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OZET 

Uretim işletmelerinde faaliyetler yurutulurken, 

uretime yönelik planlara uyulması amaçlanır. Talebin 

zamanında karşılanması, kar elde edilmesi ve işletmenin 

varlıgını ve pazardaki payını surdUrebilmesi, yapılan bu 

planların gerçekleşmesi oranında mumkundur. Bu nedenlerle 

işletmeler, uretim surecini izleyerek uratirnin planlara 

uygun olarak gerçekleşip, gerçekleşmedigini kontrol etmek 

isterler. Uretimi 

gerektirir. 

izlemek, Uretim surecinden veri almayı 

Bu çalışmada yukarıda sözU geçen uretimi izleme 

faaliyetlerinin, bir uratim işletmesinde 

yaklaşımıyla örneklenmesi amaçlanmıştır. 

uzman sistem 

Uzman sistem 

kavramını incelemenin yanısıra uzman sistemlerin Endustri 

Muhendisligi ve Yöneylem Araştırması ile olan etkileşimle

rine de yer verilmiştir. 

Mevcut sistemde turetilan pek çok raporu sureçle 

ilgili bilgi ve tecrubelerini kullanarak her gUn ayrı ayrı 

degeriendiren ve bazı sonuçlara varan uzman kişinin, bu işi 

yaparken izledigi mantıgın bir bilgisayar progra~ına 

aktarılmasına çalışılmıştır. Bu çalışma için uzman sistem 

geliştirme dillerinden birisi olan Prolog dili 

kul lanı !mıştır. 

Anahtar kelimeler 

Uzman sistem 

Uretim izleme 

Çıkartım mekanizması 

Bilgi tabanı 



V 

S U M M A R Y 

In the factories it is desired to fallaw predefined 

plans which are about production. To satisfy the demands, 

make profits and survival of the business and continuation 

of its share in the markats depand on the ratio of the 

application of those plans. Because of these reasons, 

factories want to monitor the production process and 

control whether the production is made according to plans 

or not. Production manitering requires taking data from 

production process. 

In this thesis, it is desired to monitor the 

production process using expert systems approach. In 

addition to examine the expert systems approach, 

interactions of expert systems with lndustrial Engineering 

and Operaticnal Research are included. 

A computer program is written to simulate an expert 

person who monitors the process, evaluates the data and 

reaches same conclusions on daily basis depand on his 

knowledge and experiences. For this study one of the expert 

systems devalaping language, namely Prolog is used. 

Key Words 

Expert system 

Production monitoring 

Inference engine 

Knowledge bass 
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1. GIRIŞ 

Bilgisayar teknolojisi son yıllarda buyuk bir hızla 

gelişmiş, veriyi saklama, veriye erişme, kullanma gibi 

konularda hızlı ve etkin olması yönUyle Uratime yönelik 

faaliyetlerde de bilgisayar kullanımı yaygın hale gelmiştir. 

işletmelerde Uretim çevrimi boyunca elde edilen veriler 

daha sonra alınacak kararlarda gözönUnde bulundurulup, 

uratirnin degerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. Bu 

verileri saklama ve gerektiginde saklanan verilere erişme 

işlemleri önceleri klasik yöntemlerle yapılmakta iken artık 

bilgisayar aracılı9ıyla bu gibi işler daha etkin bir şekilde 

yurutulmektedir. 

Bu çalışmada, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeye 

paralel olarak oluşan Uzman Sistemler ele alınarak, endUstri 

muhendislerinin sorumluluk alabilecegi en önemli alanlardan 

olan uratime yönelik faaliyetler içerisinde, uretimi izlemek 

için bir uzman sistem geliştirmek, ayrıca uzman sistemlerin, 

Endustri MUhendisli9i ve Yöneylem Araştırması ile olan 

ilişkilerini örneklemek amaçlanmıştır. 

lkinci b~lumde, uzman sistemler konusunda yapılmış 

çeşitli tanımlar ele alınarak, bunlar tartışılmış, daha sonra 

bir uzman sistemde olması gereken bileşenler, uzman sistem 

geliştirme yöntemi, uzman sistemlerin klasik yazılırnlara göre 

ne gibi farklılıkları oldugu ve uzman sistem uygulamaları 

uzarinde durulmuştur. Ayrıca bu çalışmaya esas olan ve 



Yöneylem Araştırması, Uzman Sistemler, 

etkileşimlerine yönelik açıklamalar 

almaktadır. 
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Endustri Muhendisligi 

da bu bölUmde yer 

UçUncu bölUmde, uygulama amacıyla seçilen bir 

Uratim programından sapmaları izlemeye yönelik 

işletmede, 

bir uzman 

sistemin; uzman sistem geliştirmek için açıklanıp benimsenen 

yöntemi kullanarak geliştirilmesi için yapılan çalışmalar 

açıklanmıştır. Once çalışmanın yapıldıgı işletmedeki uratim 

sureci, mevcut durumda işletmenin Uretimi nasıl izledigi, 

uzman sistem yaklaşımının böyle bir işletmede 

uygulanabilirilgi gibi konular uzarinde durulmuş, daha sonra 

uzman sistemi geliştirmek için benimsenen yöntemdeki 

adımların uygulanmasına yönelik çalışmaya ve en sonda da 

geliştirilen sistemin degerlendirilmesine yer verilmiştir. 

Çalışmanın uygulama kısmında, gerçek sistem tumuyle ele 

alınamamıştır. Gerçek sistemde aslında bir mamul birden fazla 

renkte Uretilebilmektedir. Bu çalışmada geliştirilen sistem 

ise birden fazla mamul fakat tek bir renk çeşidi için 

tasarlanmıştır. Ornek uygulama amacıyla toplam uratirnin 

yaklaşık % 60' ını oluşturan beş mamul ve bunların sadece 

beyaz rengi alınmıştır. 

kullanım oranı % 70 

renktir. 

Beyaz rengin diger renkler içindeki 

civarındadır ve en çok kullanılan 

Işletmede herhangi bir ay mamuller hem stok için hem de 

ayın belirli bir gUnUne yetişecek özel bir sipariş için 

uretilebilir. Bu durumda gunluk uratimler bu iki partiyi de 

karşılayacak şekilde planlanmaktadır. Geliştirilen sistemde 

bu iki durumdan yalnızca birisinin olacagı varsayılmıştır ve 

belli bir tarihe kadar istenen miktarlarda uratim 

sözkonusudur. Bu tarih ya bir termin tarihidir ya da normal 

aylık planlama döneminin son tarihi olabilir. 
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Çalışmada Uretimi izleme kavramı, kontrol etme 

kavramından farklı bir anlamda ele alınmıştır. Izleme, daha 

sınırlı ve sisteme mudahalenin yapılmadıgı bir durumdur. Oysa 

kontrol, gerektigi durumlarda planları gUnlemeyi ve 

degiştirmeyi de içerebilir. Kontrol için mevcut durumu 

bilmenin gerektigi dUşUnUlUrse, izleme ile yapılan işin de 

bir anlamda, bu mevcut durumu bilmeye yönelik çalışmalara 

karşı geldigini duşunmek yanlış olmayacaktır. Bu açıklamalara 

dayanarak, çalışmanın, uretim faaliyetleri içerisindeki yeri 

olarak, Uretim planlama ve kontrolu çevriminin içinde ve 

hatta çevrimin başında yer aldıgı söylenebilir. Sisteme 

gerekli mudahaleleri yapmak, çevrimindiger aşamaları olarak 

duşunulebilir. üretim kontrolu amacıyla geliştirilmiş 

teknikler vardır. Fakat kaynaklarda özellikle uretimi izleme 

konusuna yönelik ayrıntılara rastlanamamıştır. Bu konuya 

yönelik olarak, uretimi izleme yönteminin, sahip olunan 

uretim surecinin kendine özgu özelliklerine göre degişecegi 

ve baglı olarak çalışmada geliştirilen sistemin, seramik turu 

eşya ureten sureçlerde uretimi izlemek amacıyla kullanılabi

lecegi söylenebilir. 

Dörduncu ve son bölUm sonuçlar ve öneriler bölumudur~ Bu 

bölUmde çalışmanın sonuçları ve yapılabilecek diger 

çalışmalardan bahsedilmiştir. 



2. UZMAN SISTEMLERIN ENDUSTRI MUHENDISLIGI VE YONEYLEM 

ARAŞTIRMASI lLE ILIŞKILERI 

Bu bölUmde, Uzman Sistemlerle, Endustri Muhendisligi ve 

Yöneylem Araştırması arasındaki etkileşimleri incelemek 

amaçlanmıştır. Bu amaçla önce uzman sistem kavramı uzarinde 

durulmuş, daha sonra, sırasıyla Uzman Sistem 1 Endustri 

MUhendisligi, Uzman Sistem 1 Yöneylem Araştırması ve Uzman 

Sistem 1 Yöneylem Araştırması 1 Endustri MUhendisligi etki

leşimleri ele alınmıştır. 

2.1. Uzman Sistemler 

Uzman sistemler, yapay zeka bilim dalının bir alt dalı 

olarak ortaya çıkmıştır. Yapay Zeka' nın robotlar ve dogal 

dili çözUmlemeye ilişkin başka çalışma alanları da olmasına 

karşın, özellikle, uzman sistemler konusu geniş bir ilgi 

görmUş ve bu konudaki çalışmalar önemli bir yogunluk 

kazanmıştır. Ozellikle, karmaşık problemleri sezgisel 

yöntemlerle çözup, "eniyi (optimum)" yerine "eniyiye yakın" 

çözUroleri tercih ederek, kolay işletilir ve anlaşılır 

sistemlerle çalışmak isteyen kişiler uzman sistem 

yaklaşımına yönelmişlerdir <Daglı, 1986). Sezgisel 

yöntemlere de yer verip, karar verme surecinin etkinligini 

arttırmaya olanak veren uzman sistemler, bu nedenle, bu 
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konuyla yakından ilgili alan endustri muhend1sler1 için de 

Endustri MUhendisligi ve Yöneylem Araştırması çalışmaların

da kullanabilecekleri bir araç olmuştur. 

2.1.1. Uzman sistem tanımı ve temel bileşenleri 

Diger bilim daliarına göre daha yeni olması nedeniyle, 

uzman sistemlerle ilgili olarak degişik kaynaklarda, farklı 

tanırnlara rastlamak mumkundur. Bu nedenle aşagıda bir kaç 

farklı uzman sistem tanımına yer verilmiştir: 

"Uzman sistem, bir insan uzmanın davranışını 

taklit eden programlardır " <Schildt, 1987). 

"Uzman sistem, önemli derecede uzman kişinin 

bilgisine ihtiyaç duyulan problemleri çözmek için, 

bilgiyi ve sonuç çıkarma mekanizmasını kullanan 

bir bilgisayar programıdır " CGupta· and Chin, 

1989). 

"Uzman sistemler, özel birtakım problemierin 

çözUmUnde, uzmanların bilgisini ve usa vurma 

sUrecini taklit etmeyi amaçlayan, danışman 

bilgisayar programlarıdır " <Turban, 1990). 

Yukarıdaki tanımlar birlikte ele alındıgında; uzman 

sistem kavramıyla, esas itibarıyla bir uzmanın davranışını 

bilgisayar destegi ile taklit etmenin amaçlandıgı 

anlaşılmaktadır. Uzman sistemin en belirgin özelligi olan 

taklit etme yetenegini açıkça belirtınesi ve son yıllarda 

yapılmış bir tanım olması nedenleriyle, bu çalışmada, 

Turban' ın tanımı esas alınmıştır. 

Uzman sistemin temel bileşenleri, o uzman sistemi 

oluşturan temel elemanlardan ibarettir. Farklı uzman sistem 

tanımlamaları oldugu gibi, uzman sistemin bileşenleri için 



6 

de farklı açıklamalar yapılmıştır. Aşagıda bir uzman 

sistemde olması gereken bileşenler için çeşitli 

kaynaklardaki açıklamalara yer verilmiştir; 

"Bir uzman sistemi, bilgi tabanı, çalışma bellegi 

ve çıkartım mekanizması oluşturur <Suraj, 1985) ". 

"Uzman sistemler Uç ana parçadan oluşur: Bilgi 

taban ı, muhakeme motoru, kullanıcı baglantısı 

< Dag 1 ı, 1986) " 

1 ı k açıklamada yer alan çıkartım mekanizması, 

ikincisindeki muhakeme motoruna karşı gelmektedir. Her 

ikisi de mevcut duruma uygun kuralları bilgi tabanından 

bularak, karşı gelen sonuçları veren alt birimi temsil 

etmektedir. Benzer şekilde çalışma bellegi ile de kullanıcı 

baglantısı eş anlamdadır. Bu birimler sistemin kullanıcı 

ile iletişimini saglayan bileşeni temsil etmektedirler. O 

halde ilk bakışta farklı açıklamalar gibi görUlse de, bu 

iki araştırmacının belirttigi bileşenler aynı anlamdadır. 

Izleyen yıllarda yapılmış diger bir açıklama şu 

şekildedir: 

"Bir uzman sistemin temel bileşenleri, bilgi 

tabanı ve çıkartım mekanizmasıdır <Watts and 

Eldin, 1987)". 

GörUldugu gibi Watts ve Eldin tarafından, yukarıda 

verilen ilk iki açıklamada "çalışma bellegi" ya da 

"kullanıcı baglantısı" olarak yer alan bileşenden 

sözedilmemektedir. 

HUcre tipi uretim yapan sistemlerin kontroluna yönelik 

olan bir çalışmada, uzman sistemin; bilgi tabanı, çıkartım 

mekanizması ve çalışma bellegi olmak uzere Uç bileşeni 
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oldugu öne surulmuştur <Teng and Black, 1989) • Bu 

açıklamada yer alan bileşenlerin de, ilk iki açıklamadaki-

lerle eşlenebilecegi görUlmektedir. 

Bileşenleri daha ayrıntılı ele alarak, konunun gerek 

anlaşılması gerekse uygulamasına daha fazla açıklık getiren 

Turban, bileşenleri aşagıdaki başlıklarda açıklamıştır 

< Turban, 1990) : 

- B i 1 g i kazanma b ir i m i, 

-Bi lgi tabanı, 

- Çıkartım mekanizması, 

-Çalışma ekranı, 

-Kullanıcı arayuzu, 

- Aç ı k 1 ama b ir i m i, 

-Bi lgi arıtma sistemi 

Son bileşen grubu digerlerine göre daha çok sayıda 

elemanı içermektedir. Bu grupta olupta önceki tanımlamalar-

da yer almayan bileşenler, sistemin etkinligini arttırıcı 

yan bileşenlerdir. 

Yukarıdaki açıklamaların tumunde ortak olan bileşenler; 

bir bilgi tabanı ve bir çıkartım mekanizmasıdır. Bunlara ek 

olarak, sistemin kullanıcıyla iletişimini saglayacak olan 

bir iletişim birimine ihtiyaç duyulacagı gerekçesiyle, 

önceki açıklamalarda n çalışma bellegi " , n kullanıcı 

baglantısı n .ya da n kullanıcı arayuzu n isimleriyle yer 

alan bileşen de uzman sistemin temel bileşenidir. Waterman, 

uzman sistemlerde, çalışma bellegi, kullanıcı baglantısı 

veya kullanıcı arayuzu fonksiyonunu ustlenen bileşeni 
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"diyalog yapısı" olarak ifade etmektedir <Gupta and Chin, 

1989) ki, farklı kavramlar yerine, belirtilen fonksiyenlara 

karşılık olarak diyalog yapısını ku ll anmak yerinde 

olacaktır. 

Böylece, farklı uzman sistemlerin farklı bileşenleri 

içermesi mumkun olmakla birlikte; bir uzman sistemde olması 

gereken temel bileşenler olarak bilgi tabanı, cıkartım 

mekanizması ve diyalog yapısı esas alınmıştır. 

