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  المستخلص

یتناول البحث فلسفة جدیدة للتخطیط والسیطرة على المواد واألجزاء في عملیات اإلنتاج وفق           
 معالج ة برمجی ة كف وءة     (GBOM)إذ تع د . االیصاء ولحجم دفع ات ص غیرة ف ي ظ ل التنوی ع الع الي      

الكبیر من التراكیب الفنیة المرافقة لكل تنوی ع،  للكمیات الھائلة من البیانات التي تتولد نتیجة العدد   
  .وذلك من خالل االحتفاظ بالتركیبة الفنیة العامة لفصیلة المنتوج فقط

 تعتم د ف ي ھیكلھ ا    (Oracle)تتجسد األھداف األساسیة للبحث في بناء قاعدة بیانات بإمكانی ات        
 ویشتق منھا التركیبة الفنیة لكل     على صیاغة تركیبة فنیة عامة لفصیلة المنتج، ویتم االحتفاظ بھا         

 وبح وار  (GBOM)تنویع، وذلك بع د أن یخت ار الزب ون المواص فات عل ى وف ق منط ق المعالج ة ل ـ                    
 من خالل تطبیق (GBOM)ھذا ویتضمن البحث متابعة لمفھوم وآلیة    . مباشر مع الشركة المصنعة   

ة ل صناعة األث اث المنزل ي       البرمجیات المصممة بوصفھا دراسة حالة ألح د منتج ات ال شركة العام             
   .في الموصل
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Abstract 

 
This paper adopts anew philosophy for planning and controlling materials and parts 

which are necessary for customization production in small payments under high variety. 
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GBOM is a an effective programmed treatment for large volumes of data which are 
associated with the great number of technical formula of every variety. This is achieved 
through maintaining the general technical formulae of the product species only. 

The main objectives of this paper is building a data base depends on establishing a 
general formulae for the product species. This formulae is maintained to be the origin of 
every next formulae of another product. This actually takes place when every customer 
select his/her specification according to the treatment system of GBOM throng a direct 
dialogue with the manufacturing company. The paper also includes an illustration for the 
concept and mechanism of GBOM by applying the designed software on a case study, 
which is represented by a product of the general company for manufacturing furniture in 
Mosul. 

 
  المقدمة وبيئة المشكلة .1

 Mass) وفـق فلـسفة اإليـصاء الواسـع    علـى  ليس بخاف أن اإلنتـاج  
Customization Manufacturing)  مالزمـة للتغييـرات    يواجه تحـديات كبيـرة و

.  ذات التنويع العالي   منتجاتوالمستجدات التي تخص عمليات التصميم والتصنيع لل      
فنظم اإلنتاج والعمليات التقليدية وبمراحلها ومداخلها المختلفة أصبحت غير قـادرة           

  :)Du, 2005, 2(بسماتها وخصائصها الوقوف أمام تلك التحديات وذلك بسبب 
يع المحتمل في المنتجات المزمع إنتاجها، أي أن التنبؤ         الصعوبة في تحديد التنو    .1

  .يبدأ عند حدوث الطلب) MCM(عن اإلنتاج غير متاح ألن اإلنتاج في 
 وبـذلك   ،طبيعة وأبعاد التصميم في هذه النظم مهيأة لعدد محدود من المنتجات           .2

 .من الصعوبة تحقيق االستجابة السريعة لطلبات وتفضيالت الزبائن
  .خلي لخطوط اإلنتاج غير مؤهلة للتغييرات المستمرة والمتكررةالترتيب الدا .3

ع في المنـتج كأنـه      ي في أن هذه النظم تعالج كل تنو       مشكلة البحث وتتمحور  
وإذا كان هذا المنطق في     .  وذلك من خالل تحديد تركيبة فنية لكل نوع        ،منتج جديد 

 عمليات التـصنيع    دفييال   المعالجة يالئم بيئات التصنيع ذات التنويع المنخفض فإنه       
. المنـتج عندما يمنح الزبون درجة عالية من الحرية لتحديد مواصفات وخصائص           

 من التراكيب الفنية تحدث للمنتج الواحد في الوقت         اً كبير اً  أن عدد : والمعضلة هي 
  .الذي هناك عدد كبير من الخصائص المتوافقة والمشتركة بين هذه التراكيب

ر بها القائمون على إدارة عمليات اإلنتاج هي تطبيق         فمن أول األمور التي فك    
  فـصائل إلـى وتقسيم المنتجات ) Group Technology(فلسفة تكنولوجيا المجاميع 

)Families( .   وإذا تمعنا في فلسفة )GT (        لتبين بوضوح أن دعم التنويع هو الـذي
نيـة العامـة   يأخذ المقدمة في فصائل قد هيأت الوسائل الكفيلة لتطبيق التركيبـة الف   

)GBOM Generic Bill of Material (ونظـراً لتنـوع حاجـات الزبـائن     . للمنتج
وتفضيالتهم باتت االستعانة بالتركيبة الفنية العامة للمنتج  مـن المـسائل الحتميـة      

 من خالل حداثـة     األهمية العلمية للبحث  ومعها تبرز   . إلدارة التنويع العالي بكفاءة   
بحوث المحلية وعلى المستوى النظري والتطبيقـي،       الموضوع ضمن الدراسات وال   

 المنتجتمنح الزبون حرية كاملة الختيار خصائص       ) GBOM( فضالً عن أن فلسفة   
 خصوصية معينة في إطار بعض القيـود العملياتيـة الخاصـة            المنتجبغية إكساب   
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ة للكميات  وءمعالجة برمجية كف  ) GBOM(تعد  وباالتجاه نفسه   . بالتصميم والتصنيع 
 التي تتولد نتيجة العدد الكبير من التراكيب الفنية المرافقة لكل           البياناتهائلة من   ال

بينمـا  .  فقط   المنتج وذلك من خالل االحتفاظ بالتركيبة الفنية العامة لفصيلة          ،تنويع
  : األساسية للبحث فيتتجسد األهداف

ركيبة فنية تعتمد في هيكلها على صياغة ت) Oracle (قاعدة بيانات بإمكانياتبناء  .1
، شتق منها التركيبة الفنية لكل تنويع     يويتم االحتفاظ بها و   ،  المنتجعامة لفصيلة   

 ل ـ فـق منطـق المعالجـة      علـى و  ار الزبون المواصـفات و    أن يخت وذلك بعد   
)GBOM (وبحوار مباشر مع الشركة المصنعة. 

