر منتقل

 با اطالعات ۱-شکل الف Enter بعد از زدن شده و  مساحت جديد دوباره واردتا رود ميمساحت دپارتمان نما به محل واردکردن  مکان
در  سيستم ،شود مي داده "N" جواب "… DO YOU WANT TO CHANGE" سؤالزماني که به . شود ميده دوباره تکرار  شحيتصح

  .کند مي سؤال ها دپارتمان بين مورد اطالعات روابط
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  ۱-شکل الف
  .ها دپارتمانمرور مساحت و نام 

  ۴۵۷ ص ترجمه رضا زنجيراني فراهاني،)White) ۱۹۹۶ و Tompkins نوشته يصنعت ي واحدهايزير  از کتاب طرحيمثال: منبع
  

  روابط يها داده
BLOCPLAN از کدهاي ارتباطي که توسط Muther )آغازين نمايش صفحة ،۲-الفشکل . کند ميستفاده ا ، شده  تعريف)۱۹۷۳سال 

ستم آورده ي سي قابل قبول براي شرح کدها،شي نماهر صفحي در ز.دده مي را نشان ها دپارتمانه براي ورود کدهاي ارتباطي بين شد هداد
 روي نما مکان .)RECVING, MILLING( است ٢و١ يها دپارتمان سيستم آماده ورود کد ارتباطي بين ،۲-الف در شکل .شده است

  .درو مييت بعدي  به موقعنما مکان ،کند ميست و زماني که کاربر کد اراتباطي را وارد ا گرفته قرار ٢ و ستون١سطر
شده و   ماتريس تکميل،۳-الف شکل. شود مي  دادهها داده براي تغيير  به کاربر يک فرصت، تکميل شدروابطبعد از اين که ماتريس 

  :پرسد مي زير را سؤال سيستم ، انتخاب شود"Y"اگر حرف . دده مي نشان ر صفحه آمده،ي که در ز راها داده امکان تغيير سؤال
COORDINATES OF CHANGED CODE? 

  

  
  ۲-شکل الف

  .ها دپارتمان رابطه يها هده داياّول يش از وروديش پيصفحه نما
  .است ن صفحه آمدهيي قابل قبول در پاي ارتباطي شرح کدها

  .است   قرار گرفته۲و۱ن دو دپارتمان ي وارد کردن کد بيس براي ماتر۲و۱نما در خانه   مکان
  
 سپس .ندشو ميسطر و ستون توسط يک کاما از يکديگر جدا . کند ميوارد  را دشو هيد تغيير دادسطر و ستون عنصري که باکاربر 
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 يو ر بر،۳-شده در شکل الف نظر ديس تجدي ماتر.کند ميد و کاربر مقدار جديد را وارد گير ميشده قرار   در موقعيت دادهنما مکان
 و تشخيص داد که ديگر نيازي به ه تغيير دادا زماني که کاربر مقادير ر.دهدشتر را به کاربر بيرات بيي تا اجازه تغشود ميصفحه ظاهر 
  .کند مي را محاسبه روابط سيستم ارزش کدهاي ،تغيير نيست

  

  
  ۳-شکل الف

  ي ارتباطيش پس از ورود کدهايصفحه نما
  

  روابطمقادير کدهاي 
BLOCPLAN  ممکن است در يک مسئله کاربر تشخيص دهد که  مثال عنوانهب.  کد ارتباطي را بداند٦ نياز دارد که مقادير هر يک از 

  .دده مييه اين کدها را نشان اّول مقادير ،۴-الف شکل.  برابر آن٥/١اي ديگر   و در مسئلهاست B سه برابر ارزش A شارز
 . کاربر قابل قبول باشديد برايشاد که ده ميکاربر نشان فرض به  شيعنوان په  را بروابطاز اين کدهاي متعادل  ستم يک مقدارسي

 "O"، به کد )۲( عدد "I"، به کد )۵( عدد "E" به کد  واست  اختصاص داده شده)۱۰( عدد "A" که به کد شود ميده ي د۴-در شکل الف
 ،"E"ت کد يبرابر اهم ، دو"A"ت کد ين اهميبنابرا. است ختصاص داده شدها) -۱۰( عدد "X"و به کد ) ۰( عدد "U"، به کد )۱(عدد 
اين  در غير کند مي را انتخاب "Y" گزينة ، اگر کاربر بخواهد مقادير آنها را تغيير دهد .... است و "I"ت کد ي برابر اهمE" ،۵"ت کد ياهم

 نما مکان ، اگر کاربر بخواهد اين مقادير را تغيير دهد. را فشار دهدEnterيکبار  دتوان مي يا اينکه کند ميرا انتخاب  "N" گزينة صورت
 يها رات و وارد کردن ارزشيي بعد از اتمام تغ.مقادير جديد را وارد کند دتوان مي و کاربر گيرد مي قرار  برداريها خانهابل هر کدام از مق

وي  ر برزيرپيغام و  در اين صورت صفحه پاک شده .کند ي مها دپارتماناز ي شروع به محاسبه امتBLOCPLAN ,مورد نظر توسط کاربر
  :شود صفحه ظاهر مي

COMPUTING… 
  .کشد يه طول ميثان ا دويک يمحاسبه معموالً 

  
  ۴-شکل الف

  ارز کدها  هميها فرض ارزش شيدار پرب
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   دپارتمانيتاتيازام
. دده يمکرده و نمايش   محاسبهها دپارتمانيک مقدار براي هر کدام از  BLOCPLAN ، کدهامعادل  و بردارروابطبا استفاده از ماتريس 

 براي يک دپارتمان روابطهاي کد   مجموع تمام معادل، دپارتمانازيامت. دده مي اين مقادير را نشان ، براي مثال مورد نظر۵-الف شکل
ي ديگر در ها دپارتمان آنها با به وسيله که است "O"کد  دو و "U"  داراي چهار کدPress دپارتمان ۳-الف ال در شکل براي مث.است

. است )١×٢(+)٠×٤ (= ٢برابر  Press براي ازيامتبنابراين مقدار . است برابر يک "O"کد ارزش  صفر و "U"ارزش کد . استارتباط 
بر  طالعاتا اين ،ستا داده را فشار نEnterد يکلتا زماني که کاربر. است  نشان دادهها دپارتماناين مقادير را براي تمام  ۵-الف شکل
  . استفاده کردPrint Screen از کليد توان مي ريمقاديه کپي يا پرينت از اين  براي ته.است نمايش صفحةروي 

  

  
  ۵-شکل الف

  شده  مثال مطرحي براي دپارتمانيازهايش امتينما
  

  عرض/نسبت طول
    در اين.دده ميشان هاي مختلف را ن  گزينه۶-الفشکل .  کاربر انتخاب شودبه وسيلهد توان ميچيدمان ط يمحنسبت طول و عرض 

  

  
  ۶-شکل الف

  .دده ميدمان ارانه يط چي نرخ طول و عرض محي براييها نهيزش گيصفحه نما
  

د نسبت مناسب توان ميها،  کاربر با انتخاب شمارة گزينه. هستندهاي استاندارد   گزينه٤ و ٣، ٢، ١هاي  گزينه.  گزينه وجود دارد پنجشکل
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 صفحة نمايش پاک ٥با انتخاب گزينة . شود مي انتخاب شود، نسبت طول و عرض از کاربر پرسيده ٥اگر گزينة . اب کندخود را انتخ
  :شود مي و سؤال زير پرسيده شود مي

LENGTH? 
  :پرسد مي و سپس سيستم کند ميکاربر مقدار مناسب را وارد 

WIDTH? 
  

 مقدار طول و عرض چيدمان را با استفاده از BLOCPLAN ،ها کردن اين نسبت با وارد. کند ميمناسب را وارد عرض سپس کاربر مقدار 
  .آورد  ميدست به ها دپارتمانمساحت 

  
   جريان محصولاطالعات

صورت ليستي ه  ممکن است بطالعاتااين . کرد  محصول نيز استفادهعاتاطال از توان مي چيدمان نهايي تحليل براي BLOCPLANدر 
ي که از سؤال.  مشخص گرددبه /يا با مشخص کردن عناصر يک ماتريس از و شود ميوالتي که بين آنها رد و بدل  و محصها دپارتماناز 

   :است زير به صورت شود ميکاربر پرسيده 
DO YOU WANT TO SUPPLY PRODUCT INFORMATION (Y OR N)? 

  
 ه داد"Y" اگر جواب مثبت. دگير مي محصول صورت اتاطالع چيدمان بدون درنظرگرفتن تحليل ، را انتخاب کند"N"اگر کاربر حرف 

  :شود مي، سؤال دشو
NUMBER OF PRODUCTS (MAX 14)? 

  
محصول مختلف را  ١٤ حداکثر تا BLOCPLAN. کند مي قرار گيرد را وارد تحليلدر اين صورت کاربر تعداد محصوالتي که بايد مورد 

قابل ذکر است که . وارد نمايد يک انتخاب براي محصول به عنوان عدد صفر را هم دتوان ميبايد يادآوري کرد که کاربر . کند ميقبول 
 محصول را مورد ٣ که کاربر شده استدر اين مثال فرض . دده ميبه را تشکيل /هاي ماتريس از  ورودي، محصول جرياناطالعات
  : خواهد کردسؤال بنابراين سيستم .دده مي قرار يبررس

GIVE 3 CHARACTER IDENTIFIER FOR PRODUCT 1? 
  
 کند ميارد و را "AAA" اّول محصول ي براکاربر مثال به عنوان. کند ميمحصول وارد  هر  براي را کاراکتر٣ تواند تنها ي مکاربر
  :کند مي سؤال  BLOCPLANسپس

UNIT LOADS FOR AAA? 
  