Bir uzman sistemde olması gereken bileşenleri bilmek, 

sistem hakkında yeterince b i ı g i sahibi olmayı 

saglamayacaktır. Bu bileşenleri belirtmanin yanısıra, 

bileşenler arası ilişkilerin, bilgi alış verişlerinin, 

ayrıca her bir bileşenin ne gibi özelliklere sahip 

oldugunun da bilinmesi gerekmektedir. Butun bu özellikler 

sistemin yapısını 

CIKARTIM 
t1EKAHIZ

l1ASI 

ı 

ı r---- _J 

ı 

ı 

l 
BILGI MIJHENDISI 

Şekil.2.1. (a). Uzman sistemin temel yapısı 

UZMAN 
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Şeki 1.2.1. (a)., uzman sistemin temel yapısını 

göstermektedir. Bu şekil temel bileşenlerden çıkartım 

mekanizması ve bilgi tabanını içermekte olup, şekilde, 

kullanıcı ile sistem arasındaki iletişime yönelik bir ara 

birimin olmayışının eksikligi hissedilmektedir. Bu 

eksikligi gidermek için, daha önce diyalog yapısı olarak 

adlandırılan etkileşim birimi, 

temsilen şekle dahil edildiginde, 

oluşur. 

C LK AR !I M 

MEKAN IZ-
tl ASI 

ı 

r-----J 
ı 

ı 

l 
BILGI t1UHENDISI 

HULLANICI X 
ı 

DI'/ALOG 
YAPISI 

UçUncu temel bi leşeni 

Şeki ı. 2. 1. (b). • deki yapı 

UZI1AN 

Şekil.2.1. (b). Uzman sistemin temel yapısı 
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Şekil.2.1. (b).' ye göre, batı kaynaklarında bilgi 

muhendisi olarak nitelenen analiz ve tasarımcının, ilgili 

konudaki uzman(lar) ile yaptıgı görUşmeler ve bilgi 

alışverişleri sonucunda elde ettigi bilgiler bilgi tabanını 

oluşturmaktadır. Bilgiyi yorumlayarak, bir sonuca ulaşmak 

için kullanan sonuç çıkarma mekanizması da yine bilgi 

mUhendisi tarafından oluşturulmaktadır. Sistemin kullanımı 

sırasında bilgi tabanı ve sonuç çıkarma mekanizması 

arasında bir bilgi alışverişi olmaktadır. Kullanicı 

tarafından sistemin kullanılmasına izin veren ve iletişimi 

saglayan bileşen ise diyalog yapısıdır. 

2.1.2. Uzman sistemlerin klasik bilgisayar yazılımlarından 

farkları 

Yakın geçmişte geliştirilmiş olmaları ve bilgisayara 

dayalı bulunmaları nedeniyle, uzman sistemlerle klasik 

bilgisayar yazılımları arasındaki farklara ilişkin doyurucu 

açıklamalara rastlanamamaktadır. Her ne kadar, uzman sistem 

bilgiyi, klasik program veriyi işler CUlengin, 1987), gibi 

görUşler ileri sUrUlse de, bunlar arasındaki farkların çok 

daha genelde ele alınıp, ayrıntılarıyla belirlenmesinde 

yarar vardır. Bu yönlU farklılık göstergelerinin 

turetilebilmesi, en azından, bu alandaki çalışmaları, 

klasik bilgisayar yazılımlarından ayırt etmeye, yanısıra 

uzman sistemler konusunun gelişimini saglamaya olanak 

verecektir. 

Belirtilen duşunoeler dogrultusunda, uzman sistemlerle 

klasik yazılımlar arasındaki farklılıklar aşagıdaki başlık

larda toplanabilir: 

• Analiz ve Gerçekleştirmeda Bagımlılık 

• Karar Verme Surecindeki Yeri 
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• Yurutmedeki Katkı 

• Yapısal Ozellik 

• Yaşatma ve Bakım 

Yukarıda sıralanan farklılık göstergeleri şöyle 

açıklanabilir: 

Analiz ve Gerçekleştirmeda Bagımlılık: Onceki kısımlarda 

verilen uzman sistem tanımlarından anlaşıldıgı gibi, bir 

uzman sistemde esas olan, uzman kişinin davranış biçimini 

taklit etmektir. Bunu yapabilmek için uzman kişiyi analiz 

etmek gerekmektedir. Bu noktada, o kişinin ilgilanilen 

konudaki tum bilgisi, bu bilgileri ne zaman, ne şekilde ve 

hangi amaçlarla kullandıgı, karşılaştıgı problemleri 

çözerken nasıl bir yol izledigi, 

alınır. Klasik yazılımlarda ise, 

ayrıntılı olarak ele 

esas olan iştir. Bu 

nedenle, program tarafından yapılması istenen iş analiz 

edilir. 

Karar Verme Surecindeki Yeri: Uzman sistemde, karar verme 

surecine, iş ve çevrenin özellikleri dogrultusunda, 

dogrudan destek verilerek, çogu kararların sistemden 

alınmasına çalışılır. Klasik yazılımlar ise, karar vericiye 

veri-bilgi ureterek destek olurlar. 

YUrutmedeki Katkı: Bir uzman sistemin görevi, işin akışında 

karşılaşılan karar problemlerinde uzmana olan baQımlılıgı 

azaltmaktır. Bunun saglanabilmesi için, sisteme, uzman 

kişinin hangi koşullar altında hangi tip davranışlarda 

bulunduguna yönelik bilgiler girilmelidir. Böylece, benzeri 

koşullarla karşılaşıldıgında sistem, nasıl davranılması 

gerektigini bilecek ve uzman kişi olmadan, olabil·digince 

uzmanınkine yakın kararlar alabilecektir. Bu şekilde uzmana 

olan bagımlılık azaltılacaktır. 
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Yapısal Ozellik: Gerçek hayat problemlerinde, her 

sisteme dahil etmek mUmkun degildir. Bunun nedeni, 

kavramları sembollerle ifade etmenin çok gUç olması ya 

şeyi 

bazı 

da 

mumkun olamamasıdır. Oysa gözönUnde bulundurulamayan bu 

etkenler, sistemi etkilemektedirler. Sonuçta, sistemi 

etkiledikleri halde sisteme dahil edilemeyen bu tur 

degişkenler, sistemden alı nan sonuçların ve verilen 

kararların etkinliginin azalmasına yol açmaktadır. Bu kısıt 

daha çok klasik yazılımlarda bir eksiklik olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çunku klasik yazılımlar, bir problemin 

çözUmUne ilişkin herkezce kabul edilmiş, genel bir çözUm 

yolunu esas alırlar. Bu yol, probleme ilişkin özel bazı 

durumları, sezgisel yaklaşımları içermez. Bir başka 

deyişle, klasik yazılımlar algoritmiktir. Uzman sistemler 

ise, sadece kitaplardan veya makalelerden elde edilen 

bilgileri degil, tecrube ile elde edilen bilgileri de 

içermektedir. Bu durum, ilgili sistemi oluştururken esas 

alınan uzman kişinin bu bilgiye sahip olmasıyla mumkun 

olmaktadır. Çunku uzman kişiyi digerlerinden ayıran 

özellik; kişiye mahsus, herkes tarafından bilinmeyen, 

uzarinde genel bir anlaşma olmayan ve çogunlukla kişilerin 

deneyimlerine dayanan bilgiye sahip olmasıdır. Bu nedenle 

uzman sistemlerde sezgisel yöntemler önemli yer tutmakta

dır. 

Yaşatma ve Bakım: Klasik yazılımlar, daha çok, tekrarlayan 

işlerin yapılmasında kullanılmaktadırlar. Bu tur programlar 

çok karmaşık bir iş için yazılacak olsalar 

ilgili gerekli bilgileri bir kere elde edip 

etmek 

gerek 

yeterlidir. Programın 

yoktur. Bir uzman 

yurutulmesinde 

sistem ise, 

bile, o konuyla 

programa dahil 

artık uzmana 

bu şekilde 

genellenemeyen 

kullanılmaktadır. 

problem 

Bu 

veya 

nedenle 

sureçlerin temsilinde 

uzmana olan ihtiyaç 
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sureklidir. Daha önce sözkonusu olmayan yeni bir durumla 

karşılaşıldıgında bunun sisteme nasıl 

olarak yapılması gereken davranışları 

uzman kişi, ihtiyaç duyuldugunda 

konumda bulunmalıdır .. 

2.1.3. Uzman sistem geliştirme yöntemi 

yansıyacagını, baglı 

belirleyebilmek için 

ulaşılabilecegi bir 

Bugune kadar uzman sistem geliştirmek için tanımlanmış 

bir kaç sureç vardır. Aşagıdaki adımlar en çok kabul edilen 

sureci temsil etmektedir <Watts and Eldin, 1987). 

1- Belirleme, 

2- Kavramsal !aştırma, 

3- Biçimselleştirme, 

4- Tasarım ve Gerçekleştirme, 

5- Test Etme ve Degerlendirme, 

6- Yaşatma ve Bakım Planlama. 

Watts ve Eldin, belirleme adımını "problemi uzman 

sistem için uygun bir şekilde tanımlama ve problem 

karakteristiklerini belirleme" şeklinde açıklamıştır. Bir 

uzman sistem geliştirmek için gereken işlemleri 

önce, hangi durumlarda bir uzman sisteme ihtiyaç 

yapmadan 

oldugunu 

bilip, sözkonusu problem için gerekliyse, uzman sistem 

geliştirme sureci başlatılmalıdır. Yukarıda bahsedilen 

"problemi uzman sistem için uygun şekilde tanımlama ve 

problem karakteristiklerini belirleme" ifadesinin bu ön 

araştırınayı içerip içermedigi açıkca anlaşılamamaktadır. Bu 

nedenle, belirleme adımına yönelik olarak şu işlemlerin 

yapılması yerinde olacaktır: 



14 

i) Problem tanımlanmalı ve bir uzman sistem problemi 

oldugu açıkça ortaya konmalıdır. Problem, bir uzman 

sistem geliştirmeye ihtiyaç duyulacak boyutta 

degilse, bu işe hiç girişınemek daha iyi olacaktır. 

ii> Eger bir uzman sistem 

sonra yapılacak iş, 

ihtiyacı görUlUyorsa, daha 

problem karakteristiklerinin 

belirlenip, tanımlanmasıdır. Sistem ve sistemin 

faaliyetleriyle ilgili olan ve sistemi etkileyen 

degişkenler bu tanımlamaların içine girmektedir. 

Kavramsallaştırma, "bilgiyi organize etmek ve bilginin 

simgelenmesinde kullanılacak kavramları bulmak" şeklinde 

açıklanmaktadır. Bu adım şöyle ele alınabilir: 

i) Belirleme adımında yer alan degişkenlerin, birbir

leriyle olan ilişkileri tanımlanır. 

ii) Bu degişkenler ve aralarındaki ilişkileri temsil 

etmek için kullanılacak olan simgeler belirlenir. 

iii) Tanımlanan bu degişkenlerin, degişkenler arası 

ilişkilerin ve kuralların nasıl ifade edilecegi, 

bir başka deyişle, bilginin simgelenmesi için 

kullanılabilecek farklı araçların neler olabilecegi 

incelenir. 

Biçimselleştirme adımında, bir önceki adımda incelenen 

kullanılabilir araçlardan bir tanesi seçilir. Ayrıca bu 

adımda, uzman(lar>dan sistemi gerçekleştirirkan gerekli 

olacak kurallara yönelik bilgiler de alınır. 

Tasarım ve gerçekleştirme adımı sırasında, bilgi, 

kurallar içinde ifade edilir ve seçilen araç 

kodlanır. Böylece degişkenler arası ilişkiler 

tanımlanan tum kurallar, kullanılan aracın 

kullanılarak 

ve daha önce 

bilgi temsil 
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etme şekline uygun olarak ifade edilmiş olunur. Bu 

işlemler, uzman<lar) ile analiz ve tasarımcı görevini 

ustlenen kişi arasında yogun bir bilgi alışverişini 

gerektirir. Bu arada, kullanıcı ile etkileşimi saglayacak 

olan diyalog yapısını da içerecek şekilde, istenen uzman 

sistemin ilk modeli geliştirilmiş olunur. 

Test etme ve degerlendirme adımında, sistem, uzmanların 

sistemi test edip onaylamasıyla geçerli hale getirilir. 

Uzmanlar, örnek problemleri kullanırlar ve sistemin 

problemleri çözdugunden emin olurlar. Test sonrası, 

herhangi bir işlem adımını geliştirmek Uzere geri dönmek 

mumkundur. Bu test etme ve geliştirme adımları sonrasında, 

sistemin istenilen duzeyde oluştuguna karar verildigi anda, 

sistemi gerçekleştirme sUreci sona erer. Bu açıklamalar 

dogrultusunda, sistemi 

bir önceki adım olan 

gerçekleştirme surecinin, 

tasarım ve gerçekleştirme 

sonucunda degil, burada açıklanan test 

aslında, 

adımının 

etme ve 

degerlendirme adımının sonucunda tamamlandıgını söylemek-de 

yerinde olacaktır. 

Son adım yaşatma ve bakım planlamadır. Bu adım Watts ve 

Eldin (1987) tarafından" bilgi tabanındaki bilginin gUncel 

haliyle tutulması" şeklinde açıklanmaktadır. Bilginin en 

yeni haliyle sistemde bulunması, sistemin gerçekleştirilme

sinden sonra meydana gelebilecek degişik durumların sisteme 

yansımasına yol açacaktır. Sözkonusu durumlar, sistemin 

gerçekleştirilmesi sırasında ele alınmamış ve daha önce 

karşılaşılmamış turden olursa, sistem bu farklı durumlar 

karşısında yapılabilecek herhangi bir işlem konusunda bilgi 

sahibi olmadıgı için, bu degişiklikle~e cevap 

veremeyecektir. Bu olay bazı degişiklik ve/veya ekiantilere 

olan ihtiyacın hissedilmesini saglayacaktır. Gerçekten de 
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sistemin kuruluşunun tamam 1 anma s ı, artık o sistemin 

ihtiyacı dışarıdan gelecek hiç bir destege ve degişiklige 

olmadıgı anlamına gelmemelidir. Aksine, yurutme sırasında, 

yukarıda açıklanan turden yeni durumlarla karşılaşılırsa, 

yeni duruma yönelik olarak sistem uzarinde gerekli 

eklentiler ve degişiklikler yapılmalıdır. Bunun 

yapılabilmesi için de, yine o konunun uzmanı olan kişinin 

bilgi ve tecrubelerine başvurmak zorunludur. Böylece uzman 

kişiye olan ihtiyacın yalnızca sistemin gerçekleştirilmesi 

sırasında degil, yurutme sırasında da oldugu açıkca 

ortadadır. 

2.1.4. Uzman sistem uygulamaları 

Uzman sistemler, son yıllarda hızla gelişmiş ve pek çok 

alanda uzman sistem kullanımı denenmiştir. 

olarak, çeşiti i konularda uzman sistem 

yapılmıştır. 

Bunun sonucu 

uygulamaları 

Uygulamada ilk uzman sistem 1965' lerde Stanfo~d 

Universitesi' nde geliştirilen ve organik maddelerin 

molekuler yapısının belirlenmesinde kullanıcıya 

<kimyagerler ve kimyasal maddeler uzerinde çalışmalar 

yapan araştırmacılar vb.) yardım eden DENDRAL' dir. Daha 

sonra 1970' lerde Carnegie Melon Universitesi' nde XCON 

uzman sistemi geliştirilmiştir. XCON, bilgisayar 

sistemlerindeki hataların saptanmasına yardım etmektedir 

(Ulengin, 1987). DOC, bilgisayarların incelenmesinde, CATS 

ise dizel lokomotifierin incelenmesinde kullanılır. Bunlar, 

durum ve hareket bilgisi ile sezgiselligi kullanan kural 

temelli sistemlerdir <Turker ve Taşkın, 1989), 

METAWASP. ingilizce cumle cmalizi yapan bir sistemdir. 