 الشركة العامـة    منتجات دراسة حالة ألحد  بوصفها  تطبيق البرمجيات المصممة     .2
  .  صناعة األثاث المنزلي في الموصلل

ولغرض الدخول إلى صلب الموضوع يفترض تأشير أهم الدراسـات التـي            
  :كمعالجة كفؤة إلدارة التنويع العالي للمنتوج والعملية) GBOM(تناولت 

) GBOM( في بحثه تصميم تركيبة فنيـة عامـة       ) Olsen,1997,29-45( تناول .1
 يوفر هذا التصميم الحريـة      إذ. المنتجي  وصف التنويع ف  للتوفير مرونة عالية    

وفق رغباته وتفضيالته، واسـتناداً     على  الكاملة للزبون في تحديد المواصفات      
  .إلى هذه المواصفات يتم تحديد التركيبة الفنية للمنتوج

 اإليـصاء وفـق   علـى   قام فريق عمل من المهتمين بتوفير متطلبات اإلنتـاج           .2
اك دراسة رائدة فـي مجـال تـصميم         هن: بمجموعة من البحوث نؤشر أهمها    

)GBOM ( المنـتج وباالعتماد على مفاهيم معمارية فـصيلة       . للمنتوج والعملية 
لـدعم تـصميم   ) Graph rewriting(نموذج عالئقي للبيانات تم تطوير نظام أو

ويتسم النظام المصمم بالجمع بين وجهـات النظـر المتعـددة           . المنتجفصيلة  
فـي  ). Du and Others, 2002; Du and Others, 2001(للتركيبة الفنية العامـة  

 اتج تناول الفريق في دراسة أخرى التكامل بين ملف التركيبة الفنية للمنت           حين
واعتمـدت  . وملف المسار التكنولوجي للعمليات بغية معالجة التنويـع العـالي      

ـ أالدراسة   ,GBOM((Du  and Others(لتـصميم  ) Object-Oriented(ذج ونم
2005,1-23) .  

  االيصاء الواسع مفهوم وخصائص. 2
القابلية على إرضـاء االحتياجـات الخاصـة        : بأنه عيعرف االيصاء الواس   

التفضيالت الفردية للزبائن بأسعار تقترب من أسعار مثيالتهـا المنتجـة بفلـسفة         و
 ,Rezendes) وبخدمات تحقق رغبات الزبائن في األسواق الكبيـرة  اإلنتاج الواسع

 الواسع هو المـدخل  اإليصاء فلسفة أنإلى يشير الكثير من الباحثين و. (30 ,1997
 ,Yassine, 2004)المتاح فقط لالستراتيجيات التنافسية في القرن الواحد والعشرين 

ن التطبيق العملي الستراتيجيات المنافسة تقوم على التقنيات الحديثة فـي           إو. (426
 اسـتخدام هـذه التقنيـات سـيحقق      بأن  ) Pine(، ويوضح   البياناتالتصنيع وإدارة   

)Kotha,1996, 442(:  
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بـشبكة لتبـادل   المرونة والسرعة في ربط الزبون مـع الـشركة الـصناعية           .1

  . المعلومات إلكترونياً
 أي االستجابة الـسريعة     المنتجالمرونة العالية في إجراء التغييرات في نوعية         .2

 . لطلبات الزبائن
 .تطويرها والمنتجالتخفيض الشديد في دورة حياة  .3

تنويع كبير في فضالً عما تقدم وعلى نطاق الواقع ، فإن الزبون يحصل على       
 في الوقت الذي تحقـق      ، مع تخفيض في الكلف ونوعية عالية حسب الرغبة        المنتج

هذا .  وبنسبة كبيرة في الخزين الزائد مع زيادة في حصة التسويق          اًالشركة تخفيض 
 الهدف من ية واإلمكانيات التقنية الحديثة ه   ن العالقة بين التحديات االستراتيجي    إو

ات والخدمات ألسواق كبيرة نسبياً المنتج، والذي يعني إنتاج نظام االيصاء الواسـع  
أي خيـار التنويـع   ،   المحددة المنتجتفي باحتياجات الزبائن في إطار خصـائص       

)Differentiation Option ( ًبكميـات  تلك النمطية المنتجةمع وبكلف تتطابق تماما 
  ). Cost Option(كبيرة أي خيار الكلفة 
 تحتاج إدارات التصنيع إلى استخدام ،فق هذه المواصفاتعلى ووبغية اإلنتاج 

النظم الذكية، وتتمثل بالبرمجيات المتطورة والمعتمدة على مفاهيم وصيغ جديدة من 
التصاميم تجهز المصممين بوسائل مبدعة وفعالة بغية إعداد  التي الذكاء الصناعي

هذا ويعد التصميم . والقيام بعمليات المحاكاة واالختبار ومعالجة مشكالت التصنيع
 المنتجحياة خطوة في طليعة خطوات التصنيع ذات التأثير البارز في تدنية دورة 

)Brown, 1997,132(.  اإليصاءوفق فلسفة على عليه تتطلب عمليات التصنيع 
يتميز باستيعاب ) GBOM(لتركيبة الفنية وهو  لتصميم ااً جديداًنموذجأالواسع 
    . للمنتجالعاليالتنويع 

   )Design For Mass Customization(  التصميم في االيصاء الواسع.3
:  ومنهـا المنـتج يعد التصميم عامالً أساسياً وحرجاً في الكثير من خصائص         

ينات التي تجـري  فالتحس. الشكل النهائي، الكلفة، المعولية، ومدى قبولها في السوق  
ولكنهـا  ،  المنتج ربما تكون ذات تأثير كبير على تخفيض كلفة          المنتجعلى تصميم   

 هناك تأكيد وعلى نحو كبير بـأن        عليه.  زيادة كلفة التصميم   فيتؤثر وبنسبة قليلة    
 من المراحل المبكرة لعمليـات      ال سيما االيصاء الواسع يبدأ من مرحلة التصميم و      

  .المنتجتطوير 
تصميم في االيصاء الواسع إلى األخذ بنظـر االعتبـار كـل مـن              يهدف ال 

. المنـتج اقتصاديات الحجم واقتصاديات المجال في مرحلة مبكرة من عملية إنجاز           
ن التأكيد الرئيس للتصميم في االيصاء الواسع هو تقييم وتهذيب التطبيقـات            أهذا و 

 عن أن التـصميم  ، فضالًالمنتجات الفردية ضمن فصيلة   المنتجالضرورية لتصميم   
فـي   لتشمل مدى واسـع      المنتجفي االيصاء يقرر توسيع الحدود التقليدية لتصميم        

فقـد  من هنا   . من المبيعات والتسويق إلى التوزيع والخدمات     إطار سلسلة التجهيز    
 ضرورة ملحة لتحديـد خـصائص احتياجـات         المنتجفر مخطط فصيلة    اأصبح تو 
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ـ      الزبائن وإنجاز هذه االحتياجات من خ      ، ابقاًـالل تهيئة وتعديل النماذج المحددة س
لتصميم في ن لايأساسه هناك مفهومان    ـعلي. ك المكونات الداخلة فـي تركيبها    وكذل