. دشو هد زماني مشخص انتقال دادويد براي پري که بااست ميزان محصولي ،AAAمحصول) UNIT LOAD( از واحد باردر حقيقت منظور 
 سؤالدو اين .  که همه محصوالت داراي واحدي يکسان هستندشده استست ولي فرض ا شده زماني مشخص نپريودو طول واحد بار 

 .شود ميبراي تمام محصوالت پرسيده 
براي .  خواهد کردسؤال را ها دپارتمانين  ترتيب گردش ب، سيستم براي هر کدام از محصوالت،طالعاتاشدن اين  بعد از مشخص

براي .  واحد٢٠٠ واحد بار  باCCC و ٧٥ واحد بار با BBB ،١٥٠ واحد بار  باAAA :شده است نوع محصول فرض ٣مثال در اين مسئله 
  . ظاهر خواهد شد۷-الف  شکلدر هشد  ه نشان دادصفحة ، محصولانيجر طالعاتادريافت 

 کاربر .است Shiping و Recving ،Milling ،Platingدپارتماني ترتيب  AAAمحصول  براي ها تماندپارتناوب  که شده استفرض 
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 ٧ و ٦، ٢، ١ براي اين مثال اعداد.  وارد کند،شده است که در انتهاي صفحه مشخص ها دپارتمان شماره به صورتاين تناوب را بايد 
در .  که کاربر عدد صفر را وارد نمايدرسد مي به اتمام يوقت اين تناوب .ادفشار درا  Enterبعد از تايپ هر عدد بايد کليد . است وارد شده
 براي ها دپارتماناين تناوب . ستا  به پايان رسيدهAAAکه واردکردن شماره دپارتمان براي محصول   هشد  ه نشان داد۸-الف شکل

  . است دپارتمان ١٣ ، براي هر محصول لحاظ کردتوان مي  حداکثر تناوبي که.شود ميبه همين منوال وارد  نيز CCC و  BBBمحصوالت
  

  
  ۷-شکل الف

  .کند مي سؤال AAAمحصول  ي براها دپارتمانش در مورد تناوب يصفحه نما
  .است ن صفحه آمدهيي در پاها دپارتمان شرح 

  

  
  ۸-شکل الف

  . شده است وارد AAA محصول ي براين که تناوب دپارتماهنگاميش در يصفحه نما
  .رود ي مShippingت به ي و در نهاPlating و سپس به Milling به Recvingمحصول از 

  
 يکجا به صورت را يکبار اطالعات جريان محصول براي تمام محصوالت به پايان رسيد، سيستم اين اطالعاتزماني که واردکردن 

  .دده مين محصول مثال را نشان  جريااطالعات ۹-الفشکل . دده مينشان 
 ماتريس توان مي" M"  محصول را تغيير داد و با انتخاباطالعات توان مي"C"با انتخاب.  انتخاب روبرو هستيم٣ با ۹-الفدر شکل 

هاي  سيستم در انت"C"در صورت انتخاب . يمگرد مي باز  BLOCPLAN به منوي اصليEnterبا زدن کليد . جريان محصول را تغيير داد
   :پرسد ميصفحه سؤال زير را 

PRODUCT NUMBER FOR CHANGE? 
  

 و ٢ محصول شماره BBB، ١محصول شماره  AAA  کهشود مي معلوم ۹-الف از شکل. شود مي کاربر وارد به وسيلهشماره محصول 
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CCC يمحصولان يچ جريهاگر . نمايد را انتخاب ٤ بايد عدد ،اگر کاربر بخواهد محصول جديدي را اضافه نمايد. است ٣ محصول شماره 
ي راجع به محصول نخواهيم داشت و براي واردکردن يک محصول جديد  اطالعات۹-الف در شکل ،باشد شدهنبراي مسئله تعريف 

 ٢ کاربر عدد اين صورت در ؛ دهد را تغييرBBB محصول طالعاتاد خواه مي که کاربر شده استفرض .  نماييموارد را ١يم عدد توان مي
  :کند مي سؤال سپس سيستم نمايد مي واردرا 

DO YOU WANT TO ELIMINATE PRODUCT BBB? 
  

 ۹-الف شکل اين صورت در ؛کند مي را انتخاب "Y" گزينة را کامالً از مسئله حذف نمايد در اين صورت BBB بخواهد محصول کاربراگر 
 دهد "N"  منفی اگر کاربر جواب. خواهد شد٢ شماره CCC و محصول شده است حذف BBBآن محصول  شد که در خواهد  نشان داده

  : خواهد کردسؤالسيستم 
CHANGE UNIT LOADS (U) OR SEQUENCE (S)? 

  

  
  ۹-شکل الف

  .خالصه اطالعات محصول
  .ها وجود دارد ح دادهيک فرصت تصحي کاربر ي برا

  
اگر . يدده مي را تغيير ها دپارتمان را تغيير دهيد يا اينکه جريان محصول بين  محصولواحد بار که آيا مايل هستيد کند مي سؤالسيستم 

  : را انتخاب نمايد"U"کاربر حرف 
NEW LOADS FOR PRODUCT BBB? 

  
 ،"S" در صورت انتخاب .شود مي نمايش داده ،شده  تصحيحبه صورت ۹-الف  و بدين ترتيب شکلشود مي وارد واحد بار مقدار جديد

BLOCPLAN ريان جديد محصول ج و شود مي باز ۷-الفاي مانند شکل   و صفحهدده مي  نمايش را تغييرفحةصBBB ها دپارتمان بين 
اي مانند   و صفحهشود مي نمايش پاک صفحة. رساند فر به پايان ميصعدد   و آن را باکند مي جريان جديد را وارد ،کاربر. شود مي سؤال

 پس از اصالحاتي که  بايد توجه شود که.است BBB جديد جريان محصول اطالعاتفحه شامل  که اين صشود مي نمايان ۹-الفشکل 
  .کند مييير تغ عددهاي نماينده محصول در صفحه نهايي انجام شد

 بين هر بار  واحد،اين ماتريس جريان محصول.  نمايدوارد را "M" حرفد توان مي ،اگر کاربر بخواهد ماتريس جريان محصول را ببيند
   .دده مي نشان ۹-الفه در شکل شد  هد جريان محصول داطالعاتا اين ماتريس را براي ۱۰-الفشکل . دده ميدپارتمان را نشان  دو
اين مقدار از جمع . است واحد ٢٣برابر ،٧ و ٦ يها دپارتمان که مجموع جريان محصول بين دده مي اين شکل نشان ،نوان مثاله عب

 يعني واحد بارمجموع اين . است  آمدهدست به بين اين دو دپارتمان  BBB واحدي محصول٧٥ و AAA واحدي محصول ١٥٠جريان 
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  ولمن.شده است  هجريان نيز در انتهاي صفحه نشان داد) CV( ضريب اختالف. ستا شده گرد تقسيم گشته و سپس ١٠ بر ٢٢٥
)Vollmann (و بوفا )Buffa ( از توان مي مطرح کردند که چگونه ۱۹۶۶سالدر CV ي ميزان جريان اگيري بر  يک معيار اندازهبه عنوان

 زير پرسيده  در انتهاي صفحه سؤالشود مي زماني که ماتريس جريان نشان داده .استفاده کرد ها دپارتمانن يانتقال محصوالت ب
  :شود مي

DISPLAY ADDITIONS MATRIX (Y/N)? 
  

  
  ۱۰-شکل الف

  . مثال مورد نظري براان محصول کليس جريماتر
  .است   آمدهدست به ۱۰م بر ي تقسj و iن دپارتمان ي هر عنصر از مجموع واحد بار ب

  

  
  ۱۱-شکل الف

  . مثال مطرح شدهي برايس الحاقيماتر
  .است ان کل آمدهيس جري محصول در ماتريها  از دادهها دپارتمانن يان بيد همه جرده مي است که نشان يس خالين ماتري ا

  
اين ماتريس الحاقي . دهد شود که ماتريس جريان کل را نشان مي اضافه ميهد، يک ماتريس جديد  د"Y"اگر کاربر جواب مثبت 
  اطالعات توان در واقع مي آماده ورود به سيستم است و دهد که عالوه بر اطالعات محصول و مستقل از آنها اطالعاتي را نشان مي

هاي اين ماتريس خالي است که  خانه. دده ميشده نشان   اين ماتريس را براي مثال مطرح۱۱-الفشکل .  آن وارد نمودبه را داخل/از
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  :شود ميدر اين حالت سؤال زير پرسيده . است محصول اطالعات، همان  کلد همه جريان در ماتريس جريان محصولده مينشان 
CHANGE ADDITIONS MATRIX (Y/N)? 

  
  :شود ميدر اين صورت پرسيده . دکن مي دارو را "Y" ، را اضافه کند اضافيجرياناطالعات واهد اگر کاربر بخ

GIVE DEPT NUMB’S (I,J) I<J OF FLOW ELEMNT 
  

 شماره امينi. شود مي سؤال ها دپارتمان و بعد از آن مقدار جريان محصول بين اين کند ميي مورد نظر را وارد ها دپارتمانکاربر شماره 
  .پرسد مي سيستم ارزش عنصر جريان را براي دو دپارتمان ،ها بعد از وارد کردن شماره. امين شماره دپارتمان کمتر باشدjرتمان بايد از دپا

 دپارتمان( Milling به) ٢  شمارهدپارتمان( Assembly  مثال فرض کنيد کاربر بخواهد ميزان جريان محصول از قسمتبه عنوان
  :شود مي زير اجرا به صورتاين عمل .  واحد افزايش دهد٢٠٠را به ميزان ) ٥ شماره

GIVE DEPT NUMB’S (I,J) I<J OF FLOW ELEMNT 2,5 VALUE 200?  
 

  کل ماتريس جريان، جريان محصولطالعاتا کردن واردبعد از  .کند ميوارد است   شدهدهيخط کش را در قسمتي که طالعاتکاربر ا
 ماتريس ،اگر کاربر دوباره جواب مثبت دهد. ندشو ميه نيز لحاظ شد ه مقادير اضاف، در حالت جديد؛ تنهاشود مي دوباره نمايش داده

د مقادير جديد را وارد توان مي و وي شده است درج ٢٠٠ مقدار ٢ و ٥ روي خانه ؛جريان محصول اضافي دوباره نمايش داده خواهدشد
د را لحاظ ي جديان محصول کل مقدار وروديس جري ماتريستم برايود، س اضافه شيس الحاقي به ماتريک وروديهر زمان که . نمايد
  .دگرد مي بازBLOCPLAN منوي اصليبه ستم يس  Enterو يا زدن کليد "N" گزينةدر صورت انتخاب . دينما يم
  

  BLOCPLANمنوي اصلي  - ۳.الف
براي انتخاب هر گزينه . هستندد که قابل انتخاب  گزينه وجود دار٦ ،در اين منو. شده است  ه نشان داد۱۲-الفکل شمنوي اصلي در 

 فعلي را تصحيح نماييم؛ مسئلة يها داده جديد تعريف نماييم؛ مسئلة که يک دده مياين منو به ما اجازه .  شماره آن را وارد کردديبا
 و يا اينکه از محيط برنامه  فعلي را ذخيره نماييممسئلة يها داده بسازيم؛ چندسطحيي ها چيدمان بسازيم؛ سطحي تکي ها چيدمان

BLOCPLANاست ييها  مربوط به انتخاب؛ اينهاشود مي روبرو يد و اطالعاتي جديمنوهابا کاربر بعد از انتخاب هر گزينه .  خارج شويم 
  .رديگ يکه صورت م

  

  
  ۱۲-شکل الف

  BLOCPLAN ي اصلي منوينه هايگز
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  )ي از منوي اصل١گزينة (  جديدمسئلة
با انتخاب .  از منوي اصلي را انتخاب نمايداّول گزينةد توان مي ، طراحي نمايدBLOCPLAN جديدي را در محيط مسئلة بخواهد کاربراگر 
  : کند مي سيستم پيغام زير را درج ١ گزينة

YOU MAY WANT TO SAVE THE PROBLEM DATA 
BEFORE WORKING ON A NEW PROBLEM. 