Daha önce bilmedigi bir cumle yapısı ile karşılaştıgında 
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onu inceler ve yeni bir yapı ka lı b ı yaratır. Böylece 

bildigi cumle yapılarının sayısını surekli 

<Timurogl u, 1988). 

olarak arttırır 

Bir başka uzman sistem, işgörenlerin sigortası için, 

bir sigorta şirketine duzenli olarak ödenen primierin 

hesaplarını kontrol etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu 

kontrolun amacı, iş ve işci faaliyetlerinin sigorta yönetim 

kurulunun yönergelerine uygunlugunu araştırmaktır. Bu 

konuda alınan kararlar, riskleri sınıflandırmaya ve her bir 

risk sınıfı için ayrılabilecek ödenekiere yönelik 

olmalıdır. Bu, oldukça karmaşıkt zaman alıcı ve hata 

olasılıgı içeren bir iştir. Geliştirilen uzman sistem ile 

karşılaşılan zorlukların ve hataların önemli ölçUde 

azaldıgı görulmuştur <Koster and Raafat, 1990). 

ACE, telefon şebekelerindeki hataların bulunmasına 

yardımcı olan bir uzman sistemdir <Turban,1990). 

Ozellikle tıp alanında çok sayıda uzman sistem 

geliştirilmiştir. PUFF, akciger hastalıklarının teşhisine 

yardımcı olurken, VM yogun bakımdaki hastaların durumunu 

izlemekte, BLUE BOX, ruhsal depresyon durumunda tedavi 

yöntemleri önermektedir <Ulengin, 1987). 

Izleyen kesimlerde Endustri Muhendisli9i kapsamına 

girebilecek uzman sistem uygulamaları ayrıca ele 

alınacaktır. 
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2.2. Yöneylem Araştırması ve Uzman Sistemler 

Yöneylem Araştırması ve Yapay Zeka (baglı olarak da Uzman 

Sistemler) bilim dalları arasında paylaşılan temel amaç, 

karar verme ve problem çözmeyi destekleyici yöntemler 

geliştirmektir. Bu iki disiplinin bu amaca yönelik olarak 

yaklaşımları farklı olmakla beraber, birbirlerini tamamlayıcı 

özellik göstermektedirler. Yapay Zeka problem çözme 

teknikleri, çikarımcı ve uzmanın bilgisine baglı kalan bir 

yaklaşım izlerken; Yöneylem Araştırması algoritmik, 

matematiksel temellere dayanan yaklaşımları esas almaktadır. 

Yapay Zeka, problemierin niteliksel yönlerini, Yöneylem 

Araştırması ise niceliksel yönlerini vurgular. Fakat problem 

çözmek için, bu iki yaklaşımın dikkatlice bUtUnleştirilmesi 

ile, problem çözme sistemlerinin yetenegini ve özellikle de 

kabul edilebilirligini geliştirme konusunda anlamlı sonuçlar 

elde edilebilecegi anlaşılmıştır <Doukıdıs and Ray, 1990). 

Yukarıdaki paragrafta Yöneylem Araştırması ve Uzman' 

Sistemler tekniklerinin, 

birbirlerini 

surulmektedir. 

tamamlayıcı 

Gerçekten 

problem çözme ve karar vermeda 

özellik gösterdigi öne 

de bu iki yaklaşımın her biri 

digerinin ele alamadıgı ya da yeterince gözönUnde 

bulundurmadıgı özellikleri çözUma yansıtabilmektedirler. 

Ornegin, Yöneylem Araştırması, çogunlukla algoritmik ve 

niceliksel bir. yaklaşım izlerken, Uzman Sistemler sezgisel ve 

niteliksel yaklaşıma daha fazla önem verirler. Bu açıdan 

bakıldıgında, Yöneylem Araştırması tekniklerini 

sayısal olarak ifade edilemeyen, ölçUlemeyen, 

kullanırken, 

bir başka 

deyişle modele katılamayan bazı etkenler Uzman Sistem 
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yaklaşımıyla dikkate alınabilmektedir. Böylece bu iki 

yaklaşım, birbirini 

ı er. 

tamamlayıcı bir özellik göstermektedir-

BölUm 2.1.3.' de açıklanan, Uzman Sistem geliştirmek için 

izlenebilecek yöntem ile Yöneylem Araştırması bilimsel 

yaklaşımındaki <Kara, 1985), 

- Problemin belirlenmesi, 

-Modelin geliştirilmesi, 

- Modelin çözUlebilirli9inin saglanması, 

- Modelin çözUmU ve kanıtlanması, 

- ÇözUmUn uygulanması 

adımları incelenecek olursa, iki yöntemin adımları arasındaki 

benzerlikler dikkati çekecektir. Buradaki problemin 

belirlenmesi, uzman sistem geliştirmek için tanımlanan 

yöntemdeki belirleme adımına; modelin geliştirilmesi, 

kavramsallaştırma, biçimselleştirme ve tasarım ve 

gerçekleştirme adımlarına; modelin çözUlebilirli9inin 

sa9lanması, test etme ve degerlendirme adımına karşı 

gelmektedir. Çözumun uygulanması da, kısmen yaşatma ve bakım 

planlama ile eşlenebilir. Yalnız yaşatma ve bakım planlama 

sırasında, ileride gerekli olması durumunda sistemde 

degişiklikler yapmak mumkundur. Yukarıdaki, çözumun 

uygulanması adımı ise, önceki adımlarda arişilen çözumun 

kullanılması anlamındadır. 

Aslında uzman sistemlerle de problem çözmeye dönUk 

bilimsel araç ve tekniklerin kullanımı amaçlandıgından, bir 

anlamda bilimsel bir disiplin olarak uzman sistemler 

uygulamalı bilim niteli9i göstermektedir. O halde karmaşık 
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örgutlerin problemlerinin belirlenmesi ve çözUmUnde, Yöneylem 

Araştırması ve Uzman Sistem yaklaşımlarının birlikte 

kullanımı, bu benzerlikten dolayı kolaylaşmakta, birlikte 

kullanım halinde ise ilk iki paragrafta açıklanan nedenlerden 

dolayı problem çözUmUndeki etkinlik artmaktadır. 

2.3. Endustri Muhendisligi ve Uzman Sistemler 

EndUstri Muhendisleri, yönetime kurmaylık fonksiyonların

dan dolayı, uzman sistemlerle ilgili araştırma ve 

uygulamalarda önemli bir yere sahiptirler. Fabrika yerleşimi 

planlaması, sureç kontrolu, 

yönetimi gibi endustri 

ekonomik analiz, otomasyon, proje 

muhendislerinin fonksiyonel 

sorumlulukları ~le dogrudan kesişen alanlarda yapılmış uzman 

sistem uygulamaları da bu durumun bir göstergesidir. Uzman 

sistemler, uzman tarafından kullanılan problem çözme 

yerdamlarını esas alarak, uzmanın duşunme surecini taklit 

etmektedirler. Böyle uzman yordamlamaları uzun zamandır 

endustri mUhendislerine özgU bir özellik olarak gözönUnde 

bulundurulmaktadırlar. Bu nedenlerle endUstri mUhendisleri ve 

uzman sistemler bileşiminin hali hazırda zaten var oldugunu 

söylemek mUmkundUr <Badıru, 1988). 

Bu açıklamasında Badıru, uzman sistemler konusunun bu 

derecede önem kazanmasından önce de, gerek problemierin 

çözumunde, gerekse klasik sistemlerin yurutulmesinde, uzman 

sistemlerdekine benzer sezgisel yaklaşımların ve tecrubelerin 

zaman zaman dikkate alındıgını, yalnız bunların uzman 

sistemlerdeki gibi belli bir yöntemi izleyerek ve sistematik 

biçimde degil de, daha dagınık ve tanımlanmamış işler olarak 

yapıldıgını söylemektedir. Badıru, önceden de yapıldıgını 

açıkladıgı bu çalışmaların o zamanlar endustri muhendisleri 

tarafından gerçekleştirildigini öne surerek, daha sonra bir 
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bilim dalı olarak tanımlanıp, şekillenen uzman sistem 

kavramını da bu nedenle Endustri Muhendisligi ile dogrudan 

ilişkilendirmektedir. 

·z.3.1. Uzman sistem ile Endustri MUhendisligi etkileşimi 

Endustri Muhendisligi ve uzman sistemler arasındaki 

etkileşimi araştırmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar, bu 

iki bilim dalı arasında aşagıdaki alanlarda bazı 

etkileşimierin varlıgını göstermiştir <Turban, 1986): 

- Bir danışman olarak uzman sistemler, 

-Bir modelierne aracı olarak uzman sistemler, 

-Bir ögretici olarak uzman sistemler, 

Bir danışman olarak uzman sistemler: Uzman sistemlerin 

çogunun temel amacı, danışmanlıktır. Uzmanın bilgisi elde 

edilir ve bilgisayarda kodlanır. Kullanıcı (genellikle uzman 

olmayan bir kişidir) uzman yerine bu sisteme danışmaktadır. 

Burada iki farklı durum ele alınacaktır: Yöneticiye 

verilen öneri, endustri mUhendisine verilen öneri. 

Yöneticiye verilen öneri: Burada bilgisayar, yöneticiye 

danışmanlık eden bir endustri muhendisi gibidir. Danışmanlık 

hizmeti, stok yönetiminden kapasite planlamaya kadar çeşitli 

problem çözme alanlarını içermektedir. Bu konudaki sureç 

şöyledir: <Turban, 1986): 
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- Yöneticiyle problemi tartışmak, 

-Problemi tanımlamak, 

-Problemi modellemek, 

-Modeli çözmek, 

-Duyarlılık analizi yapmak, 

- ÇözUm önermek, 

- Yururluge koymak. 

Eger endUstri muhendislerinin bilgisi kodlanır ve yeniden 

ihtiyaç duyuldugu bir zaman da bu bilgiye erişmek mumkUn 

olursa, bir endustri muhendisi gibi danışmanlık edecek bir 

uzman sistem yaratılmış olunur. Bu konuda ilginç bir çalışma 

Dregon State Universitesi'nde yapılmıştır. Geliştirilen uzman 

sistem şunları yapmaktadır <Turban, 1986): 

1- Problemin genel yapısı belirlenir, (yerleşim mi, 

stok' mu, yatırım mı? .•• ), 

2- Karakteristikler analiz edilip, model kurulur. 

Ornegin 1. adımda bir yerleşim problemi oldugu 

sonucunu vermişse, 2. adımda amaç fonksiyonu ve 

kısıtlar belirlenecektir, 

3- Bu adım nice 1 i kse ı aracın önerilmesidir <Ornegin 

dogrusal 

gibi), 

programlama ya da dinamik programlama 
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4- Bu adımda bilgisayar 

pro~lemi çözer. En 

analizi yapılır. 

önerilen aracı kullanır ve 

son "Eger olursa ••• (what-if)" 

Yukarıda açıklanan örnek uygulamada, karşılaşılan 

problemin ne, tur bir problem oldugunun belirlenmesinden, 

problemi çözmek için kullanılacak aracın seçimine kadar bir 

endustri muhendisinin destegini almak mUmkUn olmaktadır. 

Endustri muhendisine verilen öneri: Burada uzman sistem, 

endUstri mUhendisi için bir danışman veya bir asistan gibi 

hizmet verir. 'Endustri mUhendisi, bilgisayarı bilgi kaynagı 

ya da bir ögretmen olarak kullanabilir. Ornegin, Endustri 

Muhendisligi'ne özgU bir konuya ilişkin uzmanlık bilgisi 

içeren bir sistem, endustri muhendisi için bir ögretici 

olacaktır. Böylece bir kitaba, bir kişiye başvurmak yerine 

sisteme danışabilecektir. Ya da bir uzman sistem, kullanıcı 

ile istatistiksel paketler <Orn. SPSS) arasında bir arayuz 

olabilir. Bu uzman sistem kullanıcıya özel bir analiz için 

hangi istatistiksel paketin uygun olacagını önerebilir. Böyle 

bir uzman sistem, bir uzman istatistikçinin yerini tutar. 

Böylece istatistik konusunda uzman olmayan bir endustri 

muhendisi de bilgisayarın asistanlıgı ile istatistiksel 

analiz yapabilecektir. 

Bir modellema aracı olarak uzman sistemler: Uzman 

sistemler karmaşık yönetsel problemleri modelierne de endustri 

mUhendislerine yardımcı olacak bir araç olarak 
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kullanılabilirler. Benzetim alanında bu konuda öne u 

çalışmalar yapılmıştır <Turban, 1986). Böylece uzman olmayan 

endustri mUhendisleri de karmaşık benzetimler yapabilirler. 

Bir ögretici olarak uzman sistemler: Uzman sistemlerin 

amacı, uzman~n bilgisini önce bilgisayara, sonra da buradan 

uzman olmayan kullanıcılara aktarmaktır. Aktarılan bilgi bir 

ögretmene ait ise, bu durumda geliştirilen sistem ögretici 

bir uzman sistem olacak ve bir ögretmen gibi hizmet 

verecektir. Ogretici uzman sistemlerin temel ustunlugu, 

ögrenme eyle~inin pasif bir sUreç olmaktan çok aktif halde 

gerçekleşmesini saglamalarıdır. Bu tur bir uzman sistem 

tasarlanırken, kullanıcının (ögrenicinin) 

ihtiyaçları ve özellikleri (ögrenme hızı, 

terminoloji gibi) de gözönUnde bulundurulabilir. 

bireysel 

kullanılan 

2.3.2. Endustri MUhendisligi alanlarında uzman sistem 

uygulamaları 

Bu kısımda, Endustri Muhendisligi'ne yöne 1 i k oJ ara k 

yapılmış uzma~ sistem çalışmalarından örnekler verilmiştir. 

Çiz:elgele,me: 

çizelgeleri elde 

Gerçek yaşam problemlerinde 

etmek mumkun degildir. Bu gUçluk 

nedenlerden kaynaklanmaktadır. B ir i ne i s i, en iyi 

erişebilmek için çok sayıda alternatif 

en iyi 

çeşitli 

çizelgaye 

surecin 

degeriendirilmesi gerekmektedir. Ikincisi, kullanılan bilgi 

genellikle hatalı veya eksiktir. Uçuncusu ise, bilgi surekli 

olarak degişmektedir. Bu çalışmada, uzman sistem 

metodolojisini kullanarak "iyi" çizelgeler geliştirip, 

gerektigi zamanda bu çizelgeleri gUnleyebilecek yeni bir 

yaklaşım önerilmiştir <Biegel and Wink, 1989). 
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ISIS-I I, Carnegie Melon Universitesi'nde gaz turbunu 

parçalarının 'uretim surecini çizelgelemek için geliştirilmiş 

bir uzman sistemdir. Bu sistem Akıllı Yönetim Sistemi 

<Intellıgent Management System) diye adlandırılan, firma 

dUzeyindeki simulasyon ve kontrol programının bir parçasıdır. 

Sistem; maliyet, tezgah veya sureç kullanım imkanı, vardiya, 

ustabaşının tercihleri gibi kısıtlara dayanan degerlendirme 

fonksiyonlarını kullanan sezgisel arama yöntemleri 

yardımıyla, çizelgeler turetmektedir. Kısıtların kullanılma

sıyla arama uzayı kUçUltUlmUştur <Daglı, 1986). 

Uratim surecinin pek çok aşamasında sorumluluk alabilen 

endustri muhendisleri için, uratim faaliyetleri içerisine 

g i re n i ş ı e r, i n s ı r as ı n ı ve zamanını belirlemek önem 

taşımaktadır. Bu açıdan bakıldıgında, çizelgelerne konusuna 

yönelik olar~k yapılan çalışmaların endustri muhendisleri ile 

yakından ilgili oldugu söylenebilir. Uzman sistemler konusu 

da, diger pek çok Endustri Muhendisligi alanında oldugu gibi, 

çizelgelerne faaliyetlerine yönelik olarak da ele alınmı-ştır. 