 ,Tseng) المنـتج  وتصميم فـصيلة  المنتجمعمارية فصيلة  :االيصاء الواسع وهما
  يلخص المتضمنات المفاهيمية للتصميم في االيصاء الواسـع 1والشكل . (5 ,2000

  .المنتج التميز في  ومن وجهة نظرالتصميممن أجل توسيع المجال من وجهة نظر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  1الشكل 

  مكونات التصميم في االيصاء الواسع
Source: Tseng, 2000, 5 

  
  )Product Family(  فصيلة المنتج3-1

منتـوج،  مجموعة من المنتجات المستمدة من المخطط العام لل       : والمقصود بها 
 Product)يـسمى ) عضو في فصيلة المنتج(وكل منتوج منفرد ضمن الفصيلة أي 

Variant) .            فعلى الرغم من أن معالجة منتجات ذات خصائص أو وظائف محـددة
لتلبية متطلبات مجموعة من الزبائن، فإن جميع المنتجات داخل الفصيلة الواحـدة            

تج على وفق ما يدركه الزبون،      تتميز بالتشابه في بعض الخصائص منها قيمة المن       
تقنيات العامة للمنتوج والتي تشكل المخطط العـام لفـصيلة          الأو  /التركيبة العامة و  

هذا وتستهدف فصيلة المنتج عادة جزءاً معيناً من السوق، في حين يوجـه             . المنتج
كل منتوج منفرد من الفصيلة لتلبية احتياجات مجموعة من الزبـائن لجـزء مـن               

وتعرف فصيلة المنتج على وفق وجهـات نظـر   . )Meyer, 1997, 48-56(السوق 
المبيعات فإن الهيكل الوظيفي لفـصائل المنـتج        / مختلفة، فمن وجهة نظر التسويق    

 تصنيع+ تصميم 

 

تصميم مجموعة  المنتجتمیز 
 متنوعة

تصميم  منتج 
 منفرد

 الهندسة المتزامنة

 

  التصميم في
 االيصاء الواسع

  التصميم
   أألنموذجي

التصميم على أساس 
 فصيلة المنتج

 مجال التصمیم
 مبيعات+ 
 تصميم+ 

 خدمة+ تصنيع 

_ 

_ 

 ميم المنتجتص

_ 
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عليه توصف فصائل المنتج بواسـطة مجـاميع         يصور محفظة المنتجات للشركة،   

من وجهة  و. مختلفة من الخصائص الوظيفية المطلوبة لمجاميع مختلفة من الزبائن        
 ,Bladwin)نظر هندسية فإن فصائل المنتج تشمل تقنيات مختلفة للمنتج والعمليـة  

1995, 225-228).  
  

  ) Modularity and Commonality( التنويع أزاء االشتراك في الخصائص -أوالً 
ن وتـربط بينهمـا عالقـات متداخلـة         ان مختلفتا  مسألت المنتجيرافق فصائل   
ــا ــة وهم ــع : ومتكامل ــي ) Commonality(واالشــتراك  )Modularity(التنوي ف

 مختلفـة للمـسألتين   المتـضمنات   ال يسلط الضوء علـى      1والجدول  ،  الخصائص
)Ulrich,1995, 420-423(.  

  
  1الجدول 

  االشتراك في الخصائصومقارنة بين التنويع 
  االشتراك  التنويع  الخصائص  ت
  أعضاء  )الصنف(النوع  العناصر  1
  التشابه  علالتفا  خصائص القياس  2
  )التجميع(العنقدة  التحليل  طريقة التحليل  3
  المنتجتغيير   المنتجهيكل   المنتجتميز   4
  العالقة) عنصر في الفصيلة( المنتج –الصنف   العالقة/ التكامل   

Source: Tseng, 2000, 6. 
  

بأنه تجميع مادي أو مفاهيمي للمكونـات   )Module(ففي الوقت الذي يوصف   
تحاول الفصل بين األجزاء    ) Modularity( بعض الخصائص، فإن      في التي تشترك 

الرئيسة والمستقلة لتمثل وحدات متكاملة يمكن معالجتهـا مـن خـالل التحليـل              
)Decomposition (   أهميـة كبيـرة فـي تنويـع     اً وذا رئيـس  اًوالذي يمثل نـشاط 

 المنتج  خالل عمليات تطوير   يتم المنتج تركيب أن بناء    فضالً عن هذا   .الخصائص
: جهـات نظـر متعـددة      التنويع في الخصائص من خالل و      إلىفإنه يتم الوصول    

 ;Tseng, 2000, 5-7) وظيفية، تقنيات المعالجـة، الهياكـل الماديـة    اًتتضمن أبعاد
Newcomb,1997, 7-16).   

 بين الوحـدات المتكاملـة مـن        )Interaction( ، يعد التفاعل   نفسه االتجاهب و
فهناك التفاعل بين الوحـدات     : وصف التنويع في الخصائص   األنشطة المهمة عند    

)Intermodule (   ًفي حين يوصف التفاعـل داخـل الوحـدة          وغالباً ما يكون قليال ،
 ;Tseng, 2000, 5; Yeh,1997,55-60). بأنه تفاعل عـالٍ ) Inframodule( المتكاملة

Tatsiopoulos,1996, 295-300).  
شتراك في الخصائص الفـرق بـين       وإزاء التنويع في الخصائص، يؤشر اال     

واستناداً إلى ما تم    . ن الفصيلة  المنفرد ضم  المنتج ومعمارية   المنتجمعمارية فصائل   
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ـ  تراكيـب أن التنويع في الخصائص يشابه تحليـل        في  تأشيره سابقاً     إذ : اتالمنتج
ات المتشابهة في الخصائص وفي المنتجاالشتراك في الخصائص بأنه تجميع يعرف 

ـ  . ات التي تم تحديدها ضمن التنويع في الخصائص       المنتجاع  إطار أنو   ةوهناك ثالث
 االشتراك في الخصائص الوظيفيـة    ختص  يإذ  : أنواع من االشتراك في الخصائص    

بتصنيف الوظائف إلى أصناف محددة، وبعدها يتم تجميع المتطلبات المتشابهة فـي   
ل هنـا، أن التـشابه      ومن المفيد القو  . الخصائص الوظيفية للزبائن في صنف واحد     

. بين الـصفات الوظيفيـة  ) Euclidean Distance(يقاس بواسطة المسافة االقليدية 
التـصاميم  ) Clustering( يتم تجميـع أو عنقـدة   جهة نظر التصميمبو وفيما يتعلق 

. المتشابهة في المسافة وفي إطار االشتراك في مجموعة من الخصائص الوظيفيـة           
 المنـتج  بتجميع المكونات الداخلة في تركيب       لياتوجهة نظر العم  في حين تختص    

-Baldwin, 1995, 219) والتجاميع الفرعية وفق تقييم اقتصادي للكلـف الهندسـية  
223) .  