 
M-BACK TO MAIN MENU 

RETURN FOR NEW PROBLEM? 
  

وارد  را "M"اگر کاربر . ن خواهد رفتي از بفعلي مسئله يها ف شود، دادهي تعريدي که اگر مسئله جدکند مي يادآوريغام به کاربر ين پيا
در اين را فشار دهد  Enterد ياگر کاربر کل . فعلي پيدا خواهدکردمسئلة يها داده ة و فرصتي براي ذخيردگرد مينمايد به منوي اصلي باز 

  :شود مي سؤالصورت 
DATA FROM DISK (D) OR KEYBOARD (K)?  

  
نه يبرحسب گز مسئله يها  داده وکند مي را وارد يکاربر جواب مقتض .شود  جديد چگونه وارد مسئلة يها داده که پرسد ميسيستم 
 مسئله از يها سک خوانده شود، دادهي ديد از روير مسئله جداگ. ن استيشيمراحل ورود اطالعات همانند مسائل پ. شود ميوارد  يانتخاب
  .شود ميش داده ي دوباره ظاهر گردد، نماي اصليش از آنکه منويق آن وارد و پيطر
 

  ) از منوي اصلي٢گزينة ( ها داده منوي تصحيح - ۴.الف
  يبه نام منو يک منوي جديد ين صورتادر .  جاري را تصحيح کردمسئلة يها داده توان مي از منوي اصلي ٢ گزينةبا انتخاب 

يک . دده مي را نشان ها نه اين گزي۱۳-الفشکل  که است قابل انتخاب يها نهي که خود شامل گزشود ميها ظاهر  ح دادهيتصح/ريي تغ
جريان  طالعاتا، نسبت طول به عرض چيدمان يا ها دپارتمان رابطة يها ادهد، ها دپارتمانکاربر ممکن است که بخواهد مساحت 

اساس اطالعات  جدول ارتباطات را که منحصراً بر جداگانه به صورتد توان مين کاربر ي همچن.تغيير دهدا ي کنترل کند و محصول را
نسبت طول به عرض فعلي چيدمان در  .از اصالح کنديمواقع ن  را دريد جدول ارتباطات اصلتوان مياست بخواهد و  محصول شکل گرفته

 سمت راست ، پايينگوشةست نيز در ا شده   ذخيرهيي که سابقاً ها چيدمانشماره . ستا هشد  هاست صفحه نشان داد سمت ر، پايينگوشة
  .شود مي سمت راست درج ، باالة نام مسئله در گوش،دشو هاگر مسئله از روي ديسک خواند. ستا هشد  هصفحه نشان داد

  

  
  ۱۳-شکل الف

  ها ادهح دي تصح/ريي تغيمنو
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  )ها تصحيح داده/ از منوي تغيير١گزينة ( ها دپارتمان بين رابطة/ي مساحتها دادهتصحيح 
 ١ گزينةبعد از انتخاب .  را تصحيح کردها دپارتمان بين رابطةهاي مساحت و   دادهتوان مي ،ها داده از منوي تصحيح ١ گزينةبا انتخاب 
 را تغيير دهد و بعد از اين صفحه، ها دپارتمان که مساحت هر کدام از شود مي داده  و به کاربر اجازهشود مينمايش داده  ۱-شکل الف

 شکل ،ديرسکه تمام تغييرات به پايان  زماني. درا تغيير ده ها دپارتمان ارتباط بين دده مي اجازه ربراک که به دگرد مي ديگري باز ةصفح
ي ها چيدمانبدين ترتيب ممکن است تمام . شت بازگها دادهوي تصحيح  به منتوان مي Enterشد و با زدن   نشان داده خواهد۵-الف

  . و تغيير نمايندفته قرار گرراتييتغ تحت تأثير اين شده  ذخيره
 

  )ها تصحيح داده/ از منوي منوي تغيير٢گزينة (  عرض/طولتصحيح نسبت 
 نشان داده ۷- الف در اين صورت شکل؛را تغيير داد عرض چيدمان  به نسبت طولتوان مي ها دادهمنوي تصحيح از  ٢ گزينةبا انتخاب 

ند تحت تأثير توان مي ، جاريةشد  ذخيرهي ها چيدمانتمام .  انتخاب نمايدL/W را براي ليست ها نهد يکي از گزيتوان ميخواهدشد و کاربر 
  .دگرد مي  برها داده سيستم منوي تصحيح ،بعد از انتخاب نسبت جديد. اين تغيير قرار گيرند

 
  )ها تصحيح داده/ از منوي تغيير٣گزينة (  محصولطالعاتاتصحيح 
   شکل،٣ گزينةبعد از انتخاب . طور دلخواه تغيير داده  محصول را بطالعاتا توان مي ،ها داده از منوي تصحيح ٣ گزينةبا انتخاب 

 شدهن محصول قبالً تعريف طالعاتا ،راي مسئلهاگر ب.  مورد نظر را تصحيح نمايد اطالعاتدتوان ميشد و کاربر  نشان داده خواهد ۹-الف
 را "C" گزينة محصول واردکردنايد براي بدر اين صورت .  محصول را به مسئله اضافه کرداطالعات توان ميباشد با انتخاب اين گزينه 

  .در وارد ک١ به صورت محصول را ة و شمار نمودهانتخاب
 

  )ها تصحيح داده/از منوي تغيير ٤گزينة ( جريان محصولابط وجدول راستفاده از 
 در مثال مطرح شده، اطالعات .آورد در مي  دپارتمانيجدول رابطه به صورت جريان محصول را BLOCPLAN با انتخاب اين گزينه
ن دو يان محصول بين مقدار جري بزرگتر کهدده مي نشان ۱۰-شکل الف. است  خالصه شده۱۰- و الف۹- الفيها محصول در شکل

 ي کدهايان محصول برارير جيم کرده و مقادي تقس۵نه را بر يشيان بين جري اBLOCPLAN ).بار  واحد۴۰۰(  است۴ و ۲دپارتمان 
 "A" واحد را ٤٠٠ تا ٣٢١ جريان محصول بين هر نبنابراي .رديگ ي در نظر مييتا)۴۰۰÷۵( ۸۰ را با فاصله "U" تا "A"ان از ي جرروابط

با  .رديگ ي در نظر م"U" را نيز ٨٠ تا ٠ و "O" را ١٦٠ تا ٨١ ،"I" را ٢٤٠ تا ١٦١ ،"E" را ٣٢٠ا  ت٢٤١ن يب ان محصوليجر. کند ميفرض 
 سپس ؛وردآ مي دست به محصول فعلي طالعاتا اين محاسبات را با توجه به BLOCPLAN ،ها داده از منوي تصحيح ۴  نهانتخاب گزي

  .دهد مي نشان ي دپارتمانرابطة جدول به صورترا نتايج حاصله 
   و۹-هاي الف ، بر اساس اطالعات محصول که در شکلشده  براي مسئلة مطرحدهد که   نشان مي اين جدول را۱۴-الفشکل 

 براي محاسبة مقادير دپارتماني BLOCPLANهايي است که  اين جدول يکي از قسمت. است محاسبه کرده خالصه شده است، ۱۰-الف
 کاربر ممکن است هر يک از .شود ميشده از اين جدول استفاده  ي طراحيها چيدمان تمام ازيتام و براي محاسبه کند مي  از آن استفاده

اگر ). تصحيح اطالعات رابطه جريان محصول(ها تغييير دهد  تصحيح داده/ از منوي تغيير۴کدهاي روابط را به وسيله استفاده از گزينه 
در گوشه سمت . گيرد ول رابطه نيز تحت تأثير اين تغييرات و اصالحات قرار مياطالعات محصول با استفاده از اين گزينه تغيير يابد، جد

  .  شود مانند در هنگام نمايش جدول رابطه جريان محصول نشان داده مي راست و باالي صفحه نمايش، يک نشان ستاره
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  ۱۴-شکل الف

  .ها ح دادهيتصح/ريي تغينه چهار از منوي گز انتخابآمده از دست هجدول رابطه ب
  .است  دست آمده ه خالصه شده، ب۱۰- و الف۹- الفيها اساس اطالعات محصول که در شکل  تماماً بر،ن جدول رابطهي ا

  .ر دهديي آن را تغيطور دست ه کاربر ممکن است که بخواهد ب
  
  )ها تصحيح داده/ از منوي تغيير٥گزينه ( ها دپارتمان رابطة نمودار اصالح

 ة و با نمودار رابطفرا خوانده دوباره از حافظه ،ستا کرده بين دپارتماني را که کاربر وارد ة نمودار رابطتوان ميستفاده از اين گزينه با ا
 ي و براشود ميشد و روي صفحه نمايش داده   اين نمودار از روي ديسک خوانده خواهد.دپارتماني جريان محصول جايگزين کرد

کردن نمودار ارتباط   سمت راست صفحه براي مشخصةاي در گوش ديگر ستاره. شود مي از آن استفاده ها چيدمان امتيازدست آوردن  هب
 .داشت نخواهدوجود بين دپارتماني اصلي 

 
  )ها تصحيح داده/ از منوي تغيير٦گزينة ( بازگشت به منوي اصلي

  .شود ميوارد  نشان داده شده است، ۱-که در شکل الفي برنامه شده و به منوي اصل   خارج، از منوي تصحيح٦ گزينةکاربر با انتخاب 
  

  ) از منوي اصلي٣گزينة ( سطحي تکمنوي چيدمان  - ۵.الف
بعد از . شده در مراحل قبلي را طراحي نمايد ي تعيينها دپارتماند چيدمان متشکل از توان مي کاربر ، از منوي اصلي٣ گزينةبا انتخاب 

  .ستا هشد  ه نشان داد۱۵-الفاين منو در شکل . شود مي نمايش داده سطحي تکن  منوي چيدما٣ گزينةانتخاب 
  

  
  ۱۵-شکل الف

  يطحس دمان تکي چيمنو
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  )سطحي  از منوي چيدمان تک١گزينة ( ها دپارتمان دستي واردکردن
 ۱۶-شکل الف، ١گزينةبا انتخاب . مورد نظر خود درآورد چيدمان  شکل را بهها دپارتمانطور دستي ه د بتوان مي ١ گزينةکاربر با انتخاب 
ند و ا شدهاري ذ نامگI تا Aاين مناطق از . ستا گرفته در نظر ها دپارتمان منطقه براي قراردادن ٩ ،BLOCPLAN. شد نشان داده خواهد

عرض اين چيدمان با توجه  به نسبت طول. شده استتايي قرار دارند و هر منطقه به دو قسمت سمت راست و چپ تقسيم ٣ سطر ٣در 
/١برابر ) L/W( عرض به  نسبت طول،۱۶-الفبا توجه به شکل . شده است طراحي ، مسئلهةياّولبه نسبت ورودي 

 هدر اين مرحل .است ١
  :شود مي زير پرسيده سؤال

WANT TO MANUALLY LOCATED DEPARTMENT (Y/N)? 
  :شود مي زير پرسيده سؤال "Y"با انتخاب 

DEPARTMENT NUMBER FOR MANUAL LOCATION? 
  