Oyla ki, Endustri Muhendisligi alanları içerisindeki uzman 

sistem çalı~malarında, çizelgelemeyle ilgili olanlarının 

agırlıklı oldugunu söylemek mumkundur. 

HUcre Ti~i Uratim Sisteminin Kontrolu: Bu kontrol sistemi 

geliştiritmeden önce, butun hUcresel faaliyetleri gösteren 

bir sureç modeli geliştirilmiştir. Bu model, tum kontrol 

faaliyetlerini de içermektedir. Uratim sureci sırasında, 

kontrol kuralları bu konuda yetersiz kalabilir. Model, bu 

durumda sistemin kontrol fonksiyanlarına başvuracak, bilgi 

tabanındaki hucresel kontrol faaliyetleri incelenecek, 

çıkartım mek~nizması da buradan sUreci yönetmek için gerekli 
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olan, mevcut duruma uygun kuralları seçecektir. Bilgi 

tabanı, hucrelerdeki sureçler sırasında olabilecek 

problemleri çözmek için çeşitli kuralları içermektedir. Bu 

kurallar "Eger olursa ••. Cif-then)" yapısındadır <Teng and 

Black, 1989). 

Yukarıda açıklanan uzman sistem, uretim sureci sırasında 

karşılaşılabilecek problemleri ve bunlarla karşılaşılması 

durumunda yapılması gereken işlemleri içerecek şekilde 

tasarlanmış, Uratim kontrolu amaçlı bir uzman sistemdir. 

Stok Kontrolu: Bu konuda yapılmış bir uzman sistem, stok 

kontrolu teorisinin ayrıntıları ve karmaşıklı9ı konusunda 

sıkıntı çekmeksizin kararlar vermek isteyen herhangi bir stok 

kontrol yöneticisi tarafından kullanılabilmektedir. Kullanıcı 

bir karara ihtiyaç duydu9u zaman, sisteme basitce 

danışabilmektedir. Sistem, verilen problem için en uygun olan 

stok kontrol ~odelinin seçiminde yardımcı 

çözumu için gerekli olan parametreleri 

CSinha, Ghiaseddin and Matta, 1989>. 

olup, problemierin 

de hesaplamaktadır 

Yukarıdaki paragrafta 

kontroluna yönelik olarak 

uygulamalarına bir örnektir. 

açıklanan uzman sistem, stok 

yapılmış çeşitli uzman sistem 

Benzetim: Atölye ortamının, gerçege aktarılabilecek 

bilgilerin elde edilmesi amacıyla bir model Uzarinde 

incelenmesine yönelik olan benzetim uygulamalarında, 

genellikle probleme özgu yaklaşımlar görUlmektedir. Belli bir 

atölyenin belli bir sorunu modellanerek çözuro önerileri 

geliştirilmektedir. Bir çok atölyenin farklı sorunlarının 

incelenebilecegi genel amaçlı bir atölye benzetim modeli 
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henuz görUlmemektedir. Bu konudaki örnek bir çalışma, atölye 

tipi uratirnin çok yönl u benzetimini gerçekleştirerek 

etkileşimli ~enel bir paketin oluşturulmasına yöneliktir. 

Bunun için önce atölye tipi uratim sistemi benzetiminde 

gerekli fonksiyonların analizi yapılmaktadır. Işlerin 

gelişleri, sıralanmaları, tezgahlarda işlemlere alınmaları, 

işlem sonrası montaj ve muşteriye sevk gibi atölye tipi 

uratim sistemi fonksiyonları, olabildigince çok amaçlı, kUçUk 

ve standart olabilen bir dizi benzetim fonksiyanlarına 

dönUşturulmektedir. Bu fonksiyonlar kUmesindan uygun 

kombinasyonlar yardımıyla, istenen özel şartlara kolayca 

uyabilen atölye benzetim modelinin kurulması, çalışmanın 

amacıdır <Dinçmen ve Deıiıirci, 1959). 

Atölye tipi uratim sisteminde verilmesi gereken bir çok 

kararın sonuçları, benzetim yardımıyla önceden 

incelenebilme~tedir. Yukarıda açıklanan çalışma, bu şekildaki 

bir benzetim çalışmasında uzman sistam yaklaşımını 

göstermektedir. 

2.4. Endustri MUhendisligi, Yöneylem Araştırması ve Uzman 
ı 

Sistem U~antıları, Mevcut Durum lşıgında Egilim 

Onceki kesimlerde, Yöneylem Araştırması ve Uzman Sistem 

yaklaşımlarınln problem çözmek için birlikte kullanılmaları 

hal inde, daha etkin 

belirtilmiştir. Diger 

sonuçlar 

taraftan 

elde 

Yöneylem 

edilebilecegi 

Araştırması 

tekniklerinin; özellikle endustri muhendisleri tarafından 

problem çözmek amacıyla yaygın olarak kullanıldıgı bir 

gerçektir. Bu durumda Yöneylem Araştırması ve Uzman 

Sistemler arasındaki etkileşimin EndUstri Muhendisli9i 

çalışmalarına da yansıması dogaldır. Endustri muhendisleri, 

örgutsel faaliyetler sırasında karşılaştıkları problemlerin 

çözumu için Yqneylem Araştırması tekni~lerini kullanırken, 

artık bununla birlikte Uzman Sistem kavramını da duşunmeye 
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başlayacak ve bu uç bilim dalının kendine özgu yaklaşımla

rını kullanarak daha etkin çözUmlere ulaşabileceklerdir. 

Kar ş ı ı aş ı ı an , b i r problem, eger Yöneylem Araştırması 

teknikleriyle ele alınıyorsa, konu çogunlukla, matematiksel 

ve algoritmik bir yöntemle ele alınmış olmaktadır. Diger 

taraftan Uzman Sistem yaklaşımı da, Yöneylem Araştırması 

teknikleri ile çözUma katılamayan sezgisel yaklaşımların, 

matematiksel olarak ifade edilip modele katılamayan diger 

etkenierin de dikkate alınmasını saglayacaktır. Endustri 

muhendisi, kendine özgU problem belirleme ve çözmeye 

yönelik yöntemi takip ederek bu etkileşimlerden 

yararlanacak ve problemlerini çözebilecektir. 

Onceki ke.simlerde Endustri MUhendisligi ve Uzman 

sistemler arasındaki etkileşimler ele alınmış ve bu arada 

endustri muhendislerinin uzman sistemlerden nasıl yararla-

nabilecekleri açıklanmıştır. Endustri muhendisleri, geliş-

tirilmiş bir yzman sistemi kullanabilir olmakla birlikte, 

aynı zamanda uzman sistem geliştirmeda de rol 

oynayabilirler. Bu rol tartışıldıgı zaman, onların uzman 

sistem geliştirme yönteminin yaratıcıları degil kullanıcı-

ları oldukları ortaya çıkar <Watts and Eldin, 1987). Burada 

bazı kavrarnlara açıklık getirmekte yarar vardır. Yöntem 

i ı e, uzman sistemi geliştirmek 

aniatılmak 

için izlenecek yol ve 

kullanılacak 
1

araç istenmektedir. Endustri 

muhendisleri, :mevcut yöntemi kullanıp uzman sistem gelişti

rebilirler. Nitekim olay bir sistem geliştirme çalışması 

olduguna göre, endustri muhendislerinin böyle bir konuya 

yakın olmaları da kaçınılmazdır. Fakat yöntemi, yani bu iş 

için kullanırabilecek bir dili veya paket programı 

geliştirmek bilgisayar muhendislerinin işidir. 

Bu kısımd~ yapılan açıklamalara dayanarak, izleyen 

yıllarda Endustri Muhendisli9i, Yöneylem Araştırması ve 
ı 

Uzman Sistemler arasındaki etkileşimin giderek daha da önem 

kazanması beklenmektedir. Oyle ki, gelecekte endustri 

mUhendisleri için Uzman sistemler, belki de lisans 

seviyesinde Yöneylem Araştırması ile birlikte ele alınacak 

bir konu olacaktır. 



3. B 1 R URET 1 H ,J ŞLETHES 1 NDE URET 1 H PROGRAM I NDAN SAPMALAR I N 

UZMAN SISTEM YAKLAŞlMlYLA IZLENMESI 

Işletmede gUnlUk olarak ttiretilen raporları inceleye

rek Uratirnin planlara uygunluk derecesini ölçmek mumkundur. 

Mevcut sistemde, ilgili raporlar yalnızca sayısal degerieri 

içermektedir. Bu degerieri yorumlamak, bir problem varsa 

nedenlerine d~aşmak için daha başka hangi 

bilgilere bakmanın gerekecegini bilmek, 

birisi ile mumkun olur. 

raporlarda hangi 

sistemi iyi bilen 

Çalışmanın bu bölumunde, bir uretim işletmesinde, 

uratim programındaki 

sayısal degerieri 

sapmaları izleyebilmek için, 

gösteren raporların ötesinde, 

sadece 

mevcut 

durumu yorumlayıp, sapmaların nedenlerini de açıklayan bir 

uzman sistem geliştirmek amaçlanmıştır. 

3.1. Işletmenin Uretim SUreci 

Ele alınan firma, seramik turu ev .eşyası Cklozet, 

lavabo, evye vs.) uraten bir işletmedir. Uratim sureci 

içerisindeki temel işlemler aşagıdaki gibidir: 

1- Uratilecek mamulun alçı kalıplara dökUmU yapılır, 

2- Kalıplardan çıkarılan yaş dökUroler kurutma 

dolaplarında kurutulur. Bu haliyle yarı mamul kuru 

bir ç~mur görunumundedir. Fakat biçimsel olarak 

istenen şekle girmiştir, 

3- Sırlama kabinlerinde yarı mamulun uzerine 

renkte:sır pUskurtulerek, renk verilir, 

istenen 
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4- Sırla~an yarı mamul fırında pişirilerek ana 

işlemler tamamlanır, 

5- Kalit 1e kontrol işlemi ile mamuller saglam, ıskarta 

ya da taşlama sınıfıarına ayrılır. Taşlama, gerekli 

görUlmesi durumunda mamuller uzarinde rötuş yapma 

işlemidir. 

3.2. Uretimi 'lzlemede Uygulanmakta Olan Yaklaşım 

lşletmenin Uratim Hizmetleri Bölumu, yıllık uratim 

planını yaparak, bu plandan hareketle gUnlUk programlanan 

degerieri turetmektedir. Bu degerler aynı zamanda gUnluk 

programlanan adette uretimi yapabilmek için, surecin ilk 

aşamasından başlayarak, her safhada uretilmesi gereken yarı 

mamul adetlerini de kapsamaktadır. Uretimi izlemek için bu 

planlanmış <ay ı ı k) ve programlanmış (gUnlUk) degeriere 

paralel 

tutulup 

olarak her gun karşılık gelen gerçek degerler 

gun!l u k raporlar turetilmekte, plan-gerçek 

karşılaştırma'ları yapılmaktadır. Bu bilgiler bilgisayara 

girilip raporlar da bilgisayardan alınmaktadır. 

-
Plan-ger~ek karşılaştırmasının sonucunda görUlabilecek 

sapmaların nepenlerini bulmak için sureci iyi bilip prob-

lemlerin kaynagını tahmin edebilecek kişilere ihtiyaç 

vardır. Mevcut sistemde Uratim Hizmetleri BölUmU'nde 

çalışmakta olan iki mUhendis bu konuda yeterince bilgi 

sahibidirler. GUnluk sapmalarda, nedenleri hangi aşamalarda 

aramaları ger~ktigini bilip, ilgili raporları 

gerekli uyarılarda bulunabilmektedir ler. 

inceleyerek 

Koşullarda 

herhangi bir degişiklik oldugunda gerekli degişiklikleri 

yapıp, yeni karar politikalarını belirlemek bu kişilerin 

varlıgıyla mumkun olmaktadır. Bir başka deyişle, sistemde 

uzman kişiye olan ihtiyaç sUreklidir. Çunku uzman sistemin 

yaşayabilirli~ini yine uzman saglayacaktır. 
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3.3. Uretim Programından Sapma Nedenlerini Bulmak Için 

Uzman Sistem Yaklaşımının Uygulanabilirligi 

Bir uzman sistem, kullanıldıgında, hazırlanmasında 

esas alınan konuyla ilgili olarak bir uzmanın verecegi 

yanıtı veya çözUmU verebi lmelidir. Bunun için, daha 

önceden, hangi koşullarda, hangi sonuçları verecegi 

konusunda pr~gramlanmalıdır. Ele alınan sistemde, bir 

sapmanın nedenini bulabilmek için, o nedenin nerelerde 

aranması gerektigi bilinmelidir. Bu bilgi ancak o sureel 

iyi tanıyan, problem çıkabilecek aşamaları tahmin 

edebilecek bir kişiden temin edilebilir. Bu nedenle, 

program( lar) ı yazacak kişinin, ele alı nan konuda 

derinlemesine ~ilgi sahibi olan bir uzmana ihtiyacı vardır. 

kişi zihnine yerleşmiş ve Mevcut ststemde uzman 

alışkın oldugu belli bir sistematik içerisinde, bazı 

sorgulamaları yapıp, sisteme ilişkin tum bilgisini ve 

tecrUbelerini de katarak gUnlUk birtakım degerlendirmeler 

yapmaktadır. Sayısal bilgilerin yine bilgisayarda tutulup, 

gunluk raporların da bilgisayardan alınıyor olmasına 

ragmen, geliştirilen sistem olmadıgında uzman, her gUn 

uretimi kafasında kurdugu bu sistematik dogrultusunda bir 

dizi faaliyeti inceleyerek degeriendirecek ve bu işe de 

yalnızca sayıs~l bilgileri içeren çok sayıda raporu alarak 

başlayacaktır. Fakat aynı mantıgı bir kez programa 

aktarmakla aynı degerlendirmeyi her gUn yapmak mumkun 

olacaktır. Usta ı ik, bilgisayar kullanımından dolayı, 

degeriandirma sonuçları daha hızlı alınacaktır. Burada bir 

kez programı hazırlamak için zaman harcanacak, bu arada 

uzman, boşalan zamanını daha başka işlere ayırabilecektir. 

Uzman sistemlerin kullanım amaçlarından birisi de 

"gerçekleşen bir olayı olması beklenan durum ile karşılaş

tırarak izlemek, harhangi bir sapma meydana geldiginde bunu 

bildirmek" tir <Ulengin, 1987>. ligilenilen sureçte de 

"Uretim planı", uyulması beklenen durumdur. GUnlUk fiili 
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Uretim, gerçekleşen olaylardır. Bu iki durumu karşılaştıra-

rak sapmalarta ilgilenilmektedir. Çalışma bu açıdan uzman 

sistemlerin belirtilen amaca yönelik kullanımına bir örnek 

olacaktır. 

3.4. Sistemin Geliştirilmesi 

Bu kısımda, gerçekleştirilen uzman sistemi 

geliştirme çalışması açıklanmıştır. Bu çalışma için, daha 

önce uzman sistem geliştirmeye yönelik olarak açıklanan 

yöntem kullanılmıştır. 

3.4.1. Belirleme 

Problem, gUnlUk gerçekleşen Uratirnin gUnlUk 

programlara ~ymaması 

bulmaya yöneliktir. 

durumunda bu sapmanın nedenlerini 

Gerçek Uratim surecinin karmaşık 

olması, klasik bilgisayar yazılımlarının kullanımına olanak 

verecek şek~lde genellenemeyişi, klasik bilgisayar 
ı 

yazılımlarında ele alınması gUç olan bazı özel durumları 

içermesi, dolayısıyla o konuda uzman bir kişinin bilgisine 

ihtiyaÇ duyulpp bu kişiye istenildiQinde erişme imkanının 

olması gibi nedenler, problemin çözumunde uzman sistemin 

uygunlugu için öne surulabilecek gerekçelerdendir. 