  
  ) Product Variety (المنتج تنويع –ثانياً 

ات التي توفرها الـشركة     المنتجبأنه التنوع في تشكيلة     : المنتجيعرف تنويع   
 منتجـات ن من التنويع للاوهناك نوع. )Ulrich, 1995, 425(الصناعية في األسواق 

   :)Baldwin, 1995, 231-235 (تأشيرها فييمكن 
بشكل عام على أي تميز في يطلق و): Functional Variety(التنويع الوظيفي  .1

 والتي تعود بفوائد محددة وواضـحة       المنتجالخصائص ذات العالقة بوظائف     
  .على الزبون

 ويشير إلى التنويـع فـي التـصميم،    ):Technical Variety(التنويع التقني  .2
، وذلك كله في إطـار      المنتجكونات الداخلة في تركيب     عمليات التصنيع، الم  

وبعبـارة  .  بخصائص وظيفية محددة ومطلوبة من قبل الزبون       منتجات إنجاز
 مـن   ب مطلـو  وأخرى فإن التنويع التقني ربما يكون غير مرئي للزبائن وه         

.  بتنويع وظيفي مطلوب من قبل الزبائن      منتجاتنجاز  إاج بغية   مهندسي اإلنت 
 . وتنويع العملياتالمنتجويوصف التنويع التقني بأنه تصنيف إضافي لتنويع 

  )Product Family Architecture (المنتج معمارية فصيلة 3-2
 والهيكل المفاهيمي والمنطق العـام      المنتجإن التخطيط الجيد لمكونات فصيلة      

 يوفر المظلة العامة لتبني واستخدام تطبيقات االشتراك في         المنتجاث فصائل   الستحد
وضمن المظلة العامة يتم اإلعداد المسبق لكل منتـوج جديـد           . التصميم خصائص

 يعتمد عليه في التـصاميم المـستقبلية        اًلتوفير متطلباته والذي بدوره يصبح مرتكز     
 في  ن ال تكم  المنتجعمارية فصيلة   هذا وإن األساس المنطقي لم    . اتالمنتج لتراكيب

دم إرهاقها باالحتفـاظ بـصيغ مختلفـة مـن          ـ وع المعلوماتالتخفيف عن قاعدة    
ـ ة التصميم لصنف من ـ بل يهدف كذلك إلى نمذجة عملي      نفسهاالتصاميم   ات المنتج

 Individual) الشخـصي  اإليـصاء التي تتنوع تصاميمها وعلى أساس متطلبـات  
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V1 E1 

E2 

E3 

En 

    {  *f0*, f1*, f3 } 1زبون

    {  *f0*, f1*, f2 } 2زبون

    {  *f0*, f1*, f3 } 3زبون

    i { f0*, f2*, fn*  }زبون

 جزء من السوق  المنتج فصیلة مكونات

C 

V2 

V3 

Vi 

Vm 

 منتوج ضمن الفصيلة المنتجصفات 

Ei 

C 

 قابلية التميز

 القاعدة العامة

    m { f0*, f3*, fn*  }زبون ة التهيئة واإلعدادآلي

Customization)ل مترابط ـ عم وضمن إطار)Baldwin, 1995, 229 .(  يوضـح
  :  لاليصاء الواسعالمنتج المبادىء األساسية لتطوير مكونات فصيلة 2الشكل 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  2الشكل 
  مكونات فصيلة المنتج وعالقتها بأقسام السوق

 
Source: Du,2000,437. 

  
بواسطة مجموعة من   فمن وجهة نظر المبيعات يتم تصنيف الزبائن وتمييزهم         

هذا . {*f} والقيمة المرافقة للصفات     {f} منتجاتالصفات أو الخصائص الوظيفية لل    
 لتوجيـه طلبـات   { V1, V2, V3, …. Vi, …. Vm}المنـتج ويتم تصميم فـصيلة  

  i ، زبـون  3 ، زبون 2 ، زبون 1 زبون{مجموعة من الزبائن في جزء من السوق      
  سواء {*fo}  نفسها الطلباتبوعة يشتركون   علماً بأن الزبائن في المجم    . m} زبون

بينما من  . {*f1*,f2*,f3*, . Fnكانت الطلبات متشابهة أو طلبات خاصة ومتميزة 
العناصر (كل منتوج ضمن الفصيلة من القاعدة العامة أي       ينشأ  : هندسيةوجهة نظر   

بليات  قا  عن فضالًً،  {C}وذلك في مرحلة التهيئة واإلعداد    ،  )اتالمنتج بين   ةالمشترك
  . المنتج والتي يتم تحديدها في فصيلة {E}التميز

 ,Du, & Others, 2002, 9-12, ; Sawhney, & Leveraged) وقد أشار كل من
 عناصر أساسية حاكمة نؤشرها ة تتألف من ثالثالمنتج إلى أن فصيلة (54-61 ,1998

  : في

 

 فصیلة المنتج
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بين مختلف وتعرف بأنها العناصر المشتركة : )Common Base( القاعدة العامة .1

ن العناصر المشتركة ربما تكون في صيغة       أهذا و . المنتجات في فصيلة    المنتج
 من المبيعات أو مكونات  راءآما صفات وظيفية عامة من وجهة نظر الزبون،         إ

وتؤشـر الـصفات     . من وجهة نظر هندسـية     المنتجعامة داخلة في تركيب     
. زء مـن الـسوق    ـ بج والخصائص العامة التشابه لطلبات الزبائن فيما يتعلق      

للمنتوج والمكونات والتجاميع الفرعية تتحدد       العام التركيبوبطبيعة الحال فإن    
  .، قابليات عمليات التصنيع ومفاهيم اقتصاديات الحجمالمنتجبواسطة تكنولوجيا 

2. ز قابليات التمي)Differentiation Enabler( :   وتعرف بأنها عناصـر أساسـية
غيرها، إذ توصف بأنها مصدر التنويـع ضـمن         ات مختلفة عن    المنتجتجعل  
 قـد فمن وجهة نظر الزبون فإن كل عنصر من عناصر التميز           . المنتجفصيلة  
ومن . ]مواصفات اختيارية، وأخرى ثانوية أو قيم للمواصفات االختيارية[يكون 

فإن قابليات التميز تتجسد في عالقات هيكليـة واضـحة          : ةيوجهة نظر هندس  
ويتسم كل عنصر من عناصـر      .  متعددة مع أداء مختلف    اتمنتجأو  /المعالم و 