  
  ۱۶-شکل الف

  .ها دپارتمان ي دستي قراردهيش برايصفحه نما
 .است  ن صفحه آمدهيي در پاها دپارتمانشرح . م شوديد تقستوان مي منطقه وجود دارد که هر منطقه به دوقسمت چپ و راست ۹ 

  
دپارتمان شماره ( Shipping سمت راست و دپارتمان ، باالةگوش  را در)۱دپارتمان شماره ( Recvingفرض کنيد کاربر بخواهد دپارتمان 

 BLOCPLAN سپس د؛کن مي را وارد "١" نظر عدد  مقابل سؤال مورد پايين سمت چپ قرار دهد پس براي دپارتمان درةرا در گوش) ۷
  :کند مي سؤالمنطقه مورد نظر را 

ZONE FOR INSERTION? 
 

  :کند مي سؤال سپس سيستم شود؛ مي انتخاب "C" حرف ،گيرد  باال سمت راست قرارگوشة بايد در ١ه دپارتمان از آنجا ک
IN ZONE C 1-LEFT SIDE 2-RIGHT SIDE SELECTION? 

  
 باال ةگوش در C-R-1 عبارت اين صورت در ؛يمکن مي وارد را "٢" عدد ،يردگ باال سمت راست قرارگوشةکه دپارتمان بايد در  از آنجا

. ستا گرفته قرار "C" در سمت راست منطقه ١ که دپارتمان دده مي و اين نشان شود مي نمايان FIXED DEPTSسمت چپ زير عبارت 
  :شود مي سؤالدوباره 

WANT TO MANUALLY LOCATE DEPARTMENT(Y/N)? 
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 را "۲" آخر عدد ةيم و در مرحلکن مي را انتخاب "G" يم و سپس منطقهکن مي را وارد "٧"يم و شماره کن مي را انتخاب "Y" گزينةدوباره 
 که کند مي سؤالدوباره سيستم  .دشو ه سمت چپ قرار داد، پايينة در گوش)۷دپارتمان شماره ( Shippingيم تا دپارتمان کن ميانتخاب 

 به منوي ستميگردد تا س يماب  انتخ"N" گزينة ليصورت عدم تما دستي وارد کنيد که در به صورتآيا مايليد دپارتمان ديگري را 
  . ستا هشد  هشان داد ن۱۷-الفنتايج اين عمليات در شکل . دگرد  باز سطحي تکچيدمان 
 از منوي ۳ گزينه( الگوريتم توسعه يا )سطحي  از منوي چيدمان تک۲ گزينه( چيدمان تصادفييي که توسط ها چيدمان تمام ،بعد از اين

  .هستند ثابت ٧و  ١ داراي دپارتمان ،ندشو مي  شناخته)سطحي چيدمان تک
  

  
  ۱۷-شکل الف

  .۷ و ۱ يها دپارتمان ي دستيش پس از قراردهيصفحه نما
  .ريا خي ثابت در نظر گرفته شود يگريا دپارتمان دي که آپرسد ميستم دوباره ي س

  
 "N" گزينة نيشيپ سؤال را انتخاب کرد و در جواب MANUAL INSERT گزينة دوباره توان مي ها دپارتمانبراي غير ثابت کردن اين 

  .نمودرا انتخاب 
 

   )سطحي  از منوي چيدمان تک٢گزينة ( چيدمان تصادفي
 يک چيدمان تصادفي ،وابطر اي محصول یها داده بدون در نظر گرفتن BLOCPLAN ،شدبا زماني که نياز به يک چيدمان تصادفي 

 تصادفي به صورت بدين ترتيب يک چيدمان .رنديگ ي قرار ميک قالب تصادفي مقرر و در يدماني چيک فضاي در ها دپارتمان .سازد مي
 ها دپارتمانزمان ساختن يک چيدمان تصادفي بستگي به تعداد . شود ميه و نمايش داده شد ه چيدمان محاسبامتيازست و ا شدهرسم 

براي مثال مورد نظر را  چيدمان تصادفي ۱۸-الفشکل . شود ميثانيه انجام  ٢ اين عمليات در کمتر از ، دپارتمان١٨دارد ولي با حداکثر 
  .دده مينشان 

  
سطحي را  ي تکها چيدمان BLOCPLAN فرصتي است که طبق آن ،۱۸-الفشده در شکل  چيدمان نشان داده:  مجاورتازدهیيامت
 استفاده امتيازاي براي محاسبه اين  ز يک معيار فاصله اBLOCPLANافزار   نرم. است٥٥/٠ چيدمان امتيازاين چيدمان داراي . سازد مي
  . اند  جايگزين شده۴-الف آن طبق شکل وابط که کدهاي راست ۳-الف شکل  روابط ماتريس۱۹-الفشکل . کند مي
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  ۱۸-شکل الف

  شده  مثال مطرحي برايدفادمان تصيد چيتول
 

SUM 7 6 5 4 3 2  
9 0 0 1 2 1 5 1.   RECVING 
9 0 2 2 5 0  2.   MILLING 
1 0 1 0 0   3.   PRESS 
2 0 0 2    4.   SCR. MCH 

12 2 10     5.   ASSEMBLY 
5 5      6.   PLATING 
       7.   SHIPPING 

TOTAL  =  38      
  ۱۹-شکل الف

  .شده استن يگزي معادل جايازهايامت به وسيله ي ارتباطيشده که کدها  مثال مطرحي برايس رابطه دپارتمانيماتر
  . است۳۸ن مسئله يس اي ماتريازها براي مجموع امت

 
ه  زماني بها دپارتمان بين مجاورت ةاين رابط. دده مي آن نشان امتيازهمراه ه  را ب۱۸-الف چيدمان شکل رابطه مجارورت ۱-الفجدول 
  .باشند  داشتهک يک مرز مشتر،ها دپارتمانيد که آ ميوجود 

(2) 1-4
(1)1-5
(0) 1-7 
(0) 1-6 
(0) 2-7 
(0) 2-3 
(2) 2-6 
(1) 3-6 
(0) 4-7 
(10) 5-6 
(5) 6-7 

  ۱-جدول الف
  ۱۸-شکل الف يبرامقادير و روابط مجاورت چيدمان 

 
 بين دپارتماني ةدير رابطا تقسيم آن به مجموع تمام مقبه وسيلهاين مقدار . است ٢١ ،روابط مجاورتمقدار کل  ۱- الفجدول يبرا

  مجاورتامتياز ةشد نرمال ،۱۸- الفبراي چيدمان شکلبنابراين ). دشو  ه مالحظ۱۹- الفشکل( است ٣٨اين مقدار . شود مينرمال 
  .تر باشد بهتر است  نزديک١چه به   که اين مقدار هراست ٢١÷٣٨=٥٥/٠
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 براي "S": هستند بدين ترتيب ها نهاين گزي. دده مي نشان ، انتخاب کردتوان مييي را که ها نه گزي۱۸-الفشکل : ها چيدمانذخيره 
 به منوي چيدمان توان مي نيز Enter با زدن ؛ در چيدمانها دپارتمان ييجا جابه براي "E" چيدمان، تحليل براي "A" چيدمان، ةذخير
، کند مي را وارد "S"نه ي کاربر گزيقتو.  خود ذخيره نمايدةد در حافظتوان مي چيدمان را ٢٠ حداکثر BLOCPLAN.  بازگشتسطحي تک
 ده باشد و کاربر بخواهديدمان رسي چ۲۰ره شده به ي ذخيها چيدماناگر تعداد . شود ميره يخذحافظه   در, صفحهيرور دمان حاضر بيچ
 ينيگزيز انجام جاش ايپ.  خواهد شدستمي بدمانين چيگزيد جايدمان جدي را وارد کند آنگاه چ"S"نه يگر گزيد دماني چيساز رهي ذخيبرا
  :روي صفحه ظاهر خواهد شدبر پيغام زير ک لحظه ي يبرا

MAXIMUM ALREADY SAVED 
  

 اضر،ح چيدمان  براي"A" نه گزيبا انتخاب .دگرد مي سطحي باز سيستم پس از ذخيرة چيدمان به منوي چيدمان تک:  چيدمانليتحل
 که با انتخاب اين گزينه شده است چيدمان از چندين صفحه تشکيل حليلت .)۱۸- الفشکل( چيدمان را مشاهده کردآن  تحليل توان مي
، طول ها دپارتمان مختصات مراکز ،در اين صفحه. دده مي آن را نشان ةين صفحاّول ۲۰-الفشکل .  آنها را مشاهده کردتوان مي

 سمت چپ  و پايينة گوش،رکز مختصاتم. ستا هشد  ه نشان دادها دپارتمان عرض به و نسبت طول ها دپارتمان، عرض ها دپارتمان
  . بعد دسترسي داشتصفحة به توان مي Enterبا زدن . شود ميچيدمان فرض 

 

 
  ۲۰-شکل الف

  .دمان حاضري چي برايش اطالعات دپارتمانينما
  .شود ميش داده ينما تحليلبعد از انتخاب گزينه  است که يا ن صفحهياّولن يا
  .است )۰,۰(دمان نقطه مرکز مختصات يطه در گوشه سمت چپ از صفحه چن نقيتر نيي پا

  
در اين صفحه ماتريس . شود هاي ارضا شده براي چيدمان مفروض نشان داده مي در صفحه بعد از صفحات تحليل چيدمان، مجاورت

 و براي با حروف بزرگ, واقعيبا مرز  ها دپارتمان براي ها دپارتماناست و کدهاي رابطة بين  شده   نشان دادهها دپارتمانرابطة 
 اين ماتريس را ۲۱-الفشکل . شود مي مشخص  رنگ قرمز باهاي رنگي نمايشگر در و با حروف کوچک واقعي، با مرز غيرها دپارتمان