Problem bu şekilde belirlenip, çözUmUnde uzman sisteme 

ihtiyaç duyuldugu ortaya çıkarıldıktan sonra ele alınan 

problemle ilgili aşagıdaki karakteristikler belirlenmiştir: 

*Bir mamulden aylık ureti lmesi planlanan adet, 

*Planlanan adette aylık uretimi yapabilmek için, aylık 

olarak yapılması gereken brut dökUm adedi, 

*Aylık, brUt dökUmden elde edilmesi gereken toplam net 

dökUm adedi, 

*Aylık planlanan adette uratime erişebilmek 

mamulden gUnlUk uretilmesi gereken adet 

için o 

AGUnlUk programlanan adette mamul uretebilmek için o 

gUnku uratim surecine başlarken dökUlmesi gereken yarı 

mamul adedi ve bu dökUmden elde edilmesi gereken net 



dökum ad~di, 

*GUnlUk sıırlanıp fırına girmesi gereken mamul adedi 
! 
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*GUnlUk p~ogramlanan fırın fire ve dökUm fire degerieri 

Yukarıda belirlenen karakteristikler için, gUn bazında 

oldugu gibi her gUne gelindiginde birikimli olarak olması 

planlanan deg~rler de ele alınmıştır. Buna göre herhangi 

bir gUn için,· o gUne gelindiginde, birikimli olarak: 

*Depoya girmiş olması gereken toplam mamul adedi, 

*Yapılması gereken toplam brut dökUm adedi, 

*Elde edilmesi planlanan toplam net dökUmadedi de ele 

alınacaktır. 

Ayrıca, aylık olarak planlanan ve gUnlUk programlara 

dönuşturulen tum bu degerler için gerçekleşen degerler de 

tutulacaktır. 

3.4.2. Kavramsaliaştırma 

Bu aşam~, 

birbirleriyle 

başlamaktadır• 

belirleme adımında yer alan degişkenlerin 

olan ilişkilerinin tanımlanmasıyla 

Şekil 3.1..'den de görulecegi gibi, uretim sureci, belli 
ı 

sayıda dökUm yapılarak başlar. Bu dökumlerin bir kısmı fire 

olur ve elde net dökUroler kalır. Bunların hepsi sırlanıp 

fırına girer. ·Bir kısım yarı mamul de bu aşamada fire olur 

<fırın fire). 

açıklamalardan 

Geriye depoya girecek mamuller kalır. Bu 

anlaşılacagı, ayrıca Şekil.3.1.'deki 

sureçten de görUlecegi gibi, dökUm fire ve fırın fire olmak 

uzere iki far.klı fire kavramı vardır. Sureç aşarnalarına 

ilişkin olarak planlanan ve programlanan degerler, depoya 

girmesi planla~an adetten surecin ilk aşarnalarına dogru 

giderek ve fir~ paylarını ekleyerek bulunur. 



[ Brut DökUro 1 

[ Kurutma DökUro fire 

[Net Dökurn] 

{ sırlarnal 

[Fırında Pişirme Fırın fire 

Yenidkn Işleme +-[Kalite Ayırım[ -+ Iskarta 

... 

Depo 

Şekil.3.1. Işletmedeki Uratim Sureci 

ı 
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Ornegin fırı~dan çıkan mamullerin fırın fire olanları 

ayrıldıktan sdnra, geriye kalanı depoya girer. Buradan, 

depoya belirlenen adette mamulun girebilmesi için, bundan 

bir önceki ad~m olan fırında pişirmede, kaç adet mamulun 

fırına girmesi gerektigi hesaplanabilir ve bu deger, 

planlanan depo girişine fırın firesi eklenerek bulunabilir. 

Aynı mantıkla aşagıdaki çıkarsamaları elde etmek mUmkUndur. 

Sırlanan mamul;lerin de hepsi fırına girmektedir. Sırlama 

adedi de ayn~ zamanda eldeki net dökUm adedine eşittir. 

Çunku yapılan .brut dökUroden dökUm fire olan yarı mamuller 

ayrıldıktan sonra geriye kalan saglam dökUmlerin 

dökUm) hepsi sırlanmaktadır. Buradan 

Sırlama adedi=Net dökUmadedi 

<net 
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olduguna ve sırlama adedi de bilindigina <= fırına giren 
ı 

mamu 1 ade d i) göre, brut dökUro adedi, net dökUro adedine 

dökUro fire degeri etki ettirilerek bulunabilir. 

Böylece aylık planlanan degerler, her safha için ayrı 

ayrı bulunabilir. Daha sonra bu planları gUnlUk programlara 

dönUşturrnek için, ne gibi ilişkilerin kullanılabilecegi 

incelenmelidir. 

Aylık pl~nlanan adette uretimi yapabilmek için gUnlUk 

kaç adet uratim yapılmalıdır sorusuna yanıt bulabilmek 

için, aylık plan degeri o ay için kalite ayırım bölUroUnUn 

eldeki toplam çalışma gUnU sayısına bölUnUr. Çunku Uretimi 

tamamlanan mamuller kalite ayırımdan geçmeden depoya 

giremezler. Baglı olarak depoya girecek mamul adedi, kalite 
ı 

ayırım bölurounun bir gUnde degerlendirebilecegi mamul 

adedine baglıdır. Benzer şekilde her safha için bulunan 

aylık plan degerieri de ilgili safhada gUnlUk yapılacak 

yarı mamul uratimini programlamada kullanılır. Oyleyse, 
ı 

gUnlUk programlanan 

dökUm :adedi: 

<brut 'dökUm) 

gUnlUk programlanan 

net döi<;Um adedi: 

gUnlUk sırlanması 

programl~nan adet 

aylık planlanan brut 

dökUro adedi 

= ----------------------------

= 

= 

aylık dökUro gunu sayısı 

aylık planlanan net 

dökUm adedi 

aylık dökUro gUnU sayısı 

aylık planlanan sırlama 

adedi 

aylık kalite ayırım 

gUnU sayısı 
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Yukarıda açıklanan degişkenler için daha sonra 

birikimli platilanan degerler de hesaplanır. Her 

haftalık çalışma gunu sayısı farklıdır. Ornegin: 

safhanın 

Fırınlar 

haftada 7 gUn çalıştıgından diger safhalar 5 veya 6 gUnde, 

fırına, 7 gUnd~ pişirecegi kadar yarı mamul uretirler. 

Herhangi bir gun herhangi bir safha için birikimli 

plan degeri; o s_afha için gUnlUk olarak planlanan degerle, 

bulunulan gUnUn o safha için kaçıncı iş gUnU oldugunu veren 

deger çarpılarak bulunur. Ornegin, gUnlUk dökUlmesi 

programlanan adet 500 iken 3. dökUm gunune gelindiginde, o 

gUnku dökUmle beraber birikimli olarak 1500 <=3*500) 

dökUm yapılmış olmalıdır. 

adet 

GUnlUk :ı;ırogramlanan degeriere karşılık olarak 

girilecek gerçek degerler de, bir önceki gunun gerçek 

degerierine ek'lenerek her safha için ayrı ayrı birikimli 

degerler hesaplanır. 

Buraya kadar degişkenler ve degişkenler arasında olan 

Bundan sonra, tanımlanan bu ilişkiler açıklanmıştır. 

degişkenleri t~msil etmek 

belirlenmiştirL Ornegin: 

için kullanılacak olan simgeler 

DAdet: U~etilip depoya girmesi gereken mamul adedi 

BrDok: DAdet mamul elde etmek için elde bulunan sure 

içerisinde toplam 

b:ru t dök Um ade d i 

olarak dökUlmesi gereken 

NetDok: Elde bulunan sure içerisinde yapılacak toplam 

b~Ut dökUroden elde edilmesi gereken net dökUm 
! 

adedi 

Yukarıda örnek olarak uçu verilen degişkenlerin 

tamamı, izley~n kısımlarda, programda kullanılan veri 

tabanları ile birlikte açıklanmıştır. 
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Problem belirlenip, kavramları ve kullanılacak 

degişkenler belirlendikten sonra kullanılacak aracın 

seçilmesi ger~kmektedir. Bir uzman sistem, çeşitli araçları 

kullanarak g~liştirilebilir. Basic, Pascal gibi bilinen 

programlama dilleri bu amaçla kullanılabilir. Fakat 

bunların yanısıra özel olarak uzman sistem geliştirmek için 

hazırlanmış b~şka diller de vardır. Bunlara örnek olarak 

Prolog"ve Lısp verilebilir. Ayrıca programlama dillerinin 

yanısıra, uzman sistem kabugu <shell) olarak isimlendirilen 

bazı özel yazı;ıımlar da geliştirilmiştir. 

3.4.3. Biçimselleştirme 

Bu adım, bir önceki adımda bahsedilen araçlardan 

birisini seçerek, uzmanlardan gerekli bilgileri alma 

çalışmalarını içermektedir. 

Bilinen bilgisayar programiarına göre, özel olarak 

uzman sistemler konusu için geliştirildiklerinden, bu 

durumun getirecegi kolaylıklardan yararlanmak için ya bir 

uzman sistem geliştirme amaçlı programlama dili ya da bir 

uzman sistem geliştirme 

duşunu lmuştur. Daha sonra, 

kabugunun 

uzman sistem 

kullanılması 

geliştirmeye 

yönelik bir bilgisayar programlama dilini kullanmanın 

kabuklara göre, daha esnek bir çalışma olanagı verecegi, 

böylece kabukların biçimsel formatıarına uyma 

zorunlulugundan kurtulunacagı gerekçeleriyle, en yaygın 

kullanılan uzman sistem geliştirme dillerinden birisi olan 
ı 

PROLOG' da karar kılınmıştır. 

Bu çalışmada uratirnin izlenmesi amacıyla Prolog dilini 

kullanarak altı ayrı program yazılmıştır. Hazırlanan 

sistem, bu programların birbirleriyle butunleşik olarak 
ı 

çalışmasını saglayarak, bu arada kullanıcı ile etkileşime 

de imkan vermektedir. 

Uzman Sistem çalışmaları için en çok kullanılan 

dil lerden birisi olan Prolog, 1970' !erin başlarında 
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Marseilles Universitesi' nde Professor Alain Colmerauer ve 

meslektaşları tarafından geliştirilmiştir <Scown,1985). Bir 

Prolog programı dört temel program kesiminden oluşmaktadır: 

DOMAINS: Programda kullanılacak degişkenlere ilişkin 

<Tanımlamalar) tanımlamaların yapıldıgı kesimdir. 

PREDlCATES: 

<Yuklemler) 

CLAUSES: 

(CUmleler> 

GOAL: 

<Amaç) 

Programda kullanılacak argumanların ve bu 

argUmanların tiplerinin tanımlandıgı kesim

dir. 

Bir Prolog programının en önemli kesimidir. 

Olay <fact>' lar ve kural <rule)' lardan olu

şur. Olaylar ve kurallar, programın verilen 

amacı gerçekleştirmek için yapması gereken 

işlemlerin tanımlandıgı, birbirinden ayrı 

yazılmış bir dizi algoritmadır. Koşullar ve 

koşullara göre yapılması gereken işlemler 

burada tanımlanmaktadır. 

Kullanıcı veya tasarımcı tarafından belir

lenip, program tarafından gerçekleştirilme

si istenen amaç, bu kesimde belirtilir. 

Bu aşamada daha sonra uzman kişi ile yogun bir bilgi 

alışverişinde bulunularak, mevcut sistemde uratime yönelik 

olarak o kişinin Ustlendigi görevleri ve fonksiyonları 

tartışıp, hangi durumlarda ne 

bulundugunu ögrenmek amaçlanmıştır. 

gibi 

Buna 

yaklaşımlarda 

göre, 

uretimi degerlendirmeye nereden başladıgı, 

gUnlUk 

<hangi 

raporların turetildigi, hangi raporlarda hangi bilgilere 

öncelikle 

durumlarla 

baktıgı), bir gUn içerisinde hangi farklı 

karşılaşılabilece9i, bunların nerelerden 

<surecin hangi aşamalarından) kaynaklanmış olabilecegini 

nasıl tahmin edebildi9i gibi konulara yönelik bilgiler 

a l ı n m ı ştı r • 



39 

Ilgili uzman kişiden alınan bilgilere göre, gUnlUk 

Uretimi izlemek için geliştirilen uzman sistemde aşagıdaki 

işlem adımlar~nın olmasına 

gerçek Uratim surecinde 

karar verilmiştir. Bu adımlar, 

yönelik uretimi izlemeye 

faaliyetleri temsil etmektedir. 

1- Aylık 1 planlanan uratim degerierinin son urun 

temelinde girilmesi: Işletmede her urun için o ay 

Uretilmesi planlanan adetler belirlenmektedir. Daha 

sonra bu adetleri kullanarak, planlanan adette 

uretimi yapabilmek için surecin her safhasında işlem 

görmesi gereken yarı mamul adetleri 

d ır. 

hesaplanmakta-

2- Aylık planlanan degerierin gUnlUk programlara 

dönuşturulmesi: Bir urunle ilgili olarak aylık 

planla~an degerler her safha için elde bulunan 

çalışma gunu sayısına bölUnerek gUnlUk Uretilmesi 

programlanan degeriere dönUşturulmektedir. 

3- Gunluk ~rogramlanan degeriere karşılık gelen gUnluk 

gerçek degerierin girilmesi: ligilenilen gUne ~it 

uretimde bir sapma olup olmadıgını ögrenebilmek için 

program'lanan degerlerle karşılaştırılacak gerçek 

degerle~e ihtiyaç vardır. Bu nedenle gUnlUk Uretime 

ilişkin gerçek degerler sisteme veri olarak 

gir i l me. ı i d ir. 

4- Gunluk ~rogramlanan ve gerçek degerierin karşılaştı-

rı lması, ilgilanilen kod için uratim programlara 

uygun olarak gerçekleşmemişse <uretim, programın 

gerisinde kalmışsa), bu aksaklıgın sureçteki hangi 

aşama<lar>da ortaya çıktıgının bulunması: 

Uretimiin beklenen adetlerde gerçekleşmemesi bir 

veya bi~kaç aşamadan kaynaklanabilir. Genellikle bir 

aşamada <safhada) ortaya çıkan sapma izleyen 

safhala~daki işlemlere de yansıyacaktır. Sisteme 

herhang!i 

farklı 

bir uretim 

durumlar bir 

gUnUnde 

bilgi 

karşılaşılabilecek 

tabanı oluşturularak 
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yazılmıştır. Herhangi bir Uretim gununde bu 

durumların bir veya bir kaç tanesiyle karşılaşılabi-

1 ir. Bir sapma varsa 

durumlardan hangilerine 

bunun 

uydugu, 

karşılaşılabilir 

bilgi tabanındaki 

farklı durumlar taranarak bulunur ve karşı 

uyarılar yapılır. 

3.4.4. Tasarım ve gerçekleştirme (geliştirilen 

sistemin yapısı> 

gelen 

Bu aşamaya gelindiginde artık kullanılacak araç 

seçilmiş ve bu araçta kodlanacak bilgiler de elde 

edi !miştir. Seçilen aracı (bu çalışma için 

kullanarak, uzmanlardan elde edilen ve gerçek 

niteleyen bilgilerin degişkenler ve kur~llar ile 

Prolog) 

sistemi 

ifade 

edilmesi saglanır. Bu kurallar, gerekli tanımlamalar vb. 

ile birlikte sistemin bilgisayar programlarını 

oluştururlar. Şekil.3.2., bu sistemin işleyişindeki 

mantıksal akışı göstermektedir. 



Bul undu~unuz gu
nun taNbini gi
riniz. , 

Aylik plandan ha.--M reketle gunluk u
retiM plani haz. 