  .اتالمنتجالتميز بتوفير بدائل قابلة لتطبيق التنوع في 
 بتحديد القواعد وتختص): Configuration Mechanism( والتركيبآلية التهيئة  .3

  ـ   . ة في الفصائل المحدد   المنتجستمد منها تنويع    واألساليب التي ي  ةوهنـاك ثالث
 :ت التهيئةأنواع من آليا

وتتمثل بتخصيص المحددات على ): Selection Constraints(قيود االختيار . أ
المواصفات االختيارية، وذلك ألن المجموعات المتوافقة من االختيـارات         
المعينة تكون أحياناً غير مسموح بها أو غير مقبولة أو ربما على العكـس              

  .عند االختيار) Mandatory(تصبح إلزامية 
 وتتعلق بتحديد بدائل التنويع لكل :)Include Condition( شروط الضمنيةال. ب

 تحدد الـشرط    المنتجأن الشروط الضمنية لنوع     إذ  . عنصر أو قابلية التميز   
 عدم إمكانية استخدامه فيما يتعلق بإنجاز و أالمنتجفي إطار إمكانية استخدام 
مـا أن   إأنها  وتوصف الشروط الضمنية ب   . المنتجالخصائص المطلوبة في    
مع قيم لمتغيرات وعناصـر  ) Logic Function(تكون بصيغة دالة منطقية 

يشتق منها تصاميم ) Parent Constituent( التميز أو تكون مقومات أساسية
  .فرعية بشكل متغيرات مستقلة

وتـشير إلـى طريقـة اسـتحداث     ): Variety Generation( توليد التنويع. ج
أن هنـاك مكونـات لمنتـوج        وبـافتراض . اتمنتجالمواصفات المميزة لل  

ـ طر(، هناك ثالث آليات     المنتج تصميم   في تأثير إيجابي    أنموذجي ذي  ) قائ
، يمكن تصنيفها في هذا المجال لالستفادة من هذه المكونات وتوليد التنويـع           

) Swapping( استبدال المكونات  ،)Attaching( وتتمثل بالربط بين المكونات   
  ).Scaling(والتغيير 

 تتوضح من خـالل     المنتج، فإن تصميم فصيلة     المنتجوضمن إطار معمارية    
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 يحـدد   إذ. المنـتج ات من التركيبة العامة لمكونات فـصيلة        المنتجعمليات اشتقاق   

االختيارات المعرفـة لـصفات وظيفيـة مميـزة          الزبائن اختياراتهم بين مجموعة   
)Distinctive Function Features.( ة هذه قابليـات التميـز   وتمثل الصفات المميز

  .  من وجهة نظر المبيعاتالمنتجلمكونات فصيلة 
تم اختيارها والصفات العامة والمطلوبة يإن مجموعة الصفات المميزة التي 

. وفق االيصاءعلى ات المصممة المنتجمن قبل الزبائن تشكل احتياجات الزبائن من 
 General Product Structure)  العام للمنتوجالتركيبولتحقيق التنويع يتم استخدام 

GPS) ومن وجهة نظر هندسيةالمنتجعام للبيانات في فصيلة الهيكل ال واعتباره  .
، فإن المنتجخصائص فصيلة ) GPS(ففي الوقت الذي يصور الهيكل العام للمنتوج 

 ضمن اً نهائيمنتجاًلتصميم منتوج يجب أن يماثل ) GPS(أي اقتراح أو طلب من 
  .الفصيلة

 Management Variety in Production)دارة التنويـع فـي تخطـيط اإلنتـاج    إ. 4
Planning)   

عناصر ) Quick Response( واالستجابة السريعة) Flexibility(تعد المرونة 
أساسية في فلسفة االيصاء الواسع للوقوف أمام التغييرات المستمرة فـي األسـواق    

اجه تخطيط اإلنتاج في نظام االيـصاء        إن التحدي الكبير الذي يو     من هنا . العالمية
 أن التنويع له تأثيرات كبيرة في نـشاطات عديـدة           إذالواسع يتمثل بزيادة التنويع،     

  : تتمثل
 . نسبة إلى معدل النمو في التعقيدبزيادة الكلف .1
 .ت التي تتحقق من اقتصاديات الحجمإنهاء الوفورا .2
  .المنتجإثارة مشكالت في تنسيق دورة حياة  .3

 ما سبق، ولمواجهة مشكالت التنويـع تقـوم معظـم الـشركات             وفي ضوء 
عمليـات  و اإلنتاجهندسة  : الصناعية بمحاولة تلبية طلبات زبائنها من خالل اعتماد       

 فإن إدارة التنويـع     المنتج وبصدد إنجاز    .التصنيع والتجميع استجابة لطلب الزبون    
 عند مستوى المكونات وعمليات التصنيع تتطلب توفير التسهيالت المتطورة السيماو

ــائن    ــل مك ــصنيع مث ــات الت ــة  ) CNC(لعملي ــذا المرون ) Flexibility(وك
إذ تدعم هذه التسهيالت التنويع الهندسي الذي يستمد من تنويـع           ). Agility(والفعالية

 المنتجلى هندسة   إت الزبائن    من احتياجا   نفسه، وابتداء  االتجاهبو .احتياجات الزبائن 
فإن : وضمن هذا السياق  ). وتخطيط العمليات فإن إدارة التنويع الزالت تتسم بالتعقيد       

 Enterprise)والتخطيط لموارد الشركة ) MRPII(نظم التخطيط للموارد الصناعية 
Resources Planning ERP) الرغم من أنها تعـد  على  تخلفت عن غيرها من النظم

فالـصعوبة هنـا   ). Erens, 1994, 19-25(مة في إدارة عمليات اإلنتاج مقومات مه
ولكن نظم إدارة العمليـات واإلنتـاج       ،  تكمن في تحديد التنويع المحتمل لكل منتوج      

  .  محدودة التنويعمنتجاتالتقليدية مصممة لدعم اإلنتاج ل
  كأنه منتوج منفصل بواسطة تحديـد      المنتجإذ تعالج هذه النظم كل تنوع في        
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وبطبيعة الحال فإن هذا اإلجراء يالئم العمـل مـع          . تنويعلكل  فردة  نتركيبة فنية م  
 فيها التنويع بشكل منخفض، ولكن ليس مع الحاالت التي يمـنح       يكون الحاالت التي 

وهـذا بالتأكيـد    . الزبائن درجة عالية جداً من الحرية في تحديد رغباته وتفضيالته         
ر من التراكيب الفنيـة للمنتـوج الـذي يـتم     يؤدي إلى ضرورة االحتفاظ بعدد كبي   