 "E"رابطة داراي ) ٢ و ١ يها دپارتمان( Milling و Recvingي ها دپارتمان مثال به عنوان. دده مينشان  ۱۸-چيدمان شکل الفبراي 
  . است  که رعايت نشدهاست ٤ و ٢ي ها دپارتمان ديگر بين "E"يک رابطة . است  ولي اين رعايت نشدههستند
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  ۲۱-شکل الف

  ۱۸-دمان شکل الفي چي ارضاشده برايها مجاورت
  
معيار ديگري براي ارزيابي يک چيدمان  از ،در اين صفحه. ستا هشد  ه نشان داد۲۲-الف در شکل ، چيدمانتحليل بعدي صفحة   

 معيار. مشترک است که مرزهاي آنها شود مييي ها دپارتمان فقط شامل شد  همعيار مجاورت که در مباحث قبل گفت. ستا هشد هاستفاد
. استپارتمان ين دو دروابط ب امتياز و است جريان  در بين دو دپارتمان در فاصله مجموع محصوالتي که،شود مي که استفاده يديگر

برابر  ۴مرکز دپارتمانمختصات و ) ٨/١٤٨ , ١/٢٠٤(برابر  ۱ مرکز دپارتمان مختصات ديد کهتوان مي ۲۰-الفبراي مثال در شکل 
 .است│٨/١٤٨-٦/٤٩│+│١/٢٠٤-١/٢٠٤│=٢/٩٩ مقدار برابر) جمع مستطيلي( ين دو دپارتمانب ةبنابراين فاصل. است )١/٢٠٤,٦/٤٩(

يه اّولبه مقادير  که با توجه است "I" از نوع ٤ و ١ که ارتباط بين دپارتماندده مينشان ) ۳-الفشکل  (ها پارتماندماتريس ارتباط بين 
 .شود ميجفت دپارتمان حساب هر اين مقدار براي . است ٢/٩٩×٢=٤/١٩٨شده برابر  ريفعبنابراين مقدار معيار ت. است ٢کدها مقدار آن 

 شته کمتري داRel-Distچيدماني که مقدار ). ٦٢٤/٦٨٨( شده است  ه در انتهاي صفحه نشان داد۲۲-الف در شکل رياداين مقمجموع 
  .کند مي اين مقدار را نرمال BLOCPLAN. است بهتر باشد،

 

  
  ۲۲-شکل الف

  .دده ميدمان حاضر را نشان يمسافت چ-ل رابطهيج تحليش نتايصفحه نما
  .دده ميجه يدمان نتي چتحليلز  است که ايگريش دين نماي ا
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اين ماتريس مقادير . دده مي فاصله هر جفت دپارتمان را نشان ۲۲-الفشده در گوشة باال سمت چپ شکل   ماتريس نشان داده
دار  بر.دست آمده است  به)٢/٩٩÷١٠=(١٠عدد  ٤ و ١ هاي ست؛ بنابراين براي دپارتمانا  تقسيم کرده و آن را گرد کرده١٠فاصله را بر 

D ، شود ميب  صعودي مرتّبه صورت است، اين بردار که در زير آمده. دده ميي جفتي را نشان ها دپارتمان فاصله بين ٢١همه اين: 
D=8,8,8,10,12,13,13,14,16,18,19,19,20,20,21,24,25,27,33,34 

 
اند،   امتيازهاي معادل جايگزين شدهبه وسيلهکه  را با تمام کدهاي ارتباطي روابط ماتريس ،۱۹-الفشده در شکل   داده  ماتريس نشان

 :شده استب  صعودي مرتّبه صورت که هاست دپارتمان کد ارتباطي بين ۲۱دهنده مقادير اين   نشانSبردار . دده مينشان 
S=0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,2,2,5,5,5,10 

  
 : ت با دپارتمان مورد نظر برابر اسRel-Distيک حد پايين براي مقدار 

Lower Bound= D21S1+D20S2+…+D1S21 
 ضرب S  برداري در کمترين مقدار بعدD  برداري، بيشترين مقدار بعدشده است ضرب S  بردار مقدارن در کمتريD  برداربيشترين مقدار

  : است بامقدار دپارتمان مورد نظر برابر يک حد باال براي. آخر ي و الشده است
Upper Bound= D1S1+D2S2+…+D21S21 

 
 گوشةپايين در  باال و حد مقادير حد. نباشدبايد توجه کرد که ممکن است اين مقادير از نظر علمي هيچگاه براي يک چيدمان صادق 

 شده  نشان داده سمت چپ و  باالگوشةشده در  شده معيار تعريف مقدار نرمال. ستا هشد  ه نشان داد۲۲-الف سمت راست شکل  وباال
 : شود مياين مقدار به صورت زير محاسبه   .(R-SCORE) است

R-SCORE = 1 __ (Rel-Score __ Lower Bound)/(Upper Bound __ Lower Bound) 
  

چه اين مقدار  هر. است ٥٦/٠ يا ١-)٦٢٤/٦٨٨٤ ÷ ٠٣١/٨٠٥٦( ÷ )٢٤/١٠٤٣٣ - ٠٣١/٤٠٥٦(ين مقدار برابر ا  شده براي مثال مطرح
 خواهد ماند ي باق۲۲- شکل الفحال .شود مي چيدمان بدتر باشد و هرچه به صفر نزديکتر بود واهدخ نزديکتر باشد چيدمان بهتر ١به 

  . زده شودEnterنکه دکمه يمگر ا
  

  
  ۲۳-شکل الف

  .استدمان ي چتحليلنه ي از گزيگريد که صفحه دده ميان محصول را نشان يش اطالعات جريصفحه نما
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ي راجع اطالعاتاگر به مسئله، . شده است   نمايش داده۲۳-الفشد، در شکل  داده خواهد نشانکه  چيدمان ليلتح  از صفحاتصفحة بعد
 دهنده تأثير  نشان،۲۳-الفماتريس شکل  .دگرد  مي باز۱۸-الف اين صفحه توليد نخواهد شد و سيستم به شکل ،نشود  به محصول داده

شده است تا اندازه  و سپس گرد  شده تقسيم١٠٠٠آمده بر  دست  بهمقدار . است ارتمان و فاصله بين هر جفت دپ)Unit Load(واحد بار 
 و اندازه فاصله واحد بار مقدار حاصل ضرب ، در انتهاي صفحه. مقدار مقسوم عليه به شرايط مسئله بستگي دارد.ماتريس مناسب باشد

 داراي بيشترين ٤ و ٢ي ها دپارتمان. واحد بار در فوت است ٣/٣٥۰۵۵۰  برابر که براي اين مثالشده است   نشان دادهها دپارتمانبراي 
  .گردد مي باز۱۸-الفبه شکل سيستم  Enterبا زدن .  از محصول بين آنها جريان داردواحد بار در فوت ۸۱۰۰۰کههستندمقدار مجموع 

  
با . د جاي هر دو دپارتمان را تغيير دهدتوان مي "E" گزينة که کاربر با انتخاب دده مي نشان ۱۸-الفشکل : ها دپارتمانيي جا جابه

  :شود مي زير پرسيده سؤالانتخاب اين گزينه 
GIVE DEPT.NUMBER FOR EXCHANGE, SEPARATED BY COMMA? 

  
  :کند ميوارد  بنابراين ؛ را تغيير دهد٢ و ١ بخواهد جاي دو دپارتمان کاربرفرض کنيد 

1,2 
  

 سيستم اصالحات الزم را. شده است تعويض ۲ و ۱ي ها دپارتمانسازد که جاي   جديد مي و يک چيدمانکند ميسيستم صفحه را پاک 
 و کاربر همچنان شود ميچيدمان دوباره امتيازدهي . د صورت گيردتوان ميد بنابراين تغيير ده مي انجام ها دپارتمانبراي قرارگيري ديگر 

  .هاي يکساني براي چيدمان جديد در اختيار دارد گزينه
  
  )يدمان تک سطحي چي از منو۳نه يگز( تم بهبوديورالگ
 دنشو ميجا  هاً جابيدمان متوالي در چها دپارتمانهر قسمت . باشد ره شدهيرد که از قبل ذخيگ ي صورت ميدماني چيرور  بتم بهبوديالگور
دمان ين چياّول ۱۸-ن شکل الفدماي که چشده استفرض . شود ميش داده ي و نماشده يازدهيدمان امتيهر چ. ابديدمان بهبود يتا چ
  :دگرد مير ظاهر ي سؤال زيسطح دمان تکي چي از منو۳نه يبعد از انتخاب گز. استشده   رهيذخ

LAYOUT NUMBER FOR BASIS? 

  
 يف آن، معّريو رتم بهبود بري انجام الگوريه برايدمان پاي چبه عنوان را ۱شده شماره  رهيدمان ذخي چ"۱"  وارد کردن عددکاربر با
  :دده مير را يغام زيستم پيشده وارد شود س رهي ذخيها چيدمان بزرگتر از تعداد ياگر عدد. کند مي

LAYOUT NUMBER OUT OF RANGE 
  
  :شود مي سؤال ،ره شده باشدي ذخيها چيدماناگر شماره وارد شده در محدوده شماره . دگرد مي  بازيسطح دمان تکي چيو به منو

DO YOU WANT SOME DEPARTMENTS FIXED? 
  