Aylik uretilMesi 
planlanan MaMUl 
adetlerinin girl. 

Bugun icin plan
lanan kUMUlatir 
degeri n hesabi. 

Bugune kada:r 
geJiceklesen <ku
MUlatit> u:retiM 
degeJileJiinin ka:r
si ıastil'ilııtasi. 

Gunluk rlanlanan 
u:retiM i e gunluk 
fiili uretiM de
geJilel'inin ka:rsi
ıastil'ilııtasi. 

Xu..ulatit ola:rak. bulunulan 
gune gelindiginde olMasi ge
:reken ve gel'Ceklesen uretiM 
dege:rlel'inin ka:rsilastil'il-
Masi. 
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Şekil.3.2. Geliştirilen sistemin mantıksal akış şeması 



Bugunku uNtiM plan
lal'a uygun olarak 
gei'Cekles!lleMistti'.Ja
kat bu sapMa oneMli 
boyutta olMadigindan 
kuMulatir ~lanlari 
etkileMeMistU'. 

SapMalar bugunku 
Ul'etiMden kaynak
lanıwdadil'. !He
denlel'i bugunku 
uretiM SUI'ecine 
iliskin bilşilel' 
de aranMalidll'. 

Bugunku Ul'e ii Me 
ait bilgileri in
celeyip, sapMa 
nedenlel'ini bulu
nuz. 

E 

H 

Şekil.3.2. (devam) 

Bugunku Ul'etiM planlara 
UU9Uil olarak gerceklesMis
tıl'. KUMulatir sap~~~a onceki 
gunlel'den kaynaklan~~~aktadir. 
Bunun nedenlel'ini kUMUlatir 
degel'lel'e bakarak al'astiı-
Mak gel'ekMektedir. 

KUMulatir plan
ile fiili kUMu
latitlu kal'si
lastii'Malari ya
pilarak, sapMa 
nedenleri aı-as
til'ilMalidir. 

Sa~Malal'in nedenle
rinı bulabilMek i
cin, heM bugunku u
l'etıM SUl'teine ait 
bilgiler heM de ku
MUlatir bilgiler de
gerlendiril~~~elidir. 

. Bl,l!lunku ve kUMu
latır degerılerıi 
inceleyel'ek sap
Malarin nedenle
rini bulMa. 
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Aslında Prolog dilinde diger programlama dillerinde 

alışkın oldugumuz terminolojinin dışında kalan farklı bazı 

terimler ve ifade biçimleri vardır. Bu farklı ifade 

biçimleri diger dillerde mumkun olmayan ya da daha zor olan 

bazı gösterimieri mUmkUn kılar.Ornegin: 

YenıGun<EskGun,Gun):- EskGun="pazartesi",Gun="salı"; 

EskGun="salı",Gun="çarşamba"; 

EskGun="çarşamba",Gun="perşembe"; 

EskGun="perşembe",Gun="cuma"; 

EskGun="cuma",Gun="cumartesi"; 

EskGun="cumartesi",Gun="pazar"; 

EskGun="pazar",Gun="pazartesi". 

Yukarıdaki gösterim Prolog'da bir kurala karşı 

gelmektedir. Kuralların bir baş kısmı bir de gövdesi 

vardır. Bu örnege göre YenıGun<EskGun,Gun) ifadesi kuralın 

baş kısmı, yanında verilen diger ifadeler ise gövdesidir. 

Gövdeyi bir kpşul ya da bir koşullar seti oluşturur. 

Kuralın başa~ılı olabilmesi, bu koşulun saglanması 

durumunda munkundur. Bazen de kuralın başarılması için 

birden fazla koşuldan birisinin gerçekleşmesi yeterlidir. 
' 

Bu durumda "mantıksal veya" ya karşı gelen •;• ile kurallar 

birbirinden ayrılır. Burada ele alınan kura 1, EskGun 

degişkeninin degerine bakarak, eger bu deger kuralın 

gövdesinde tanımlanan koşulların birisindeki 

uyuyorsa, Gun degişkenine o koşulun gerçekleşmesi 

degere 

hal inde 

öngörUlen degeri atamaktadır. Ornegin EskGun="salı" iken 

Gun degeri bul~nmak isteniyorsa kural, YenıGun<"salı",Gun) 

ifadesi için ele alınacaktır. Burada bilinen deger "salı", 

bilinmeyen deger Gun degişkeninin degeridir. Tanımlanan 

durumlar içerisinde EskGun="salı" iken karşı gelen Gun 

degişkeninin ~egeri çarşamba" dır. Böylece bu kural 

başarılmış ol~cak ve Gun degişkenine "çarşamba" degeri 

atanacaktır. 

Aşagıda~ geliştirilen sisteme ait kurallara başka 

bir örnek veri.lmiştir: 



ı 
BrutD<B~DokS,Gunfbdok,Gunpbdok):-BrDokS>, 

write<"Planlanan brut dökum adedi"), 

write<G~npbdokl,write<"iken"), 

write<Gunfbdok),write<"adet dökUm yapılmıştır"),nl, 
ı 

wite<"Sapma oranı="l,write<BrDokS); 

true. 
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Bu kuraia göre, gUnlUk programlanan ve gerçekleşen 
i 

brut dökUm adetleri ve sapma degerieri verildiginde, e ger 

sapma sıfırdan b UyU k ise, bu durum kullanıcıya 

bildirilecek, degilse bir mesaj yazılmayacaktır. 
n n 

• işareti "mantıksal VE" anlamındadır. 

Buradaki 

Kuralın 

başarılması için birbirinden ..... 
• i ı e ayrılmış iki koşul 

vardır. Birinci koşul kendi içinde " " , lerle ayrılmış 

birden fazla ifadeden<koşuldan) 

ilk koşul ancak bu ifadelerin 

oluşmaktadır. Bu nedenle 

hepsinin gerçekleşmesi 

durumunda saglanır. Buna göre, kurala BrDokS, Gunfbdok ve 

Gunpbdok degerieri gönderildiginde BrDokS>O ise izleyen 

ifadelere geçi.lecek ve sırasıyla onlar yapılacaktır. Bu 

ifadeler, ekr~na yazılacak bazı mesajları içermektedirler. 

Eger bu koşul saglanamazsa <BrDokS>O degilse) henuz kural 

başarılamadıgindan ";"Un diger tarafına geçilecek ve diger 

koşula bakıla~aktır. Buradaki "true" ifadesi her durumda 

kuralın başarı'lı sonuçlanmasını saglar. 

Geliştirilen sisteme ilişkin bilgisayar programı 

ekte verilmiştir. Sisteme, kullanıcı i ı e etkileşimi 

saglayacak bir diyalog yapısı da eklenmiştir. Sistem ilk 

çalıştırıldıgında, kullanıcı, kolay anlaşılır mesajlar 

içeren menulerle karşılaşmakta ve işlemlerini bu mesajiara 

göre yönlendirmektedir. 

3.4.4.1. Programda kullanılan degişken ~ 

veri tabanları 

Bir veri tabanının bir kayıdını, bir dizi degişken 

oluşturur. Bu nedenle, programda kullanılan veri tabanları 
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açıklanırken, bunların kayıt desenlerinde yer alan 

degişkenler de birlikte açıklanmıştır. Ornek olarak aylıkl 

veri tabanı şu şekilde açıklanabilir. 

aylıkl<Kodno,Renk,BrDok,NetDok,NetSır,BrFırGiriş,DAdet, 

GuZ, AyZ). 

"aylıkl" veri tabanının bir kayıdı, yukarıda 

parantez içine yazılmış degişkenlerden oluşmaktadır. Bu de

gişkenler şöylB açıklanabilir: 

Belirtilen kod numarası ve renge sahip urun için, 

DAdet: "AyZ" inci ayın "GuZ" inci gUnUne kadar 

uretilip depoya girmesi gereken adet, 

BrDok: Belirtilen tarihe kadar "DAdet" adet mamul elde 

et~ek için elde bulunan sure içerisinde toplam 

ol~rak dökUlmesi gereken brut dökUro adedi, 

NetDok: Elde bulunan sure içerisinde yapılacak 

brut dökUroden elde edilmesi gereken net 

ade d i, 

toplam 

dökUro 

NetSır: Elde bulunan sure içerisinde sırlanması gereken 

toplam yarı mamul adedi, 

BrFırGiriş: Elde bulunan sure içerisinde fırına girmesi 
i 

ge~eken toplam mamul adedi. 

Benzer şekilde diger veri tabanlarının kayıt 

desenleri ve içerdikleri degişkenlerin anlamları Ek.l.' de 

açıklanmıştır. 

3.4.4.2. Programın modUlleri, calışma şekli 

BUyUk hacimli programların derlenmesi ve 

çalıştırılması' sırasında bazı problemler çıkabi lmektedir. 

Bu tur problemleri azaltmak ve programın çalışma hızını 

arttırmak için~ buyuk ve tek bir program yazmak yerine aynı 
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programı daha kUçUk birden fazla programa bölerek tek bir 

programmış gibi çalışmasını saglamak mumkundur. Buna 

ModUler Programlama denir. Bu yöntemde birden fazla modUlde 

kullanılması gereken degişkenlerin <eger varsa) tek bir 

modUller yerde bir kez tanımlanıp daha sonra diger 

tarafından ortak kullanımı mumkUndur. 

Moduler programlama ile çalışma hızı artmakta, program 

hacminin bUyUk olmasından kaynaklanabilecek problemler 

azalmaktadır. Bu çalışmada da aynı yol izlenmiştir. Aslında 

her modUl diger modullerden bagımsız olarak yazılmış ayrı 

bir prolog programıdır. Ayrı bir yerde hangi modUllerin 

birlikte tek bir programmış gibi çalışacakları tanımlanmış

tır. 

Sistem, 

TEZ1.PRO 

TEZ2.PRO 

TEZ3.PRO 

TEZ4.PRO 

TEZAMAC.PRO 

TEZ5.PRO 

GLOBTEZ.PRO 

modUllerinden oluşmaktadır. Aşagıda bu modUller açıklanmak-

tadır. 

TEZ!. PRO: 

, 

Menuler yardımıyla aylık veri 

yapıldıgı 

modUldur. 

g'i ri 1 ir. 

ve gUnluk degeriere 

Aylık bilgiler iki 

girişlerinin 

çevrildigi 

grup halinde 

Birinci grup veri girişinde aşagıdaki 

bilgilerin girilmesi gerekmektedir: 

Kod numarası, 

Renk kodu, 

Eldeki sur e içinde Uretimi 

depoya girmesi planlanan adet, 

Planlama döneminin bitiş tarihi. 

tamamlanıp 



TEZ2.PRO: 

TEZ3.PRO: 
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Ikinci grup veri girişinde ise renk 
ı 

detayı gerekmeksizin aşa9ıdaki bilgilerin 

girilmesi gerekmektedir: 

Kod nurnar as ı, 

Aylık planlanan alçıkalıp Uratim adedi, 

Son uratim tarihi. 

Bu modUlde, programla ilgili sabit bazı 
ı 

t~nımlamalar ve birkaç kural vardır. 

GunlUk gerçek verilerin girişi bu modUlU 

kullanarak yapılmaktadır. Iki ayrı grup veri 

girişi sözkonusudur. Birinci. grup veriler 

olarak aşagıdaki bilgilerin girilmesi gerek

mektedir: 

_, 
Kod nurnar as ı, 

Renk kodu, 

Gunluk depoya giren adet, 

GUnlUk sırlanan adet, 

Gunluk fırına giren brut adet. 

Ikinci grup veriler olarak aşagıdaki 

bilgilerin girilmesi gerekmektedir: 

-: Kod numara s ı, 

Gunluk brut dökum adedi, 

GUnluk net dökUm adedi, 

Gunluk yarı mamul adedi, 

GUnlUk Uretilen alçıkalıp adedi. 

TEZAMAC.PRO: Bu modul yukarıda açıklanan Uç modulun 

k~llanımına izin veren menUyU içerir ve 

kullanıcının seçimine baglı olarak programın 

akışını ilgili işlemlere yöneltir. Ayrıca 
ı 

programları dogru kullanabilmek için gerekli 

olan açıklamaları yaparak, yanlış 

kullanımları önlerneyi de amaçlar. 



TEZ4.PRO: 
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Bir gUnlUk uratim i degeriandirmek için 

gerekli olan verilerin bir kısmı, daha öncede 

açıklandıgı gibi' diger birkaç modul 

yardımıyla girilmektedir. Bu modUlde elde 

bulunan bu verileri kullanarak gerekli 

hesaplamalar yapılıp sonuçta o gUnku uratirnin 

P,l an 1 ara uygun 1 ugu deger 1 en d ir i 1 ir. Bu mo du I 

şu verileri kullanır: 

-' Kod numara s ı, 

-ı Renk kodu, 

GunlUk depoya giren adet, 

-, GunlUk depoya girmesi planlanan adet, 

Gunluk birikimli olarak depoya girmesi 

planlanan adet, 

Bu bilgileri kullanarak planlanan deger-
' lerden sapma olup olmadıgına bakılır. Bir 

s~pma varsa yapılması gereken işlem, bu 

s~pmanın hangi nedenlerle ortaya çıktıgının 

b,u 1 u nma s ı d ır. Bunun için Uratim sUrecinin 
' başından sonuna kadar gerçekleştirilen tum 

i ,ş 1 e m 1 e r 1 e i 1 g i 1 i gerekli görUlan bilgiler 

d~gerlendirilir. Bu bilgiler şunları içerir: 

Gunluk, 

Gerçek net dökUro adedi, 

Gerçek brut dökUro adedi, 

~lanlanan brut dökUro adedi, 

Planlanan net dökUro adedi, 

Gerçek alçıkalıp Uratim adedi, 

Gerçek dökUro fire, 

Planlanan dökUm fire, 

Planlanan fırın fire, 

Gerçek fırın fire, 

Fırın fire sapma, 

Birikimli depo girişi sapması, 

Brut dökUro sapması, 

Alçıkalıp sapması, 



TEZ5.PRO: 

Net dökUm sapması, 

Depo girişindeki sapma, 

DökUm firedeki sapma, 

Gerçek brut fırın girişi, 

Gerçek birikimli dökUm adedi, 

Gerçek birikimli brut dökUm adedi, 

~erçek birikimli alçıkalıp Uratim 

~de d i, 

~lanlanan birikimli brut dökUm 

ade d i, 

~lanlanan dökum adedi, 

~lanlanan birikimli alçıkalıp Uratim 

ade d i, 
i Depo girişindeki birikimli sapma, 
' 

Birut dökUm için birikimi i sapma, 

Blirikimli net dökUm uretimindeki 
' 

sapma, 

B!irikimli alçıkalıp Uretimindeki sapma. 
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Bu modul yukarıda belirtilen degişkenle-

ri n, Uratim sırasında, planlandıkları gibi 

deger alıp almadıklarını tek tek kontrol 

ederek son durumu bildirir. Herhangi bir g-un 

yapılan Uratim içerisinde karşılaşılabilecek 

farklı durumlar sözkonusudur. Bu durumlar TEZ5 

medUlUnde tanımlanmıştır. lhtiyaç duyulan 

degerler elde edildikten sonra bu kurallar 

taranarak karşı gelen durumlar bulunur ve 

ilgili açıklamalar yapılır. Her kuralın 

devamında gerekli açıklamalar bulunmaktadır. 

TEZ4.PRO'da açıklanan, herhangi bir gUn için 

olabilir farklı durumlar, bu modulde tanım-

lanmıştır. Bu durumlar dört ayrı grupta 

toplanabilir. Herhangi bir uratim gUnU, 

planlardan sapma varsa bu dört temel gruptan 

birine uyar. 

a~ıklanabilir: 

Bu gruplar aşagıdaki gibi 
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~- Birikimli planlarda sapma varken, gUnlUk 

Uratim planlara uygundur, 

2- Birikimli planlarda sapma yok, fakat 

gUnlUk Uratirnde vardır, 

3- Birikimli planlarda sapma görUlmUştur, 

fakat birikimiilerdeki sapma o gUnku 

Uratimdeki sapmadan kaynaklanmaktadır. 

