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S t r e s z c z e n i e   

W artykule przedstawiono w sposób ogólny metodykę szacowania długości okresu 
planowania. Do szacowania długości okresu planowania wykorzystano wybrane techniki 
eksploracji danych, w szczególności regresję i klasyfikację. Opisano metody szacowania 
czasu realizacji zleceń produkcyjnych występujące w literaturze. Sklasyfikowano oraz 
wymieniono najczęściej stosowane techniki i metody eksploracji danych. Na koniec ogólnie 
opisano algorytm SDOP do szacowania długości okresu planowania. 
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A b s t r a c t  

Methodology of time period estimation is depicted in this paper. Selected techniques of data 
mining such as regression and classification are exploited to time period estimation. A review 
of lead time estimation methods is presented as well as an overview of data mining techniques 
and methods. Finally, a new algorithm called SDOP for time period estimation is briefly 
described. 
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1. Wstęp 

W dzisiejszym bardzo konkurencyjnym środowisku biznesu firmy produkcyjne, które 
usiłują zostać liderami w swoich dziedzinach działalności, muszą ciągle dążyć do sto- 
sowania ulepszonych metod zarządzania produkcją. Powodem jest nacisk na ograniczanie 
kosztów produkcji przy jednoczesnym wzroście wydajności systemu wytwórczego. Ciąg- 
łych zmian doskonalących wymagają trzy podstawowe aspekty aktywności biznesowej: 
jakość, koszt i dostawa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw o typie 
produkcji małoseryjnej, tj. z dużą rotacją wyrobów, ukierunkowanych na produkcję na 
zlecenie klienta [7]. 

W systemach charakteryzujących się produkcją małoseryjną istotne są trzy czynniki 
zarządzania produkcją. Należą do nich: szacowanie czasu realizacji zleceń produkcyjnych, 
ustalenie terminu realizacji zleceń produkcyjnych oraz kontrola przebiegu pracy nad 
zleceniem produkcyjnym [10] Kluczowym czynnikiem wśród wyżej wymienionych jest 
szacowanie czasu realizacji zleceń produkcyjnych. Poprawne oszacowanie czasu realizacji 
zlecenia daje gwarancję terminowości jego realizacji, a w konsekwencji spełnienia ocze- 
kiwań klienta względem przedsiębiorstwa. 

Termin realizacji zlecenia jest ustalany na podstawie oszacowanego czasu realizacji 
tego zlecenia. Oczywiste jest, że im krótszy czas realizacji zlecenia, tym większa 
satysfakcja klienta i lepszy wizerunek firmy. Z drugiej strony jednak, im krótszy czas 
realizacji zleceń produkcyjnych, tym większe zapchanie systemu oraz większe problemy  
z dotrzymaniem wyznaczonych terminów z powodu pojawiających się strat na efektyw- 
ności produkowanych wyrobów. 

Zjawisko zapchania systemu produkcyjnego szczególnie jest zauważalne w systemach 
klasy MRP. System MRP charakteryzuje się stałą i ustaloną długością trwania czasu 
planowania. W okresie planowania planuje się produkcję jednego etapu procesu wy- 
twórczego. Czas realizacji zlecenia jest znany i równy ilości etapów procesu wytwórczego. 
Jeżeli w jednym okresie planowania w określonej komórce produkcyjnej wykonującej etap 
procesu wytwórczego pojawi się wiele zleceń produkcyjnych różnych wyrobów, wówczas 
dochodzi do zapchania komórki produkcyjnej. Niektóre zlecenia muszą zostać opóźnione  
z powodu braku zdolności produkcyjnych zasobów w komórce produkcyjnej, dlatego 
terminy realizacji tych zleceń zostaną przekroczone [1]. 

Zjawisko przekroczenia terminu realizacji zlecenia w systemach klasy MRP można 
wyeliminować na dwa sposoby. Po pierwsze możliwe jest odłożenie terminu realizacji 
zlecenia w czasie. Sposób jest raczej mało realny do osiągnięcia, ponieważ psuje wizerunek 
firmy. Klienci oczekują skrócenia czasu realizacji zlecenia, a nie jego wydłużenia. Po- 
zostaje więc druga możliwość, tj. opracowanie precyzyjnej metody oszacowania długości 
trwania okresu planowania, aby korzystając z systemu klasy MRP unikać zjawiska zap- 
chania. Do tego celu niezbędna jest analiza danych historycznych o dotychczasowym 
przebiegu produkcji. Do takiej analizy najlepiej wykorzystać właściwe techniki eksploracji 
danych, w szczególności regresję oraz klasyfikację. 