دهنده   بهبوديها ييجا جابهه ثابت نگه دارد تا ياّولدمان ي را در چي خاصيها دپارتمان يد جاخواه ميا ي که آپرسد مياز کاربر ستم يس

تم يلگور و اشود مي اعمال ها دپارتمان همه يرور  ب،تم بهبودي الگوريها ييجا جابه وارد شود "N"اگر .  آنها اعمال نشوديرور تم بيالگور
  .شود مي ظاهر ۲۴- و شکل الفشود ميش پاک ي وارد شود صفحه نما"Y"اگر . کند ميبهبود شروع به کار 
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  ۲۴-شکل الف

  .باشند يي که بايد پيش از شروع الگوريتم بهبود جاي ثابتي داشتهها دپارتمانصفحه نمايش درهنگام وارد کردن شماره 
  

د وارد يک دپارتمان بايشماره در هر خط تنها . کند مي وارد  راتم بهبود شوديد شامل الگورخواه مي که نييها ماندپارتکاربر شماره 
 صفحه يو ر بر،ييجا جابهن ياّولدمان با ي و چشود مي صفحه پاک ، وارد شدين توالي ايوقت. ابدي ي خاتمه مين تواليشود و با عدد صفر ا

 ثابت در يچ دپارتمانين مثال هيدر ا. دده مي نشان ،استيي جا جابهن ياّولجه ي را که نتيا  صفحه۲۵-شکل الف. شود ميش داده ينما
. است ۱۸-دمان شکل الفي چيعنيه ياّولدمان ي در چ۲ و ۱ يها دپارتماندمان تکرار، معاوضه ين چياّول ني بنابرا؛شده استنظر گرفته ن

  ديدتوان مي ۲۵-که در باالي شکل الف شود مي نشان داده يه اّولد چيدمان  براي بهبوش، تعداد تکرارهاي صفحه نمايدر باال
)Iteration 1 .(تم ين الگوري ابه وسيله انجام شده ي تعداد تکرارها۲-جدول الف. شود مي شمارش ،دده ميتم انجام ي که الگوريهر تکرار

يي است که مکان آنها قبل از ها دپارتمان براي تعداد بهبود دهنده،  تعداد تکرار که ايندده مي مختلف نشان يها دپارتمانتعداد  يرا برا
ديد چيدمان بعد از معاوضه ج که امتياز شود مي ديده ۲۵-ل الفکدر ش. شده استروي آنها ثابت در نظر گرفته نر انجام الگوريتم بهبود ب

  .شده است بود که آن نيز در صفحه، نمايش داده ۵۵/۰يه اّولامتياز چيدمان . است ۶۸/۰ که شده است محاسبه ۲ و ۱ یها دپارتمان
  

  
  ۲۵-شکل الف

  .شده است جا جابه ۱۸-يه در شکل الفاّول از چيدمان ۲ و ۱مکان دپارتمان . ين تکرار از الگوريتم بهبوداّولصفحه نمايش براي 
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 صفحه پاک شده و Enterزدن دکمه  با.  ديد۲۵-کل الف در قسمت چپ شتوان ميهاي موجود براي کاربر در هر تکرار را  گزينه
سطحي  روي صفحه باشد وقتي کاربر اين گزينه را انتخاب کند منوي چيدمان تکر اگر آخرين تکرار ب. شود ميتکرار بعدي نمايش داده 

  .شود مينمايان 
  ها دپارتمان  تکرارها
۱  ۲  
۳  ۳  
۶  ۴  
۱۰  ۵  
۱۵  ۶  
۲۱  ۷  
۲۸  ۸  
۳۶  ۹  
۴۵  ۱۰  
۵۵  ۱۱  
۶۶  ۱۲  
۷۸  ۱۳  
۸۴  ۱۴  
۱۰۵  ۱۵  
۱۲۰  ۱۶  
۱۳۶  ۱۷  
۱۵۳  ۱۸  

  ۲-جدول الف
  ي مختلفها دپارتمانتعداد تکرارهاي الگوريتم بهبود براي تعداد 

  
اگر کاربر . شود مي نمايش داده تحليلتکرار جاري دوباره بعد از اتمام . انتخاب کرد  را"A" گزينه توان مي چيدمان حاضر تحليلبراي 
 به وسيله توان ميرا يک چيدمان تکرار . دگرد مي سطحي باز يابد و تصوير به منوي چيدمان تک  را وارد کند تکرارها پايان مي"T"ه گزين

  .دکر ذخيره  "S"انتخاب گزينه 
  

  )سطحي  از منوي چيدمان تک٤گزينة ( خودکارجستجوي 
 چيدمان تصادفي يا الگوريتم به وسيله هياّول  يک چيدمان ابتدابايدبراي طراحي يک چيدمان کاربر  BLOCPLANدر نسخه قبلي 
 زمان زيادي ، کم بودها دپارتمان در اين حالت اگر تعداد. داد کرد و سپس با استفاده از الگوريتم توسعه آن را بهبود مي چيدمان توليد مي

 خودکار جستجوي گزينة. شد مياني طوالني صرف  زمگذشت، دپارتمان مي ٨ يا ٧ از ها دپارتمانشد ولي در صورتي که تعداد  صرف نمي
 ، و خوداست اين مشکل را تا حد زيادي برطرف نموده) يسطح دمان تکي چي از منو۴نه يگز(  BLOCPLANدر نسخه جديد

  : شود ميسيده ر زير پسؤالدر ابتدا زماني که اين گزينه انتخاب شود . دده مي ارائه يي قابل قبولها چيدمان
DESIRED NUMBER OF LAYOUTS (MAX20)? 

  
ند و اگر شو ميشده توسط اين روش در حافظه ذخيره  ي توليدها چيدمان. کند مي را وارد ٢٠ تا ١ين صورت کاربر عددي بين در ا

 ،د ش بعد که نمايش داده خواهدصفحة. ندشو ميي جديد ذخيره ها چيدمانجاي آن ه شده و ب باشد پاک شده   ذخيرهچيدماني قبالً 
 برخي از خودکارد قبل از شروع جستجوي توان مي و به وسيله آن کاربر شده است  هنشان داد ۱۶-الف است که در شکل اي هصفح

  . دستي در چيدمان قرار دهدبه صورت را ها دپارتمان
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  :شود مي درج زيرروي صفحه پيغام .  شروع خواهد شدخودکارجستجوي 
COMPUTING LAYOUT #1............ 

  
شده و دوباره شروع  فها متوقّ نيچ هر زمان که نقطه. ابدي يش و کاهش ميند محاسبه افزايغام در طول فرآي در پ1# بعد از يها نيچ نقطه
 ي آنها دپارتمان و کند مييه شروع اّوليک چيدمان تصادفي  سيستم از .شده استيافته توليد   چيدمان بهبودن معناست کهيشوند به ا يم

يه اّولباشد اين رويه با يک هسته  اگر بيشتر از يک چيدمان خواسته شده. کند مير قابل تغيير نباشد با يکديگر عوض را تا جايي که ديگ
  .شد نمايش داده خواهد ۲۶-الفبعد از اتمام کار شکل . دگرد ميجديد دوباره آغاز 

 
  PROD MOVEMENT REL-DIST SCORES  ADJ.SCORE  LAYOUT  
  290088 – 5  5310 – 2  0.73 – 3  0.92 – 4  1  
  278072 – 4 5435 – 4 0.69 – 5 0.89 – 5 2 
  25822 - 3  5365 – 3 0.75 – 2 0.97 – 1 3 
  247708 – 2  5630 – 5 0.71 – 4 0.97 – 1 4 
  228863 – 1 4763 – 1 0.81 – 1 0.95 – 3 5 
       

TIME PER LAYOUT     
15.19        DO YOU WANT TO DELETE SAVED LAYOUT (Y/N)?

  ۲۶-شکل الف
  . خودکاريند جستجوي بعد از انجام فرآها چيدمانجه جدول ينت

 
 در اين جدول براي هر کدام . استBLOCPLANشده توسط  ي توليدها چيدمانهاي ذخيره شده   همانند جدول۲۶-جدول شکل الف

 جستجوي به وسيله چيدمان خواسته شده ۵براي يي محصول اج جابهو ) شده و غيرنرمال نرمال( Rel-Dist مقادير مجاورت ها چيدماناز 
گوشة پايين سمت راست،   در.دهد هاي مختلف نشان مي  را با مالکها چيدماناين جدول قرارگيري . شده است  نشان دادهخودکار 
 ٢٠اگر کاربر از سيستم . تاسثانيه  ١٩/١٥ مقدار  برابر مثالدر ايناست که  شده ط زمان الزم براي توليد هر چيدمان دادهمتوّس

 مدت زمان الزم . خواهد بود ثانيه٢٠×١٩/١٥=۰۸/۳۰۳  بادپارتمان برابر ٢٠کند، مدت زمان الزم براي توليد  دپارتمان را درخواست 
  .هاي مسئله و ديگري به سرعت کامپيوتر مورد نظر بستگي دارد براي توليد يک چيدمان يکي به داده

. شود مي قابل قبول صرف يها چيدماند يتم جستجو و تولي انجام الگوري برايشتريشتر، زمان بي بيها رتماندپا مسائل با تعداد يبرا
 سطحي در روش جستجوي تککاربر ممکن است براي يک چيدمان  يک . دارديز بستگينوتر مورد استفاده ين زمان به سرعت کامپيا

قه ين دقين زمان ممکن است چنديانگي، ممختلف يها دستگاه يبرا. شده بخواهد ي توليدها چيدماني تعداد اخودکار يک معيار زماني بر
  .د نسبتاً زياد باشدتوان ميرتمان  دپا۲۰ ياز برايپس مجموع زمان مورد ن.  دپارتمان باشد۱۸ مسائل با يدمان برايبر چ

  
  )سطحي  از منوي چيدمان تک٥گزينة ( شده  ذخيرهي ها چيدمان مرور

صفحه  ، با انتخاب اين گزينه.مشاهده کرد  قبلي راشده  ذخيرهي ها چيدمان توان مي سطحي تک از منوي چيدمان ٥ گزينةبا انتخاب 
  :شود ميغام ظاهر ين پي و اشود ميپاک 

STARTING POINT FOR REVIEW? 
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 ٣ باشد و کاربر بخواهد فقط هشد  ذخيره چيدمان ١٥ مثال اگر به عنوان. کند ميشماره چيدمان مورد نظر براي شروع را وارد کاربر 
شکلي  ۲۷-الفشکل . شود مي شروع  ١٣چيدمان شماره  از ها چيدماننمايش  و بدين ترتيب کند مي را وارد ١٣چيدمان آخر را ببيند عدد 

  .آيد  ميدست به ۲۶- از جدول شکل الف١نتخاب چيدمان  که از ادده مينشان  را
  

  
  ۲۷-شکل الف

  .شده رهي ذخيها چيدمانش در طول مرور ينماصفحه 
  .ار داردي انتخاب در اختي برا"E" و"T","A"نه يکاربر سه گز. ش استير در حال نماي در تصو۱شده شماره  رهيدمان ذخي چ

  .ش دادي صفحه نمايرور  را ب۲شده شماره  رهيدمان ذخي چتوان مي Enter با استفاده از دکمه 
  

 دو "E" به نمايش آن پايان دهد و يا با انتخاب "T"ه را ببيند و با انتخاب شد هچيدمان مشاهد تحليلد توان يم "A"انتخاب ا کاربر ب
.  آن را ذخيره کردتوان مي "S" گزينة با استفاده از ، انتخاب شود و دپارتمان تغيير يابد"E"اگر .  کندجا جابهدپارتمان چيدمان را با يکديگر 

  :شود مي پيغام زير نمايش داده ، در حالي که هيچ چيدماني ذخيره نشده باشدودشده انتخاب ش ي ذخيرهها چيدماناگر گزينه مرور 
NO LAYOUT TO SAVED 

  
  )سطحي  از منوي چيدمان تک٦گزينة ( شده  ذخيرهي ها چيدمانجدول 

. دده مي را نشان شده  ذخيرهي ها يدمانچ جدولي ظاهر خواهدشد که مقادير هر کدام از سطحي تک از منوي چيدمان ٦ گزينةبا انتخاب 
 و مجموع جريان REL-DIST مجاورت، ازيامت هر چيدمان براي. دده مياين جدول را براي مثال مورد نظر نشان  ۲۸-الفشکل 

 یها دادهاگر . دده ميشده را نشان  نرمالشده و غير  مقادير نرمالREL-DISTبراي . دشو مي داده  نشانها دپارتمانمحصول بين 
ه دک فرصت داي به کاربر شود ميش داده ي که جدول نمای از زمان. ستون جريان محصول صفر خواهد شدد،نشده باش محصول وارد

 ي که در انتهايجواب سؤال در "Y" گزينة با انتخاب .ره شده حذف کندي ذخيها چيدماندمان حاضر را از مجموعه ي تا بتواند چشود مي
 :شود ميؤال زير ظاهر است، س  آمده ۲۸- الفشکل

LAYOUT NUMBER FOR DELETION? 
  