 مـن   اًفضالً عن ذلك فإن هناك مدى واسـع       .  الواسع اإليصاءوفق  على  استحداثه  
ومـن  .  من التنويع لكل منتوج    اً تولد ماليين  المنتجالمجموعات المتوافقة من صفات     

بة عد عملية صع  ي واالحتفاظ بها    الفنية تراكيبالالجدير باإلشارة أن تصميم عدد من       
وللتغلب على هـذه المحددات تـم تطـوير مفهـوم عــام         . إذا  لم تكن مستحيلة    

ـ   .)GBOM Generic Bill of Material(للتركيبة الفنيـة  أسـاليب   وفروالـذي ي
مـع   ،المنتج كمية محددة من البيانات وعدد كبير من التنويع ضمن فصيلة            عالجةمل

ـ  اًمصدربوصفها   ة األصلي المنتج ةتركيباإلبقاء على     يوصـف   3 والـشكل . اً مهم
   ): Jiao, 2000, 11-13(تي اآلعلى النحو  مظاهر وةخصائص التنويع في ثالث

ات ضمن الفصيلة الواحدة المنتججميع : )Product Structure (المنتجتركيب  .1
 في )Ii(تشترك بهيكل عام والذي يوصف بأنه احتواء هرمي للفقرات األساسية 

 يمكن أن تكون فقرة رئيسة أو { Ii }ن أ إذ. كيبةالمستويات المختلفة من التر
يظهر التركيب   { Ii }لـ) AND Tree(ن تحليل التركيب أهذا و. كيانات مادية

   . النهائيالمنتجالبنيوي لعناصر 
عادة هناك مجموعة من الصفات ): Variety Parameters(عناصر التنويع  .2

ت بالتنويع من هذه الصفاتعلق بعض يو .Iiترافق كل ) Attributes(المميزة 
 الحال في متغيرات الصفات يوكما ه. A {Pj}... عرف بعناصر التنويعيو

يرمز لها ) Child Node( المميزة فإن عناصر التنويع تتفرع بشكل عقد فرعية
)S(وذلك من العقد األصلية ، )Parent Node .( وبطبيعة الحال هناك بدائل

. {Pj}عن عناصر التنويع ) Vk( بـا يرمز له )Variety Instance(مقترحة 
هذا، وهناك  .وتجسد هذه البدائل المتشابهة على نحو كبير التنويع للمنتوج

، فإذا Pj} {كبدائل مقترحة وعناصر التنويع) Vk(ن من العالقات بين نوعا
  :  افترضنا بأن التركيبة الفنية تمثل بشجرة فإن العالقات تكون

  من النوع الثنائي، ويعني أن بديالًاًقترح تؤشر مP32، مثالً Pj التفرع •
)I32 (موجودة في : I3 (V32 =1), or not (V32=0). 

تؤشر بدائل مقترحة للتنويع يتم االختيار من  )P2(، مثالً Pj التفرع •
   P2 ... V2   {V2_1,V2_2} لـ قيم و وله تنويع متعدد ذI2وهو : بينها

 من القيود انهناك نوع): Configuration Constraints( قيود اإلعداد والتركيب. 3
  :{VK}يمكن تحديدها للمجاميع المتوافقة من بدائل التنويع 

). Vk(تمثل بالعالقة بين فئات عناصر التنويـع        يو: النوع األول من القيود   .  أ
) V11-1_1(  الذي يمثل التركيب العـام للتنويـع فـإن         3 فمثالً في الشكل  

، أي يتم   )Incompatible(ولكنها متعارضة   هي بدائل التنويع    ) V31-3_2(و
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 ويتم التعامـل معهـا      ،اختيار واحدة منها فقط ضمن فئات التنويع المتاحة       

  ).XOR(بالعالقة الشرطية 
 )Items( مثل بالعالقة بين الفقـرات الرئيـسة      يتو: ي من القيود  النوع الثان .   ب

كثيـراً مـا    و). AND(وعناصر التنويع، ويتم معالجتها بالعالقة الشرطية       
بدالً من إظهارهـا علـى شـكل    ) Rules(توصف هذه القيود بشكل قواعد   
  . رسوم بيانية في التركيب العام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3الشكل 
  التركيب العام لخصائص التنويع

Source: Jiao,2000,29  
  

الفقرات الرئيـسة   :  مستويات من التنويع يمكن تأشيرها في      ةهذا وهناك ثالث  
للمستويات المختلفة  ) متضمنات التنويع ( يبة، عناصر التنويع، البدائل المقترحة    للترك

وبغية فهم التركيبة العامة للتنويع البد من تسليط الضوء على الفقرات           . من التنويع 
  : )Hegge, 1991, 119-125 (اآلتيةاألساسية 

مفـردات  ، وتتمثل بمجموعـة مـن ال  )Generic Item( الفقرات العامة للتركيبة .1
 وجميع مـستويات التنويـع   المنتجالتي تدخل في تركيب     ) المشتركة(المتشابهة  

، تجاميع فرعية،   اً نهائي اًهذا وتكون الفقرة منتوج   نفسها   لفصيلةلالمتفرعة منه و  
  .  ومكونات، أو ربما تكون عالقات أو عملياتاًأجزاء

  

V11-1_1 

V11-1_2 

I0 

V11-2_1 

I3 I2 I1 

I11 I12 P2 I31 I32 

P11-1 P11-2 P12 P31-1 P31-2 P31-3 
V2-1 V2-2 

V11-2_2 

V12-1 

V12-2 

P32  

V31-3-1 V31-2-1 

V31-1-1 V31-1-3 

V31-1-2 

V31-2-2 V31-3-2 

  Vkبدائل التنويع المقترحة     Pjعناصر التنويع     Ii  الفقرات الرئيسة

AND 

AND AND 

XOR XOR XOR XOR XOR 
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فكما معروف في ): Indirect Identification(تحديد النوع بطريقة غير مباشرة . 2

في ، )Part Number(التركيبة الفنية التقليدية يتم تعريف الجزء مباشرة بواسطة 
لفقرات العامة ضمن الفصيلة بطريقة غير التنويع ل التركيبة العامة تعرف حين

والبدائل ) Variety Parameters(وذلك من خالل عناصر التنويع  ،مباشرة
  .(Variety Instance)المقترحة لهذه العناصر 

  
  )GBOM(  لتطبيقة دراسة حال.4

يستلزم التصدي لمشكلة البحث الحالي وتحقيق أهدافه اعتماد منهج تحليلي 
شامل وعميق للمشكلة المبحوثة، وذلك من خالل استقراء جميع المعلومات والبيانات 
ية التي تدعم صياغة صورة واقعية متكاملة عن الواقع الفعلي وتكوين قاعدة أساس

فقد تم تصميم برمجيات . والتطبيق) المدخل المقترح( وفعالة للربط بين النظرية
وباالستعانة بطروحات وأفكار كل من ) Oracle( البحث باستخدام قاعدة البيانات