Układ artykułu jest następujący. W części drugiej opracowano przegląd literatury z za- 
kresu metod szacowania czasu realizacji zleceń produkcyjnych. W części trzeciej skla- 
syfikowano techniki eksploracji danych. W części czwartej przedstawiono nowe podejście 
do szacowania długości trwania okresu planowania na podstawie opracowanego algoryt- 
mu SDOP. Na koniec podsumowano zawartość artykułu. 
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2. Przegląd metod szacowania czasu realizacji zleceń produkcyjnych 

Oszacowanie czasu realizacji zlecenia produkcyjnego decyduje o ustaleniu terminu jego 
realizacji. Jest to więc problem decyzyjny, którego głównym celem jest wypracowanie 
rozwiązania stanowiącego kompromis pomiędzy wieloma zleceniami, których głównym 
celem jest uzyskanie jak najwcześniejszego terminu realizacji. 

Rozwój metod szacujących czas realizacji zlecenia stanowi wyzwanie w literaturze 
związanej z tym tematem. Powodem nasuwających się trudności jest wiele czynników 
podlegających analizie, wśród których do najważniejszych należą: uwarunkowania pro- 
cesów wytwórczych oraz ich straty efektywności wytwarzania, dobór wielkości produk- 
cyjnych, poziom obciążenia systemu zleceniami czy też stosowanie reguł priorytetów. 
Ponadto, większość czasu, jaki dane zlecenie przebywa w systemie wytwórczym, jest 
tracone na oczekiwaniu w kolejkach lub magazynach aż niezbędne zasoby wytwórcze 
zostaną zwolnione do pracy ze zleceniem. Szacowanie czasu realizacji jest tym trudniej- 
sze, im dłużej dane zlecenie przebywa w systemie. Ma to związek z narastającym po- 
ziomem niepewności produkcji przy dużej zmienności pracy oraz przy zwiększającej się 
wielkości produkcji. 

Do rozwiązania problemu szacowania czasu realizacji zleceń opracowano wiele metod 
analitycznych, eksperymentalnych oraz heurystycznych. W większości przypadków są  
to metody analizy i eksploracji danych historycznych. Zlecenia produkcyjne odczytane  
z hurtowni danych (jako dane historyczne) dzieli się na etapy. Każdy etap wykonywany  
jest w innej komórce produkcyjnej określonego stopnia. Analizie poddaje się czas prze- 
pływu poszczególnych zleceń przez komórki produkcyjne. W pracach [5, 6] czas prze- 
pływu potraktowano jako zmienną losową o rozkładzie normalnym. W pracach [11, 16] 
dokonano analizy zmienności czasu przepływu metodą regresji liniowej kilku zmiennych.  
Z kolei w pracach [10, 12] zastosowano algorytm drzew decyzyjnych do poszukiwania 
wartości czasu przepływu. Natomiast w pracy [3] zastosowano algorytm szeregów czaso- 
wych do szacowania czasu oczekiwania zleceń produkcyjnych przed każdą operacją  
w komórce produkcyjnej. 

W powyższych pracach zakładano, że w komórce produkcyjnej występuje 6–10 ma- 
szyn o unikalnych możliwościach technologicznych. Badaniu podlegał czas przepływu 
każdego zlecenia przez komórkę produkcyjną, przy czym marszruty technologiczne (jako 
określone zlecenia produkcyjne) przebiegały w nieukierunkowany sposób. Inna grupa prac 
zajmuje się przypadkiem realizacji operacji w okresie planowania na maszynach o tych 
samych możliwościach technologicznych. W pracach [2, 4, 9, 13] zaprezentowano po- 
dejścia do szacowania czasu realizacji zleceń produkcyjnych, gdy w systemie wytwórczym 
występuje jedna maszyna danego typu. Z kolei w pracach [14, 17] opracowano metody 
szacowania czasu realizacji zleceń dla kilku maszyn danego typu. 