 اگر کاربر بخواهد .شود مي دوباره نمايش داده ها چيدمان و جدول دکنآن را پاک د توان ميدلخواه  شماره چيدمان واردکردنکاربر با 
  .دگرد مي باز سطحي تکبه منوي چيدمان ستم يرا وارد کرده و س "N"  را حذف کند حرفيدمانيچ



 
 

26 

  )سطحي  از منوي چيدمان تک٧گزينة ( ه منوي اصلي بازگشتب
 . به منوي اصلي سيستم بازگشتتوان مي سطحي تک از منوي چيدمان ٧ گزينةبا انتخاب 

  
PROD MOVEMENT REL-DIST SCORES  ADJ.SCORE  LAYOUT  

290088 – 5  5310 – 2  0.73 – 3  0.92 – 4  1  
278072 – 4 5435 – 4 0.69 – 5 0.89 – 5 2 
25822 - 3  5365 – 3 0.75 – 2 0.97 – 1 3 

247708 – 2  5630 – 5 0.71 – 4 0.97 – 1 4 
228863 – 1 4763 – 1 0.81 – 1 0.95 – 3 5 
345649 – 7 6442 – 6 0.55 – 8 0.71 – 6 6 
366181 – 9 7176 – 9 0.49 – 9 0.55 – 8 7 
325668 – 6  6671 – 7 0.60 – 6 0.63 – 7 8 
350550 – 8  6885 – 8 0.56 – 7 0.55 – 8 9 

        DO YOU WANT TO DELETE SAVED LAYOUT (Y/N) ?
  ۲۸-شکل الف

  )سطحي ک از چيدمان ت۶گزينه ( شده ي ذخيرهها چيدمانده براي مرور ه شجدول نمايش داد
  . استشده روش امتيازدهي نشان داده ۳اساس   و هر يک از امتيازها برشده است چيدمان ذخيره ۹ 

  
  )ي اصلي از منو۴گزينه ( منوي چيدمان چندسطحي - ۶.الف

 ۲۹- الف و بدين ترتيب شکلکند مي انتخاب ا از منوي اصلي ر٤ گزينة حل کند چندسطحي شيوه ازاگر کاربر بخواهد مسئله خود را 
  .شود مينمايش داده 

  
  ۲۹-شکل الف
  )وي اصلي از من۴گزينه ( منوي چيدمان چندسطحي

  
  ) از منوي چيدمان چندسطحي١گزينة (  دستييبند قسمت

 در يک سطح ها چيدمان که در واقع بخواهد وضعيت قرارگيري کند مي را انتخاب BLOCPLANوقتي کاربر گزينه چيدمان چندسطحي 
  .نباشد

NUMBER FOR STORIES (2-6)? 
  

فرض . است ٦ کند ميافزار قبول  حداکثر سطحي که اين نرم. ستتاا چند که تعداد سطوح مورد نياز شمکند ميسيستم از کاربر سؤال 
  .شد  نمايش داده خواهد۳۰-الف بدين ترتيب شکل ؛شود مي سطح انتخاب ٢ تعداد ,نظر کنيد براي مثال مورد
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  ۳۰-شکل الف

 .  موردنظرمسئله يش برايصفحه نما
  .کند مي سؤال ها دپارتمانن قسمت از ياّول يستم برايس

  
  دپارتمان( Assembly و )٧دپارتمان شماره( Shipping و) ١دپارتمان شماره( Recvingي ها دپارتمانفرض کنيد کاربر بخواهد 

 ها دپارتمانکه شرح ) "٥"  و"٧" ،"١"( در اين صورت شماره هر دپارتمان را ؛ را در سطحي ديگر قرار دهدهرا در يک سطح و بقي) ۵شماره
 عدد صفر را وارد ،اين تواليبراي پايان دادن به زند و   را ميEnterسپس  و کند مي وارد ۳۰-الف در شکل است، يين صفحه آمدهدر پا
) "0"(  صفرکردن واردبعد از . دهد مي نمايش ها دپارتمان واردکردنمشخص کردن و بعد از  را کدام از سطوح  هر ۳۱-الفشکل  .کند مي

  .شود مي نمايش داده ۳۲- الف شکلEnterو زدن 
  

  
  ۳۱-شکل الف

  .دده مي به دو سطح را نشان ها دپارتمان صي تخص،شيصفحه نما
  

 BLOCPLAN افزار  نرم.است ٣٨٠٠٠ ft2، ٢ و براي سطح ٣٢٠٠٠ ft2، ١د که مساحت مورد نياز براي سطح ده مياين شکل نشان 
 ۷۰,ft2۰۰٠ ها دپارتمانمجموع مساحت مورد نياز براي تمام . گيرد  چيدمان در نظر ميبراي) ADF(يک معيار اختالف فضاي واقعي 

بنابراين هر .  آن است که مساحت دو سطح با هم برابر باشندها دپارتمان بهترين چيدمان براي ،براي يک مسئلة دوسطحي. است
يک چيدمان چندسطحي محاسبه   برايBLOCPLANط  که توسADFمقدار . باشد مساحت داشته ft2 ۳۵۰۰۰يا  ۰۰٠,۷۰÷٢سطحي بايد 

  :است زير به صورت شود مي
ADF= Max[(SMax ــ SMean )/SMean ; (SMean ــ SMin)/SMean] 
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  ۳۲-شکل الف

  ک سطحي در "۵" و "۷" و "۱"يها دپارتمان ي دستيبند ج قسمتيش نتاينما صفحه
  .دده ميگر را نشان ي در سطح د"۶" و "۴" و "۳"و "۲" يها دپارتمانو 

  
SMean :مساحت بهينه براي هر سطح  

SMax :ماکزيمم مساحت سطوح براي چيدمان  
SMin :مينيمم مساحت سطوح براي چيدمان  

. است ٣٥٠٠٠ نيز برابر SMean و مقدار ٣٢٠٠٠ برابر SMin و مقدار ٣٨٠٠٠ برابر  SMax مقدار۳۲-الف براي شکل ، مثالبه عنوان
  ,اينبنابر

ADF= Max[(38,000 35,000 ــ)/35,000/(32,000 ــ 35,000) ; 35,000] 

  . يک انحراف معيار بيشينه از اندازه سطح بهينه استADFمقدار 
براي . است يبند از قسمتي امتشده است نشان داده ۳۲-که در شکل الف چندسطحي يک چيدمان ي برامؤثر ديگر يارهايعاز م

زان ينکه تا چه ميص اي تشخي است براياري و معشود مي ه استفادها دپارتمان بين رابطةر از جدول  آوردن اين مقدادست به
  تنها همسايگي وجود ندارد و,ي دو سطحها دپارتمانبا اين فرض که بين  ؛کند مي را ارضا ي دپارتمانهای رابطه هر سطح، يها صيتخص

ها در سطح يک  همسايگي. است ٢٩/٠ برابر بندي  امتياز قسمت مقدار،ين مثالدر ا. هستند همسايه گريکدي ي يک سطح باها دپارتمان
 پس مجموع ؛است "I"و  "O" و "L" به صورت اين سه رابطه ۳-الفبا توجه به شکل . است )١و٧(و ) ١و٥(و ) ٥و٧ (به صورت
 که مجموع عددي است )٢و٣(و) ٢و٤(و ) ٣و٦(و ) ٤و٦ (به صورتها   مجاورتبراي سطح دو،. است ٣ برابر کيها براي سطح  مجاورت
 برابر تقسيم بندي امتياز قسمت و مقدار است ١١ و مجموع مقادير مجاورت براي هر دو سطح برابر ٨برابر دو ادير براي سطح اين مق

 ). ١١÷٣٨=٢٩/٠( ستها دپارتمان بين رابطةها به مجموع مقادير  مجموع مجاورت
وجود  کار است،ه  آماده بيدمان چندسطحيک چي که ي کاربر هنگامي براچندين گزينه ۳۲-الفشکل  پايين سمت راست گوشةدر 
 را "S" اگر کاربر .است چندسطحي براي بازگشت به منوي چيدمان Enterيي و جا جابه براي "E" گزينةخيره و ذ براي "S" گزينة. دارد

. شود مي صفحه ظاهر يو ر دوباره بريدمان چندسطحيچ ينوره خواهد شد و مي حاضر در صفحه ذخيها دپارتمان يبند توارد کند قسم
 که  راييها دپارتمانک از يکاربر شماره هر . پرسد مي،  شوندجا جابهد ي که با راي شماره دو دپارتمان,ستمي را وارد کند س"E"اگر کاربر 

 دو ييجا جابهن تفاوت که ي با ا؛دده ميش ينما  را۳۳- همانند شکل الفي شکلBLOCPLAN و کند ميض شوند وارد يد تعوخواه مي
 ي چندسطحيستم به منوي را بزند سEnterد ياگر کاربر کل. شود ميازها از نو اصالح ي همه امت؛شده استشده اعمال  دپارتمان خواسته

  .دگرد مياز ب
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  ۳۳-شکل الف

  .يدمان چندسطحي چي خودکار در منويبند نه قسمتيشده از گز  مثال مطرحي براها دپارتمان يبند قسمت
  . بوده است۱/۰ مورد انتظار ADF سطح و ۲ تعداد سطح خواسته شده 

  
  ) منوي چيدمان چندسطحي٢گزينة (خودکار بندي  قسمت

اده بندي خودکار استف  بايد از گزينه قسمتانتخاب شوند، BLOCPLAN به وسيلهي هر کدام از سطوح ها دپارتماناگر کاربر بخواهد که 
  :پرسد را مي سؤال زير  مورد نظرکردن تعداد سطوح واردسيستم بعد از . کند

MAXIMUM DESIRED AREA DIFFERENCE FACTOR (BETWEEN 0 AND 1)? 
  