4- Birikimli planlarda sapma var, gUnlUk 

Uratirnde sapma var fakat birikimiilerdeki 

sapma o gUnkU uratimdeki sapma ile açık

lanamamaktadır. Bu durumda önceki gUnler

deki açık da henuz kapatılamamış 

demektir. 

GLOBTEZ.PRO: l.ki veya daha fazla modUlde kullanılan veri 

tabanları ve degişkenlerin yalnızca bir kere 

tia n ı m 1 an d ı g ı 

p:rogram tum 

kullanılır. 

programdır. Dolayısıyla bu 

modUller tarafından ortaklaşa 

Şimdi de sistemin nasıl çalıştıgı açıklanacaktır. Bazı 

işlemlerin yapilabilmesi için önceden yapılmış olması gere

ken birtakım hesaplamalar vardır. Bu gibi durumlarda 

program bu iş.lemlerin yapılıp yapılmadıgını soracak ve 

programın akış~nı ona göre yönlendirecektir. Tum işlemlerin 

öncesinde bir kez aylık verilerin girilmesi ve bu 

degerierin gUnluk planlanan degeriere dönUşturulmesi gerek

mektedir. 

Hazırlanan iki programdan önce birincisi 

çalıştırılmalı~ır. lkinci program çalıştırıldıgında, daha 

önce ilk pr~gramın çalıştırılmış olması gerektigini 

belirten bir uyarı ekrana gelecek böylece yanlışlıkla 

ikinci program çalıştırılmış bile olsa hiç bir işlem 

yapmadan geri dönmek mumkun olacaktır. Şekil 3.3. Tez adlı 

programının ak~ş şemasını göstermektedir. 



B ASLA 

GUNUN 
TARIHINI 

GIR IS 

ACIMLAMA ı 
Bu yrograMi do~ru 
kul anabilMek ı
cin aylik planla
nan degerler ii
ri IMi s ve gun uk 
planlara donustu 
~rulMus olMali

....., dir. 

E 
V 
E 
T 

ACI:KLAMA: 
O halde ure
tiMi izleMeye 
baslayabilir
siniz. 

Bulunulan gun icin 
olMasi gereken de
gerlerin hesabi 

Gunluk verilerin 
girisi 

Gunluk degerleri 
kullanarak gunluk 
kUMul at if hesabi 

HAY IR 

,--CI..ı.H~ 

PLANLAMA DO
NEMINIZIN BAS
LANGIC TARIHI
NI GIRINIZ. 

ACII<LAMA: 
SiMdi gelecek Me
nuyu kul ı anarak 
ono' liJl ik Ytri 
girısıerini yapi
niz. Daha sonrada 
bu verileri gun
luk planlanan de
gerlere ceviriniz ........ 

Aylik Veri Girisi 

Gun ı uk planı anan 
degerierin elde 

edilMesi 

ACil<LAMA: 
SiMdi ~rogra
Mi ~;~enıden 
calıstiriniz. 

\......_ ___ ! ~.--1 __ __. 

Şekil.3.3. TEZ adlı programın akış şeması 
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Buna göre önce aylık planlanan degerierin girilmesi ve 

gUnluk programlanan 

yapılıp yapılmadıgı 

degeriere dönUşturulmesi işlemlerinin 

kontrol edilmelidir. Bu işlemler 

yapılmışsa program, o gUne gelindiginde olması gereken 

birikimli degerieri hesaplayacak, daha sonra gUnlUk veri 

girişinin yapılmasını isteyecektir. Girilen gUnlUk degerler 

hem bulunulan gun için hem de o gune gelindiginde 

gerçekleşen birikimli adetler şeklinde tutulur. Bu işlem 

tamamlandıktan sonra 

çalıştırılacaktır. 

programdan çıkıp ikinci 

işlemi 

program 

burada Asıl degerlendirme 

yapılacaktır. Gerekli ön işlemler yapılmamışsa program 

bunların yapılabilecegi menUleri ekrana getirecek ve 

kullanıcıyı yönlendirecektir. Bu işlemler tamamlandıktan 

sonra program yeniden çalıştırılacaktır. 

Şekil 3. 4. ise yukarıda bahs ed i 1 en ve gUnluk 

degerlendirmenin yapılacagı Tez2 ad lı programının akış 

şemasını göstermektedir. 

/ 



B ASLA 

GUNUN 
TARIHINI 

GIR IS 

ACII<LAMA: 
Bu prograMi dogru 
kullanabilMek ı
cin daha oneeden 
TEZ adli rrograM 
cal istiri iP ı on 
isleMler yagılMa
-....... lidir. 

ACII<LAMA: 
SiMdi bu prograM
dan c ik iyoruz. 

J---+1 Ciktiktan sonra 

E 

~ 
ANA ISLEMLER: 

Gunluk plan-fiili karailastir 
Tf~f~~~fsYff~f~ie~~cisiga~e-
sekilde sapMa gosteren MaMUl
ler icin sarMa nedenleri~i 
bularak, ku laniciya acikla
Mak. 

on isieMleri ya
pacak olan prog
raMi ealistırMak 

icin TEZ yazMa
-.,lisiniz 

'-"""' 

Şekil.3.4. TEZ2 adlı programın akış şeması 
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Bu program daha öncede açıklandıgı gibi önce birinci 

programın çalıştırılıp çalıştırılmadıgını soracak 

çalıştırılmışsa işlemlere devam edecektir. Birinci 

programda elde edilmiş olan butun degerieri kullanarak 

tanımlanmış kurallara göre uretimi degeriendirecek ve 

sonuçları verecektir. On işlemler yapılmamışsa, ekranda bu 

programdan çıkılacagını ve birinci programın çalıştırılması 

gerektigini belirten bir mesaj görUlacek ve programdan 

çıkılacaktır. 

3.4.5. Test etme ve degerlendirme 

Bu aşamada amaç, sistemin gerçekten amacına uygun 

olarak çalışıp çalışmadıgını test etmek ve bu test etmenin 

sonuçlarını degerlendirmektir. Bunun için gerçek sureçten 

alınmış, ardışık bir kaç gune ait bilgiler sisteme girilmiş 

ve sistem çalıştırılmıştır. Sonuç olarak, sistemin 

degeriendirmesi ile elde edilen sonuçların beklendigi gibi 

oldugu göruımuştur. Aşagıda bu konudaki işlemler ve elde 

edilen sonuçların degeriendirmesi açıklanmaktadır. 

3.4.5.1. Programın gerçek verilerle çalıştırılması 

Ornek olarak 6280 kod nolu klozetin beyaz rengi için 

yapılan işlemler ve sonuçları aşagıdaki gibidir: 

Gerekli hesaplamaların yapılması: Bu 

alt grupta ele alınacaktır. Birincisi, 

belirtilen adette uretimi yapabilmek için, 

kesim, iki ayrı 

aylık olarak, 

surecin diger 

safhalarında Uretilmesi gereken yarı mamul adetlerinin 

planlanması, ikincisi ise aylık olarak gerek son urun 

gerekse safha temelinde elde edilen degerlerin, gUnlUk 

programlara dönUşturulmesi işlemlerine yöneliktir. 

i) Aylık planlanan uratim degerierinden hareketle, 

bu uretimi yapabilmek için her safhada uratil

ınesi gereken ~mamul adetlerinin bulunması 
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Oneelikle Uretimi izlenecek olan mamulun hangi tarihe 

kadar ve kaç adet uratilrnek istendigi programa girilmeli

dir. 1991 yılının Temmuz ayına ait verilerle 6280 kod nolu 

mamulun beyaz rengi için aylık toplam olarak uretilip 

depoya girmesi planlanan adet 5322' dir. Daha sonra 

yapılması gereken işlem 5322 adet mamul elde edebilmek için 

surecin başından itibaren her bir aşamada olması 

degerierin hesaplanmasıdır. 

gereken 

DökUmU yapılıp kurutulan mamullerin bir kısmı bu 

aşamada çeşitli nedenlerle fire olmaktadır. Geriye kalan 

net dökUmUn hepsinin sırlanıp fırına girdigi 

varsayılmaktadır. Sırlama ve fırına girme sırasında 

olabilecek fireler <kırılma vb.) ihmal edilecek kadar 

azdır. Bazı mamuller ise kötU sırlandıgından veya bozuk sır 

malzemesi kullanıldıgından dolayı ıskartaya ayrılabilir. 

Böyle mamullerin bozuklugu ancak fırından çıktıktan sonra 

belli olmaktadır. Sırlı haldeyken anlaşılamayabilir. Bu tur 

fireler fırın çıkışından sonra çeşitli nedenlerle 

olabilecek urun kayıplarıyla birlikte fırın fire olarak ad

landırılmaktadır. 

6280 nolu mamulun beyaz rengi için planlanan fırın 

fire degeri %35, dökUm fire degeri ise %11' dir. O halde, 

fırından çıkan mamullerin ıskarta olanları ayrıldıktan 

sonra geriye toplam olarak 5322 adet net mamul kalmalıdır. 

Buna göre, 

<fırından çıkan brut adet)x0.65=5322 

olmalıdır. Buradan, 

5322/0.65=8188 

adet mamul sırlanıp fırına girmelidir. 

Sırlama aşamasına, dökUlUp dökUm fireleri ayrıldıktan 

sonra elde kalan net dökUmler geldigina göre, 

<Brut dökUm adedi)x(1-DökUm fire)=Net dökUmadedi 
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=Sırlanacak adet 

Brut dökUm adedi=<Net dökUm adedi)/(1-DökUm fire) 

8188/0.89=9200 

olarak bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, Temmuz 

uretimi için; toplam 9200 

dökUmlerden 8188 adet net 

ayında 5322 adet 6280 beyaz 

adet brut dökUm yapılmalı, bu 

dökUm elde edilmelidir. Daha 

sonraki sırlama, fırın ve kalite ayırım aşamalarından sonra 

ise toplam 5322 adetlik net uratime ulaşabilmek için fırın 

fire de9eri %35'i aşmamalıdır. 

ii) Aylık planlanan degerlerin, gUnlUk programlara 

dönUşturulmesi 

Aylık olarak tum safhalarda olması gereken degerler 

planlandıktan sonra, her safhanın bu toplam degerieri 

gUnlere da9ıtılmaktadır. Bu işlemi yaparken her bir deger, 

ilgili safha için elde bulunan gUn sayısına bölunur. 

ligilenilen örnek mamul için Uratim peryodu 2 Temmuz-31 

Temmuz tarihleri arasıdır. Her bölumun çalıştı9ı gUn sayısı 

farklıdır. Bazı bölUmler haftada 5 gUn, bazı bölUmler 6 

gUn, bazı bölumler ise 7 gUn çalışmaktadırlar. Belirtilen 

zaman dilimi içerisinde dökUmhane toplam 22 gUn, kalite 

ayırım bölumu de yine toplam 22 gUn çalışacaktır <Fırından 

çıkan mamuller kalite ayırım işlemine tabi tutulmadan 

depoya giremeyecegi için, gUnluk depoya girmesi gereken 

adet planlanırken, kalite ayırım çalışma gUnU esas 

alınmaktadır). 

Buna göre, 

Bir dökUm gununde 9200/22=418 adet brut dökUm yapılıp, 

8188/22=372 adet net dökUm elde edilmeli, dolayısıyla 

372 adet mamul sırlanıp fırına girmelidir. 



Uretimi tamamlanıp depoya girmesi 

ise, 

5322/22=242 

adet/gun olmalıdır. 
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gereken mamul adedi 

Bu şekilde gUnlUk programlanan degerler tum mamuller 

ve her safha için tek tek hesaplanır. GunlUk programlanan 

degerler aslında iki grup halinde elde edilmektedir. 

Birincisi yukarıda açıklandıgı gibi o gun gerçekleşen 

uratirnde olması gereken de9erler, digeri ise o gUne gelin

diginde birikimli olarak olması gereken degerlerdir. 

Program her iki grup için planlanmış ve programlanmış 

degeri hesaplamaktadır. 

Bir uretim gununde dökUlen mamuller o gun sırlanıp 

fırına girmekte fakat fırında bir gUn kalmaktadırlar. Bu 

nedenle, yarı mamullerin fırından çıkıp bitmiş urun olarak 

depoya girişleri, dökUldUklerinin ertesi gUnU 

yapılmaktadır. 3 Temmuz 1991 tarihindeki Uratime bakıldı

gında, bu açıklamalara göre Uratirnin başladıgı 2 Temmuz 

tarihinde henuz depoya mamul girişi olmayacaktır. 

Çizelge.3.1. (a). 6280 kod numaralı mamulun beyaz rengi 

için gerçek uratim surecinden alınmış örnek verileri gös

termektedir. Gerçek degerierin yanısıra olması planlanan 

degerler de yine aynı çizelgede görulmektedir. 
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Çizelge.3.1. (a) 6280 kod numaralı mamulun beyaz rengi için 

gerçek veriler 

r------··-·----·----.. --·-·---r--.. ·-.. ----.. --·---.. ·--·-·--·---l--.. --·--·-·-.. --.... -._ .. _1 

r·--·------·--~NL~: ::::::~ 
, ......... - .. ---·--.. ·------·~-Pıa0-rc~ 1 Pla-n 1 ~ 

~ t d·~ k~:-~~ e d ~--ı-·---:·~·~·-·-ı-.. ---;·;;--ı-41 ~--ı---;~8-ı 
r-.. ----·---------·-----+-----·-----l-.. --·-----·-.. ·--·1·-.. ·-------·~--·--~ 
~k_'J~-~~a~-+--0~~=---~~0~ 
~:: 1~::ma-:::di ~ :~: ----::;+ ::~ 
t- -ı----1-----·----·-~ .. ·---:----ı-----ı 
ıFırına giren adet j 372 1ı 360 ! 372 147 j 
~-.. ·--.. ·---·-.... -.... ·--.. ·---.. ·--.... -......................... _ ....... _ ...... r .. --.............. _ ............ _ .... ı ....... _ .. _,_ ............. _. ___ ·l·-..... _ ........ - .... ·---·-.. -.... --·-.. 
Fırından çıkan adet 1 O ı O 1 242 360 

...... ----·--.. -·-----·-·--·-.. --.. --... - .... --......... --ı·--.. -......... -... --.... - ....... -... --.... --.. --.. -r--.... -..... -·-·-··-ı--·-.. ·-···-·---·--
Fırın fire oranı . O 1 O ı 0.35 0.50 

~· -·-·---·---+-- r .. -.. ~----.. ---·+·--·---~ 
l~ e~·-ur ~~.~~-·-·a ~=~!. .. _._..L_ .. __ ,_~_ .... _._L_._~ __ ..L__~4~j_18_~j 

Çizelge.3.1. (b) ise aynı örnege ilişkin birikimli 

degerieri göstermektedir. Herhangi bir gUn için sadece 

gUnlUk degerler degil aynı zamanda o gUne gelindiginde 

olması gereken birikimli degerler de 

amacıyla elde edilmektedir. 