Na sposób analizy danych do szacowania czasu realizacji zlecenia kluczową sprawę 
stanowi dobór metody ustalania terminu realizacji zleceń. W strategii MTO za czas re- 
alizacji zlecenia przyjmuje się datę dostawy wyrobów do klienta. Są dwie grupy metod 
ustalania terminu realizacji zleceń [16]: 
– metody egzogeniczne, w których terminy realizacji zleceń są ustalane przez klientów 

systemu wytwórczego, 
– metody endogeniczne, w których terminy realizacji zleceń są ustalane za pomocą syste- 

mu planowania. 
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W metodach egzogenicznych, system planowania narzuca na poszczególne zlecenia 
produkcyjne priorytety. Przepływ produkcji jest regulowany za pomocą reguł priorytetów, 
dzięki czemu pierwszeństwo mają zawsze zlecenia z najwcześniejszym terminem realizacji. 
W praktyce najczęściej wykorzystywaną metodą egzogeniczną jest metoda zmiennej za- 
wartości pracy (RWK – ang. Random Work Content). W metodach endogenicznych, 
ustalenie terminów realizacji zleceń odbywa się w odniesieniu do poziomu obciążenia 
pracą komórek produkcyjnych oraz do zawartości pracy w poszczególnych zleceniach 
produkcyjnych. W tym przypadku obecnie dominują trzy metody: metoda dynamiczna 
czasu przetwarzania i oczekiwania (DPPW – ang. Dynamic Processing and Waiting Time), 
metoda całkowitej zawartości pracy (TWK – ang. Total Work Content) oraz metoda dy- 
namiczna całkowitej zawartości pracy (DTWK – ang. Dynamic Total Work Content). Ce- 
chą charakterystyczną wymienionych metod jest to, że do obliczeń wykorzystuje się mia- 
ry tendencji centralnej w celu odsunięcia (opóźnienia) terminu realizacji zleceń w czasie. 

3. Przeględ technik i metod eksploracji danych 

Eksplorację danych definiuje się jako zbiór technik do zbierania, przechowywania, 
analizowania i współużytkowania danych w celu umożliwienia podejmowania trafnych 
decyzji biznesowych [8, 15]. Techniki eksploracji danych korzystają z klasycznych metod 
statystyki i probabilistyki w celu zautomatyzowania analizy przechowywanych w bazach 
analitycznych dużych ilości informacji. 

Wyniki eksploracji danych zależą od jakości danych źródłowych. Dane źródłowe 
przechowywane są zwykle w hurtowniach danych. Wszelkie wahania rynku powodują, że 
wyniki otrzymane techniką eksploracji danych mogą być niewiarygodne. Rolą eksplorato- 
ra danych jest więc poprawna interpretacja otrzymanych wyników. Również odpowied- 
nio zastosowana metoda eksploracji danych ma wpływ na jakość otrzymanych wyników. 

Techniki eksploracji danych dzieli się na dwie kategorie: 
– techniki wykorzystujące dane zmienne, które reprezentują mierzalne wartości posiada- 

jące jednostki, np. wagi, wymiary, czasy, temperatury, itp., 
– techniki wykorzystujące dane atrybutowe, które reprezentują klasyfikację pomiarów  

w jednej z dwóch kategorii (np. prawda lub fałsz) albo liczbę wystąpień pewnego 
zjawiska. 
Podstawowym kryterium podziału metod eksploracji danych jest wskaźnik typu analizy, 

który dzieli metody eksploracji na dwie grupy. W pierwszej grupie analizie podlegają 
określone atrybuty oraz ich stopień powiązań ze sobą. Do drugiej grupy zaliczane są me- 
tody, w których zależności pomiędzy danymi zmiennymi lub atrybutami są nieziden- 
tyfikowane, a celem analizy jest przewidywanie jak analizowane dane mogą się zacho- 
wywać w przyszłości. 

Rysunek 1 przedstawia podział najczęściej wykorzystywanych technik oraz metod 
eksploracji danych. Do najczęściej stosowanych technik należą: klasyfikacja, regresja, 
asocjacja i prognozowanie do analizy danych z nadzorem, następnie segmentacja oraz 
analiza sekwencyjna do analizy danych bez nadzoru. Klasyfikację przeprowadza się za 
pomocą wybranych metod, do których należą: drzewa decyzyjne, sieci neuronowe, 
klasyfikatory Bayesa, k-sąsiadów oraz algorytm SVM. Regresję przeprowadza się naj- 
częściej z wykorzystaniem metod regresji liniowej, logistycznej lub sieci neuronowych. 
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Asocjacja polega na zastosowaniu algorytmu reguł asocjacyjnych, natomiast do prog- 
nozowania stosuje sie algorytm szeregów czasowych. W przypadku segmentacji wy- 
korzystuje się np. algorytmy aglomeracyjne lub klastrowania k-średnich oraz samoorga- 
nizujące sie mapy. Do analizy sekwencyjnej stosuje sie algorytm klastrowania sekwen- 
cyjnego. 