 يک ها، دپارتمان ارتباط بين  جاري و جدولها دپارتمان در اين قسمت با استفاده از مساحت BLOCPLANشده توسط  الگوريتم استفاده
سپس . شود مي خواسته ، استپوشي چشماي را که قابل ADF حداکثر در واقع با اين سؤال از کاربر. کند ميندي مناسب ارائه ب قسمت

BLOCPLAN با استفاده از يک ADF شکل . دده ميبندي مناسب ارائه   يک قسمتها دپارتمان مناسب و با توجه به جدول ارتباطي
  . دده ميرا نشان  ۱/۰خواسته شده  ADFوسط سيستم براي مثال مورد نظر با تي دوسطحبندي طراحي شده   يک قسمت۳۳-الف

 در سطح ديگر قرار ٤ و ٢ و ١ي ها دپارتمان در يک سطح و ٧ و ٦ و ٥هاي  شود که دپارتمان مي ديده ۳۳-الفبا توجه به شکل 
 خودکار،بندي  د با استفاده از قسمتتوان ميکاربر . ستا ٧٩/٠ برابر بندي امتياز قسمت و مقدار ٠٩/٠ حقيقي ADFمقدار . اند شده  داده

 را تغيير دهد و يا اينکه ها دپارتمان  جاي"E"د با استفاده از گزينة توان ميکاربر .  مشاهده کندبندي امتياز قسمت را روي ADFتأثير تغيير 
  .ها را ذخيره نمايد بندي قسمت، "S"با استفاده از 

  
  ) از منوي چيدمان چندسطحي۳گزينه ( شده  ذخيرهي ها بندي قسمتمرور 
با .  منوي چيدمان چندسطحي آنها را مشاهده نمايد٣ گزينةذخيره نمايد و با استفاده از  ي مختلفي توليد وها بندي قسمتد توان ميکاربر 

  :شود مي زير پرسيده سؤالانتخاب اين گزينه 
STARTING POINT FOR REVIEW? 

  
 را ذخيره کرده بندي قسمت ۱۰د کاربري وش  مثال فرض ميبه عنوان. کند ميرد نظر براي شروع را وارد ي موبند قسمتکاربر شماره 

روي ر  را ب۶ شماره بندي قسمت ,سيستم.  نقطه شروع بايد وارد کندبه عنوان را ۶ پس عدد ؛تاي آخر را مشاهد کند۵است و بخواهد 
  .  خاتمه دهدها چيدماند به مرور توان ميکاربر "T"با انتخاب گزينه .  داد نمايش خواهد۳۳- و الف۳۲-هاي الف صفحه همانند شکل
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  ) از منوي چيدمان چندسطحي٤گزينة ( شده هاي ذخيره بندي جدول قسمت
  شکل.  کردهمشاهد، ندا شده   ذخيره که  راييها بندي قسمت ليستي از توان مي چندسطحي از منوي چيدمان ٤ گزينةبا انتخاب 

  .دده مينشان نه انتخاب شده باشد، ين گزي که ايش وقتيجه نماي نتبه عنوان ر اين جدول را ساختا۳۴-الف
  

SCORE AREA     DIFFERENCE     FACTOR   STORIES  PARTITION  
  ACTUAL  DESIRED      

0.79 – 1  0.09 0.10 2  1  
0.24 – 5 0.37 0.00 3 2 
0.42 – 3 0.14 0.20 3 3 
0.08 – 6 0.40 0.00 3 4 
0.61 – 2 0.37 0.40 3 5 
0.42 – 3 0.31 0.40 4 6 

     
DO YOU WANT TO DELETE SAVED PARTITION?   (Y/N)?

  ۳۴-شکل الف
  .شده رهي ذخيها يبند جدول قسمت

  .شده استره ي دخيبند  قسمت۶ن مثال ي در ا
  

تاي آنها  ٤دوسطحي و ها  بندي قسمتيکي از  که شده است   بندي ذخيره سمت ق٦ که شود مي، مشاهده ۳۴-شکل الفبا توجه به 
. شده است ها نيز نشان داده بندي هر کدام از قسمت واقعي و مطلوب هايADFمقادير . استسطحي و يکي از آنها چهارسطحي  سه

ر کاربر  اگ.هستندصفر آنها  ADFمقدار ,  مطلوب تعريف نشده استADFچون اند   دستي طراحي شدهبه صورتيي که ها چيدمانبراي 
"Y"دهد و  بندي را مي کاربر شماره قسمت. بندي مورد نظر براي حذف را وارد کند خواهد که شماره قسمت  را وارد کند سيستم از او مي

ها حذف نشوند منوي چيدمان  بندي اگر هيچکدام از قسمت. شود بندي حذف شده نمايش داده مي صفحه نمايش دوباره بدون قسمت
  .شود  روي صفحه ظاهر ميچندسطحي دوباره بر

  
  ) از منوي چيدمان چندسطحي۵گزينة (  هر سطحيها مسئلهريره زيخذ
 که همه شود مي و فرض شود ميار مجاورت استفاده يد در معيآ ي مدست به يک مسئله چندسطحي ي که برابندي قسمتاز يامت

ش ي نمايک مسئله چندسطحي يدمان از هر سطح را براي چکيکاربر ممکن است بخواهد . مرزند  هميکديگر در هر سطح با ها دپارتمان
نه انتخاب شود ين گزي که ايوقت. شود مي برآورده يدمان چندسطحي چيره سطح در منوينه ذخياز با استفاده از گزي ننيا. مرور کند

BLOCPLANدده مير را نشان يغام زي پ:  
ASSIGNED SUBPROBLEMS NAME (6 CHAR MAX) 

  
BLOCPLANفرض .  کاراکتر را وارد کند۶ک اسم با حداکثر يد توان مي کند و کاربر ي را نامگذارمسئلهد که خواه ميبر  از کار

  :شود مي سپس سؤال ؛است  را وارد کرده"XXX" کاربر نام شود مي
PARTITION NUMBER FOR BASIS ? 

 بندي قسمت را وارد کند در واقع "۱"اگر کاربر . دره شده موجود باشي ذخيها  يبند  از قسمتيکيد ي باشود ميره ي که ذخيا مسئله
طول به ستم نرخ يسپس س). ۳۴-شکل الف(  استي دو سطحبندي قسمتک ي، ۱ شماره بندي قسمت.  را انتخاب کرده است۱شماره 
 دلخواه خود کاربر نرخ طول و عرض. دگرد مي، ظاهر شد  نشان داده۶- همانند آنچه در شکل الفاي صفحه. پرسد مي مطلوب را عرض
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  :دده ميش يغام نماين پي اBLOCPLAN و کند ميرا وارد 
STORY #1 SAVED AS XXX-1 
STORY #2 SAVED AS XXX-2 

  
 نام XXX-2 يگري و دXXX-1 يکي که شده استره يد در حافظه ذخيحال حاضر دو مجموعه داده جد د که دريگو يغام به کاربر مين پيا

رد، يگ ي که در سطوح مورد استفاده قرار نمييبه فضا. ابديدمان هر سطح بهبود يمستقالً اصالح گردند و چند توان ميها  مسئلهن يا. دارد
شته  دايکسانيهر سطح مساحت تا  کند مي استفاده ي ساختگيها دپارتمان از BLOCPLAN افزار  نرم.دگرد مي اطالق EMPTYدپارتمان 

ها و   نامXXX-1 مسئله ي مثال برابه عنوان.  خواهند داشتها دپارتمانگر ي با د"U" ي کد ارتباطي ساختگيها دپارتمانن يا. باشد
 EMPTY يد که دپارتمان خالي دتوان مي. شده است نشان داده ۳۵- آن در شکل الفي و جدول رابطه دپارتمانها دپارتمان يفضاها
ش ي نماي برايسطح  تکيها چيدمان يها ندها و روشيرآف.  دارد"U" رابطه ها دپارتمانگر يمربع است و با د  فوت۶۰۰۰ مساحت يدارا
دمان آن يش داده شود و چيد نماتوان مين ي بعداز اXXX-2مسئله . رديد مورد استفاده قرار گتوان ميز ي نييها چيدمانن يچن ني اتحليلو 

  .ردي و بهبود قرار گيمورد بررس
  

RELATIONSHIP CHART  AREA  DEPARTMENT  
4  3  2  
U I E . . . . . SHIPPING 1  12000 SHIPPING  1  
U A . .....PLATING2 12000PLATING 2 
U . . .....ASEMBLY3 8000ASSEMBLY 3 
. . . .....EMPTY4 6000EMPTY 4 

38000 TOTAL AREA 
  ۳۵-شکل الف

  XXX-1 مسئله ي براياطالعات دپارتمان
  

  )ي اصلي از منو۵نه يگز (مسئله يها ره دادهي ذخ۷- الف
د توان مينه ين گزي از اBLOCPLAN باشد کاربر يگر قابل دسترسي دينکه در زماني اي در حافظه برامسئلهک يره ي ذخيواقع برا در

  :دگرد مير ظاهر يغام زينه پين گزيبعد از انتخاب ا. استفاده کند
ASSIGNED PROBLEM NAME? 

 
.  کرديرويد پيل باي فاي نامگذاري براDOS ي که از قواعد عمومکند مياست را وارد   در نظر گرفتهمسئله يبرا را که يليکاربر نام فا

 دوباره آنها توان ميره خواهد شد و ي ذخمسئله به همراه شده استره ي وجود دارد و درحافظه ذخمسئله که با بندي قسمتا يدمان يهر چ
 وجود دارد که نام آنها BLOCPLAN برنامه يسک اصلي ديرور  بمسئلهل دو ين راهنما، فاي اه برعالو . کرديابي بازمسئلهرا به همراه 

MANEX )مثال راهنما ( وEX12 )است)  دپارتمان۱۲ با مسئلهک ي.  
  

  )ي اصلي از منو۶نه يگز(  توقف۸- الف
 را قبل ي جارمسئله که کند مي يادآورير يم زغايستم با پيس.  استي اصلي از منو۶نه ي انتخاب گزBLOCPLANک راه خروج از برنامه ي

  .ره کندياز خروج از برنامه ذخ
YOU MAY WANT TO SAVE THE PROBLEM 
DATA BEFORE EXITING THE SYSTEM 
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M-BACK TO MAIN MENU 
RETURN TO EXIT? 

  
 وارد DOSط ي خارج شده و به محBLOCPLAN را بزند از Enterد ياگر کل. دگرد مي باز ي اصلي را وارد کند صفحه به منو"M"اگر کاربر 

  .شود مي
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