)Jun  Du, Yuan Jiao and Jianxin  Jiao ( في بحوثهم مع إضافة تطبيقية للباحثين
هذا ومنعاً لتشتت الجهد العلمي ولكثرة . عراقيةتخدم متطلبات التطبيق في البيئة ال

 سيتم التركيز على ،اتفاصيل المعالجة البرمجية إذا ما تم تأشير جميع أبعاده
  .كأهداف للبحث الحالي )GBOM( متطلبات

استلزمت المعالجة المنهجية لمشكلة البحث تغيير هيكلية ملف : ملفات البيانات .1
 ويعالج التنويع في ،بطة مباشرة برقم محددالخزين فبعد أن كانت كل مادة مرت

أصبح من الضروري معالجة التنويع في المادة . خر مستقلآتلك المادة برقم 
وذلك من خالل تخصيص رقم محدد للمادة ويتم ربط ، بطريقة غير مباشرة

فمثالً في النظام المصمم تم تخزين مادة الخشب . التنويع في المادة بهذا الرقم
. .الصلب الصاج، الميالمين،[في الملف يرتبط به التنويع المتاح برقم مباشر 

 الجديدة في المعالجة السريعة والكفوءة للوصول التركيبةوتبرز أهمية . ]الخ
إلى المواد واألجزاء والمكونات وتنويعها بغية عرضها على الزبون لالختيار 

التركيبة الفنية بملف واستكماالً لتحقيق أهداف البحث يتم االستعانة . منها
وفق على اشتقاق التركيبة الفنية لكل منتوج   فيالمنتجالعامة لفصيلة 

  .اختيارات وتفضيالت الزبون
، تم اختيار فصيلة المنتجلغرض بناء تركيبة فنية عامة لفصيلة  :المنتجفصيلة . 2

 أنواع من 6 أن الفصيلة تضم 2 ، ويتبين من الجدول) مكتبمنضدة(منتوج 
فردة تشترك في المكونات واألجزاء والتجاميع الفرعية الداخلة في  منمنتجات

وغالباً ما . تركيبها وربما تشترك في العمليات التصنيعية والمسار التكنولوجي
ات خصائص وظيفية محددة إلرضاء رغبات وتفضيالت المنتجتمتلك هذه 
الصفات  عن ذلك، تم تحديد الخصائص العامة ومجموعة فضالًًً. أسواق مختلفة

وفق على المميزة وكذا قيود االختيار المتوافقة مع قابليات التصنيع المتاحة أو 
  . 3 رغبات الزبون، وكما في الجدول
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  2الجدول 
  فصيلة المنتج

  
  
  
  
  
  
  
  
  

منضدة مكتب : وألغراض البحث الحالي تم التركيز على المنتج األول وهو
جة في قاعدة البيانات المصممة تم ذات ثالث مجرات، واستناداً إلى سياقات مبرم

وغالباً ما يتم . 4لفصيلة المنتج في الجدول ) GBOM( بناء تركيبة فنية عامة
 يتم بناء التركيبة في حينصياغة التركيبة الفنية العامة من قبل مهندسي اإلنتاج، 

  . اختيار المواصفات من قبل الزبونالفنية للمنتوج بعد
  

  3 الجدول
   منضدة مكتبجاالختيار لمنتوالخصائص وقيود 

  الخصائص  األختيارات  
  الخصائص العامة

Common features  
  : المتانة

  
  نعم

  ..... الصاج، مضغوط، ميالمين     F1: نوع الخشب المسطح
  ......مام 8+6+4*1*مF2    2:نوع وقياسات خشب الصلب

  م ، بلوك بوردالجا    F3: نوع الحشو
  ..........ملم، 4*سم122*سمF4       244: قياسات الخشب المسطح

  .......معجون، اصباغ، أصماغ     F5:  نمط لوازم االنتاج

  الخصائص االختيارية
Optional  Feature  

  ..........أثل، مهوكني ، زان     F6:  نوع الترايش
 :and (F4*=Option 47  ("الصاج" :F1*=Option 15) IF  قيود االختيار 

" ملم4*سم122*سم244 ")  Then     (F6*=Option 64: " مهوكني") 
and (F5*=Option 52;53,54,56,57) 

  
مواصفات اعد الزبون وبحرية كبيرة الختيار  واجهة تس4  الشكلدـويع

 واد واألجزاء الداخلة في تركيبه،ـع في المـوخصائص المنتج في إطار التنوي
ع أو ـي تتعلق بعمليات التصنودـلى قيإاداً ـولكن ضمن التنويع المتاح واستن

  .5االختيار وكما في الشكل 

Product Family 
Product: December 4, 2007 5:54  PM 
3 Drawer Desk 150*80 Cm 
4 Drawer Desk 150*80 Cm 
Ashor Desk Appendix 120*40 Cm 
Ashor Ellips Desk  240*120 Cm 
Warkaa Desk 150*80 Cm 
Warkaa Desk Appendix 120*40 Cm 
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  4الجدول 

   التركيبة الفنية العامة لفصيلة المنتج
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   4 الشكل
  واجهة اختيار المواصفات من قبل الزبون

  
 

  

GBOM 
Items for  Product : 3 Drawer Desk 150*80 Cm 
Cotton 
Damalock 
Dough 
Glue 
Handle 
Nail 
Spirit 
Switch 
Wood 
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  5 الشكل

 قيود االختيار من قبل الزبون

  
  
وفق على  الفنية للمنتوج آليات بناء التركيبة 6 يمثل الشكلنفسه االتجاه بو

  :  اآلتييننيمستويالوفق على اختيارات وتفضيالت الزبون وذلك 
 عناصر لفصيلة منتوج موضوع ةتم تحديد ثالث: من وجهة نظر المبيعات .1

إذ تعد المتانة والتحمل ألغراض االستخدام النهائي . 3  وكما في الجدولثالبح
في حين تتمثل . الزبائنمن الخصائص العامة يتفق عليها جميع طلبات 

الخصائص المتميزة بأنواع الخشب الصلب والمسطح وقياساتها وأنواع الحشو 
المجرات وأنواع الترايش يتم االختيار بينها من قبل مقابض وكذا نمط ولون 

 قيود من قبل الزبون ظهورويترتب على اختيار الخصائص المتميزة . الزبون
ت التصنيع، فعندما تم اختيار نوع الخشب تتعلق باختيار الخصائص أو بعمليا

في اختيار نوع الصبغ وكافة المتطلبات المتعلقة بها،  ذلك نه تطلبإالصاج ف
  . ال يتطلب اختيار الميالمين أي نوع من الصباغةحين