 

 
Rys. 1. Klasyfikacja technik i metod eksploracji danych 

Fig. 1. A classification of data mining techniques and methods 

4. Algorytm szacowania długości trwania okresu planowania 

Do poprawnego przeprowadzenia eksploracji danych wymagane jest opracowanie 
hurtowni danych jako składnicy informacji historycznych potrzebnych do przeprowadzenia 
analizy biznesowej określonego typu. Dla celów szacowania długości trwania okresu pla- 
nowania dane przechowywane w hurtowni danych muszą być tak dobrane, aby pozwoliły 
przewidzieć racjonalną długość okresu. Odpowiednia długość trwania okresu planowania to 
długość zoptymalizowana pod względem minimalizacji czasu realizacji zleceń produk- 
cyjnych oraz minimalizacji ilości przekroczonych terminów realizacji tych zleceń, biorąc 
pod uwagę zjawisko niepewności produkcji, wyrażające się przez powstawanie strat na 
efektywności zasobów wykonujących zlecenia. 

Na rysunku 2 przedstawiono schemat opracowanej hurtowni danych dla celów sza- 
cowania długości trwania okresu planowania. 

Metodyka szacowania długości trwania okresu planowania jest oparta na algorytmie 
SDOP przetwarzania danych z hurtowni danych. Algorytm SDOP składa się z nastę- 
pujących kroków: 
– agregacja zawartości pracy dla każdej pozycji asortymentu w poszczególnych okresach 

planowania w określonych komórkach produkcyjnych, 
– budowa histogramu prezentującego udział pracy nad każdą pozycją asortymentu w posz- 

czególnych komórkach produkcyjnych w horyzoncie planowania, 
– selekcja pozycji asortymentu, których czas przebywania w poszczególnych komórkach 

produkcyjnych był najdłuższy, biorąc pod uwagę tylko całkowitą zawartość pracy, 
– przewidywanie rzeczywistego czasu realizacji wyselekcjonowanych pozycji asortymen- 

tu w poszczególnych komórkach produkcyjnych metodą regresji, 
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– selekcja czynników wpływających na opóźnienie czasu realizacji pozycji asortymentu  
w poszczególnych komórkach produkcyjnych metodą klasyfikacji, 

– oszacowanie długości okresu planowania w poszczególnych komórkach produkcyjnych 
na podstawie całkowitej zawartości pracy oraz rzeczywistego czasu realizacji wybranych 
pozycji asortymentu. 
 

 
Rys. 2. Schemat hurtowni danych dla potrzeb szacowania długości trwania okresu planowania  

za pomocą algorytmu SDOP 
Fig. 2. The scheme of data warehouse for time period estimation using SDOP algorithm 

5. Wnioski 

W artykule zaprezentowano ogólne informacje na temat metodyki szacowania długości 
okresu planowania z wykorzystaniem wybranych technik eksploracji danych. Metodyka 
szacowania długości trwania okresu planowania została opracowana po przeprowadzeniu 
szczegółowej analizy literatury z zakresu istniejących metod szacowania czasu realizacji 
zleceń produkcyjnych oraz technik eksploracji danych. Opracowano algorytm SDOP, 
którego zadaniem jest oszacowanie długości trwania okresu planowania na podstawie 
przebiegu zleceń produkcyjnych wybranych pozycji asortymentu. 

Algorytm SDOP wspomaga decyzję o doborze długości okresu planowania na pod- 
stawie danych historycznych o przebiegu produkcji wybranych pozycji asortymentu. 
Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji co do długości okresu planowania, znając 
zarówno całkowitą zawartość pracy potrzebną do wytworzenia pozycji asortymentu, jak  
i wystąpienia opóźnień z tytułu realizacji tych pozycji asortymentu. Dzięki zastosowaniu 
odpowiednich technik eksploracji danych, w szczególności regresji i klasyfikacji, algorytm 
daje rozwiązania łatwe do interpretacji. 
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