وفق على  على ما تقدم، تشكل اختيارات الزبون وبناء: من وجهة نظر هندسية. 2
 عناصر إلىوالتي يتطلب تحويلها ) منتجالمواصفات ( رغباته وتفضيالته

عملية اشتقاق أو توليد عناصر التنويع للمنتوج وذلك  ويتم على أساسها .التنويع
أن  إلى اإلشارةومن المفيد هنا ). GPS( المنتجمن التركيب العام لفصيلة 

  : تتألف من6 في الشكل المنتجالتركيب العام لفصيلة 
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  6الشكل 

  )منضدة مكتب ذات ثالث مجرات( ختيار لمنتوج الخصائص وقيود اال
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  .والذي يشير إلى جزء أو مكون أو منتوج نهائي) M1( عنصر مركب. 1
  ) M0(عنصر عام . 2
2 (ذات تنويع) M2(عنصر أولي . 3

2
1
2  , MM(   

) M11(خر أولي آو) M10(من عنصر عام ) M1(ويتألف العنصر المركب . 4 
3(يضـم تنويع 

11
2
11

1
11 M ,M ,M(.     

 التركيبة الفنية لمنتوج منضدة مكتب، وذلـك علـى وفـق            5 ويجسد الجدول 
اختيارات وتفضيالت الزبون ومتطلبات عمليات اإلنتاج بعد اشتقاقها من التركيبـة           

فـي البرمجيـات     )GBOM( ل ـ ن منطـق المعالجـة      أهذا و . الفنية العامة للمنتوج  
 لالحتفاظ بالتركيبة الفنية لمنتوج منضدة المكتب بعد        المصممة ال تتضمن إجراءات   

االنتهاء من عملية اإلنتاج، مما يؤكد وعلى نحو كبير مساهمة هـذا المـدخل فـي         
معالجة الكم الهائل من البيانات التي تتطلبها طبيعة التنويع العالي في نظام االيصاء             

  .الواسع
  
  5 الجدول

   منضدة مكتبالتركيبة الفنية لمنتوج
BOM 

December 4, 2007 5:54  PM 
Product : 3 Drawer Teak Desk 150*80 Cm 3-151 
Item_Cod Item Item_Type Qunt     Scale 
131-64D         Awacs Glue            Glutinous    1.5 Kg 
131-54    Banal Layer 122*244*0.4 

Cm 
Tabulate Wood         0.22 Layer 

131-114E        Block Board 122*244*1.8 
Cm 

Tabulate Wood         1.16 Layer 

131-460D Cotton Materials 0.1 Kg 
131-98C         Damalock Solvent And 

Paint    
0.2 Kg 

131-69E          Dough   Solvent And 
Paint    

0.03 Kg 

135-675Q       Golden Handle Decoration 3 Num 
131-28B         Mahogany 200*10*2.5Cm Solid Wood   0.01 Cube 
135-166D       Nail 25 mm Decoration 2 Num 
131-98A         Spirit        Solvent 2 Liter 
135-470C       Switch      Decoration 1 Num 
131-79           Teak 244*122*0.4 Cm Tabulate Wood 1.62 Layer 
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  االستنتاجات 
استناداً إلى ما تم عرضه في الجانب النظري والجانب التطبيقي يمكن تأشير 

  :أهم االستنتاجات
 الواسع باهتمام الباحثين في الدراسات اإليصاءوفق فلسفة على حظي التصنيع . 1

 تعكس األليات  أن كتاباتهم لمالعربية وفي مجال إدارة اإلنتاج والعمليات، إالّ
ع لمواجهة التنويع والمستجدات العلمية في مجال عمليات التصميم والتصني

  . التطبيقالعالي في بيئة
ن أو الواسع مع كميات كبيرة من البيانات، اإليصاءوفق على يتعامل التصنيع . 2

بهذا الكم الهائل من البيانات واسترجاعها عند الحاجة يرهق نظام  االحتفاظ
أحد ) GBOM (يمثل و،ت من حيث حجم الخزن وسرعة البحثالمعلوما
    .في مرحلة التركيبة الفنية لمعالجة هذه المشكلة األليات

ات إلى فصائل تدعم وعلى نحو المنتجتبين من تصميم البرمجيات أن تقسيم . 3
فقد هيأت خاصية االشتراك في . معالجة الكمية الهائلة من البيانات كبير

  ).GBOM( متطلبات تطبيق التركيبة الفنية العامة المنتجالخصائص لفصيلة 
 الواسع يحتاج إلى اإليصاءوفق على أكدت لنا نتائج البحث أن اإلنتاج . 4

)GBOM ( والتي تعد عناصر أساسية في تحقيق المرونة واالستجابة السريعة
  .فلسفة االيصاء الواسع

تسهم وعلى  )Oracle(كانيات بإم أثبتت نتائج التطبيق بأن البرمجيات المصممة. 5
  :يـو أكيد فـنح
تأسيس حوار حقيقي بين الزبون والشركة يتم من خاللها اختيار مواصفات   .أ

  . وفق رغبات وتفضيالت الزبونعلى  المنتج
 تقليل وقت من ثمعن البيانات و) Search Time(تقليل وقت البحث . ب

  .منية للمنتوجاالستجابة لمتطلبات الزبائن أي تخفيض المهل الز
 فقط، ويشتق لكل فصيلة منتوج )GBOM( االحتفاظ بالتركيبة الفنية العامة. ج

دون االحتفاظ ببياناتها، من وفق اختيارات الزبائن على منها التركيبة الفنية 
  .النظام بكميات كبيرة من البياناتوبذلك تسهم بعدم إرهاق 

  :تينيتضمن المرحل) GBOM (ـلأكدت لنا نتائج التطبيق أن منطق المعالجة . 6
 المنتجوفق التنويع الوظيفي لخصائص على استالم اختيارات الزبون   .أ

  .وللخصائص االختيارية
تحويل هذه االختيارات إلى مواصفات هندسية للمنتوج وعلى أساسها يتم . ب

  .)GBOM(اشتقاق التركيبة الفنية للمنتوج من 
ت االختيارية تؤشر للزبون حال ويتخلل المرحلتين قيود على المواصفا

وتكون ضمنية تختص بعمليات ، وأخرى غير مرئية للزبوناختياره لعناصر التنويع 
   .التصنيع ومن قبل مهندسي اإلنتاج

االستثمار في يتطلب من الشركات الصناعية: على ما تقدم من نتائج وبناء 
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ة التحتية لفلسفة متخصصة باعتبارها البنيالمجال نظم المعلومات واالتصاالت 

شمولها دون من ألن حوسبة نظم المعلومات غير كافية وذلك ، االيصاء الواسع
    .هذه النظمفلسفات متطلبات تطبيق كالتحوالت والمستجدات العلمية 
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