Uretimi izlemek 
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Çizelge.3.1. Cb) 6280 kod numaralı mamulun beyaz rengi için 

gerçek veriler 

,---··-·-··--. --------r·····-··-· .. ·-----·----r-·· ------, 

~---B-1±-IK~:~IT:Dm:G:-RL-E~--j ı 
L-··-··-·----------···-.. -- ·------:-ı-----~----1 
~ ---·-~-·-~~~n __ J_~çek_t_ Plan ~Gerçek 
ıBrut dökUm adedi j 418 1 367 836 ı 515 1-···--··-----.. --·-·--·-·---····-·······-.. ~------.. ~···-·· .. ---~--·-·--------~-·-
~-N e··=---·~-~-~~-~d ~d i --····--··-·-1-----··~~.: ...... J-.. -~~0 --~~~-.. :3_:_ __ , 

1 ::::::a:i:::~ade-+:;-~ ::~--;-:--1 ::: ı 
ı.·-----·-- -··-··-··--'------·---+-·--·-~ . ı 
~~~-"-~~ka~-~-~~-1-~36~ 
L~ .. ~=-·-~~~-~ ... ~ m _a~~.~-----..l--.~·----L-···-o __ .l __ ····-~-~:__.1_. 18~J 

3.4.5.2. Degerlendirme 

Işletmede gUn!Uk uretim degerlendirilirken öncelikle 

gUnlUk ve birikimli depo girişi degerierine bakılır. 3 

Temmuz 1991 tarihi, uratirnin ikinci gunudur. Bu tarih aynı 

zamanda depoya da bitmiş mamullerin girmeye başlayacagı ilk 

gUndur. 

Mevcut durumda uzman kişi yukarıdaki degerieri çeşitli 

raporlardan elde edecektir. 3 Temmuzda depoya 242 adet 

mamul girmesi gerekirken bu deger 180 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu tarih için bu deger, depoya girmesi ge

reken adet bakımından birikimli degerierde de aynı oranda 

bir sapma demektir. Çunku bugun depoya girmesi gereken 

mamul adedi birikimli planlarda ve gUnlUk planlarda aynı 

degere sahiptir. Böyle bir durumda yapılacak işlem birikim-

!ilerdeki sapmanın bugUnkU sapma i 1 e açıklanıp 

açıklanamadıgını araştırmaktır. Bir başka ifadeyle eger 

bugun, programlara uygun adetlerde mamulun depoya girişi 
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yapılmış olsaydı, birikimiilerdeki sapma ortadan kalkacak 

mıydı sorusuna cevap aranır. Uzman kişi birikimiilerdeki 

sapma bugunden kaynaklanıyorsa nedenlerini araştırmak için 

yalnızca bugun Uretimi tamamlanan mamullerin uratim sureci 

ile ilgilanınesi gerektigini bilir. BugUn için de böyle bir 

durum vardır. 

Bugun depoya giren mamul sayısı planlananın 60 adet 

gerisindedir. Nedenlerini araştırırkan dUnku uratim sureci 

degerieri incelenecektir. Bu degeriere bakılırsa, 

2 Temmuz tarihinde 6280 kod nolu mamulun beyaz rengi 

için, 

brut dökUm adedi=418 

net dökUm adedi=360 

fırına giren mamul adedi=360 

olarak gerçekleşmiştir. 

3 Temmuz tarihi (ertesi gUn~ için degerler ise şöyledir: 

fırından çıkan mamul adedi=360 

depoya giren mamul adedi=180 

Surecin ilk aşaması olan dökum aşamasında gUnlUk 418 

adet brut dökUm yapılması gerektigi halde bu deger 367 

olarak gerçekleşmiştir. Ertesi gUnku eksik depo girişinde 

bir neden bu olabilir. DökUm firenin planlanandan daha az 

olmasına ragmen başlangıçtaki brut dökUm eksiginden dolayı 

net dökUm adedi de yine planın gerisinde kalmıştır <plan 

372, gerçek 360). Fırın fire degerini bulabilmek için 

bugunku raporlara bakmak gerekmektedir. Çunku ilgili mamul 

fırından bugun çıktıgı için fırın fire degeri de ancak 

bugun ögrenilebilmektedir. Sonuç olarak bugUn fırından 

çıkan mamul adedi 360 iken depoya giren mamul adedinin 180 

birim olması aradaki fark kadar mamulun sırlama aşamasından 

sonraki toplam fire oldugu anlamına gelmektedir. Daha önce 
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bu degerin fırın fire olarak tanımlandıgı belirtilmişti. 

Burada %50' lik <1-180/360), bir fire degeri gerçekleşmiş

tir. Oysa fırın fire için planlanan deger %35 idi. 

Bu açıklamalara göre, 6280 nolu mamulun beyaz rengi 

için bugUnkU depo girişinin programlara uygun olmayışının 

nedenleri olarak, dun dökUmUn eksik yapılması buna baglı 

olarak elde edilen net dökUm adedinin azalması ve fırın 

aşamasında beklenenden fazla fire olması söylenebilir. 

Buraya kadar açıklananlar bugun uretimi tamamlanan 

mamullerle ilgili degerlendirmelerdir. Ayrıca dökumune 

bugun başlanıp bugun fırına girecek ve yarın uretimi 

tamamlanacak olan mamullerle ilgili olarak da bugUn 

başlayan uratimlerinin degeriendirilmesi yapılmaktadır. 

Buna göre söylenınesi gereken aksaklıklar şunlardır: 

BugUnku gerçek dökUm adedi de dUnku gibi planın 

gerisinde kalmış <148<418), bu durum zincirleme olarak net 

döktim eksigina ve fırına eksik mamul girişine yol açmıştır. 

Bu nedenle 6280 nolu mamulun beyaz rengi için yarın Uretimi 

tamamlanıp depoya girecek olan mamul adedinde planlardan 

sapma görUlebilir. 

Genelde hazırlanmasına çalışılan sistem sadece mevcut 

durumu izlemeye ve aksaklıkların nedenlarini bulup 

kullanıcıya açıklamaya yöneliktir. Bu yönUyla herhangi bir 

şekilde planları degiştirme, bazı degeriari gUnleme olayı 

çalışmanın kapsamına dahil degildir. Fakat kullanıcı bu 

nedenleri bilirse, o aşamalarda daha dikkatli olunması 

konusunda ilgili uratim bölUmlerine uyarılarda bulunarak, 

benzeri aksaklıkların izleyen gUnlerde tekrarlamasının 

önUne geçebilir. Bu uyarı daha önce dikkatleri çekmemiş bir 

konuda olup örnegin Uratim aşamasındaki kişileri fırın 

firenin neden fazla oldugu sorusuna cevap araştırmaya da 

yöneltebilir. 
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Buraya kadar elle sınanan gunlUk uretimin aynı 

verilerle uzman sistem 

degerlendirildi9ine bakılırsa 

çıktıları elde edilecektir. 

tarafından 

aşagıdaki 

ne şekilde 

bilgisayar 

------------------~UNLUK URETJM DEGERLENDJRME SONUÇLARI-------------------

lno Renk 

10 beyaz 

Bu kod için bugUn depoya girişi yapılan mamul adedi, planlananın 

!risinde kalmıştır. Ustelik bugune gelindiginde kUmUlatif olarak da 
etimi tamamlanıp depoya girmiş olması gereken mamul adedi plana gö
, daha azdır. Fakat kUmUlatiflerdeki sapmanın yalnızca bugun gUnlUk 
etimdeki sapmadan kaynaklandıgı anlaşılmıştır. Buna göre bugun gUn
k uratirnde kumulatifleri etkileyecek oranda bir sapmanın oluştugu 
ylenebilir. 

BUGUN IÇIN EKSIK DEPO GIR1Ş1N1N NEDENLERI 

Bugun bitmiş olarak depoya giren mamullerin uretimine dUn başlandı
ndan, sapmaların nedenlerini de dUnku fiili uretim degerierini inee
yerek araştırmalıyız. Bu inceleme için 6280 nolu mamulUn dUn 
ç adet dökUldugune, bunlardan kaç tane net dökUm elde edildine ve 
ger aşamalara bakmalıyız. 

Bu degerlendirmelerin sonuçları aşagıdaki gibidir: 

fen herhangi bir tuşa basınız ... 
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------------------~UNLUK URETlM DEGERLENDlRME SONUÇLARI------------------

Bugun 6280 nolu mamulun beyaz renginden Uretimi tamamlanarak depoya 
girmesi gereken adet 242 olmalıydı. Fakat bugUn bu deger 180 olarak 
gerçekleşmiştir. 

:fen herhangi bir tuşa basınız ... 

•ROLOG2>tez2 
------------------------------~IRALAMA MODULU------------------------------

Kod no Renk 

6280 beyaz 

Utfen herhangi bir tuşa basınız ... 

Planlanan brut dökUro adedi 418 iken 367 adet dökUro yapılmıştır. 
Sapma oranı=0.12200956938 

Planlanan net dökUro adedi 372 iken 360 adet net dökUm elde edilmiştir. 
Sapma oranı=0.032258064516 

Bu kod için fırın fire planlananı aşmıştır Planlanan fırın fire degeri 
0.35 olarak belirlenmişti. Oysa fiili fırın fire degeri 0.5 dir. 
Sapma oranı=0.3 

utfen herhangi bir tuşa basınız ... 
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------------------~UNLUK URETIM DEGERLENDIRME SONUÇLARI------------------

dno Renk 

BO beyaz 

Bugun dökUmU yapılıp, yarın tamamlanacak olan mamuller için bugun
ku uretim degeriendirmesi ise şöyledir: 

Bugun 148 adet brut dökUm yapılmıştır. Oysa bu deger 418 olarak 
planlanmıştı. 

Elde edilen net dökUmadedi planlanandan azdır. 
GunlUk net dökUmadedi 372 olmalıydı. Oysa bugUnkU net dökUm 
adedi 147 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum yarın bu kod için 
elde edilecek mamul adedinin azalmasına yol açabilir. 

:fen herhangi bir tuşa basınız ••• 
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Bu konuda uzman olmayan birisi benzeri durumlarda 

nasıl bir degerlendirme yapabilirdi? Bunu açıklamak için 

şöyle bir örnek alınabilir: 

Ilgilenilecek veriler Çizelge 3.2.'deki gibi alınarak, 

bu veriler karşısında 3 Temmuz tarihinde 226 adet mamulun 

depoya girdigi görUlUp bu deger planlanan degerden az 

oldugu için nedeni araştırılacak olsun. 

Çizelge 3.2. Gunluk Uretim degeriendirmesi için örnek 

veriler 

Böyle bir durumda uzman olmayan kişinin rastgele 

olarak önce fırından kaç adet mamul çıktıgına baktıgını 

duşunelim. Bu deger 377' dir ve planlanan degere ulaşmıştır 

<planlanan deger=372>. Bu durumda sUrecin daha geride kalan 

aşarnalarına bakmayabilir ve o gUnkU Uretimi degerlendirir

ken fırından 377 adet mamul çıktıgı halde <buraya kadar her 

şeyin normal gittigini zannederek> depo girişi 226 adet 

oldugundan tek sorunun fırın fire fazlalıgı oldugunu 

duşunebilecektir. O gUnku aksaklıgın gerçektende en önemli 
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nedeni fırın fire fazlalıgıdır. Fakat uzman, sureci 

degerlendirmeye ilk. aşamadan başlayarak eksik brut dökUm 

yapıldıgını da yakalar. Bunu, izleyen gunler için bir uyarı 

olarak açıklar ve gerekirse tekrarlanmaması için önlemler 

alınmasını saglar. Ozetle dökUmhanede bir problemin 

varlıgını yakalar. Brut dökUm eksigi o gun için tesadUfi 

olarak dökUm firenin planlanandan az olması nedeniyle 

hissedilmemiş ve diger aşamalara yansımamıştır. Bu 

ayrıntıyı uzman kaçırmaz, fakat herhangi birisi 

yakalayamayabilir. Uzman kişi önceki gUnlerde aynı sureçte 

yaşadıgı tecrubelerini vb. bilgisini kullanarak bu 

metodolojiyi kafasına yerleştirmiştir ve onu sistemin diger 

bireylerinden farklı kılan da bu metodolojidir. 

3.4.6. Yaşatma ve bakım planlama 

Geliştirilen bu sistem, ilgili işletmeye önerilmiş, 

fakat uygulanmasına yönelik herhangi bir sorumluluk 

alınmamıştır. Fakat sistemin ileride kullanılması 

olasılıgını dUşUnerek, bakım planlaması aşamasına yönelik 

olarak nelerin yapılabilecegini belirtmek yerinde 

olacaktır. 

Sistemin kullanılması sırasında, her an sistem 

uzerinde bir degişiklige, yenilige ihtiyaç olabilir. Bu 

ihtiyaç, gerçek sistemi etkileyen içsel ve/veya dışsal 

degişimlerden kaynaklanabilir. Geliştirilen sistemin amacı, 

gerçek sistemi temsil etmek olduguna göre, gerçek sistemi 

etkileyebilecek bu degişimlerin geliştirilen sisteme de 

olabildigince yansıtılması gereklidir. Bunun gerçekleşti

rilmesi ise, ancak o konunun uzmanı olan kişinin destegiyle 

mumkun olur. Bu nedenle bakım planlaması sırasında ihtiyaç 

duyutabilecek olan uzman kişinin, halen aynı işletmede 

görevini surdurdugunu belirtmek yerinde olacaktır. 
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3.5. Geliştirilen Sistemin Degeriendirilmesi 

Ele alınan uzman sistemin hangi aşamalardan geçerek, 

nasıl geliştirildigi açıklanmış ve geliştirilen sistem 

tanıtılmıştır. Daha sonra gerçekleştirilen örnek 

çalıştırınada ise programa aktarılmasına çalışılan kavramlar 

şöyle açıklanabilir: 

Uretim surecindeki aksaklıkların 

araştırırkan belli bir mantıksal ~izleyip, 

kaynagını 

degerlendir-

meye surecin ilk aşamasından başlama alışkanlıgı. 

Bu mantıksal akışın, seçilen aracı kullanarak uygun 

degişken ve kural tanımlamaları ile sisteme de 

kazandırılınasına çalışılmıştır. 

Herhangi bir gun hem birikimli hem de gunlUk 

planlarda sapma varsa ve birikimiilerdeki 

sapma ile açıklanabiliyorsa problemleri 

sapma, Q. 

yalnızca Q. 

gUnkU 

gUnkU 

Uratim degerierinde aramanın yeterli olacagını bilmek. 

Bu konuda uzman olmayan birisi, ilk anda, gUnlUk 

ur e t i m e i 1 i ş k i n tu m d ege r 1 e r i a 1 ı p i n c e 1 e m ey i d o 9-r u 

bulabilir. Fakat gerçekte, bazı durumlarda, eldeki tum 

bilgilere ihtiyaç duyulmaksızın, dogru seçilmiş bir kaç 

deger, bir aksaklıgın nedenlerini bulmaya ve yorumlamaya 

yeterli olabilir. Buradaki durumda da, birikimli degerierde 

plan-gerçek sapması görUldU diye, eldeki tum (her safha 

için) birikimli plan degerierini incelemek gerekmeyebilir. 

GUnlUk uratimdeki sapma bunu açıklıyor olabilir. 

Gerçek sur eç te yukarıda açıklananlardan başka 

durumlarla da karşılaşılabilir. Her birisi için izlenecek 

yol <uzmanın yaklaşımı) farklı olabilir. lşte, çalışmada da 

bu şekilde karşılaşılabilecek farklı durumların ve uzmanın 

bunlara karşı gelen yaklaşımlarının sisteme olabildigince 

dahil edilmesine çalışılmıştır. 



Bu degerlendirmelerin 

çok gUç ya da mumkun 
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klasik yazılımlarlayapılması 

olamamaktadır. Çunku, klasik 

yazılımlar; uzman sistemlerde, uzmanlık bilgisini temsil 

eden kurallara karşı gelecek tanımlamaları ve mantıksal 

akışı saglamak için yeterli özelliklere sahip degildirler. 



5. SONUÇLAR VE öNERILER 

Bu çalışmada, endustri muhendislerinin temel ilgi 

alanlarından olan uratim surecinden hareketle, bir işletmede 

Uretimi izlemek için bir uzman sistem geliştirmek, bunun 

öncesinde uzman sistemi 

özelliklerini araştırmak, 

Muhendisligi ve Yöneylem 

kendi içinde tanımlayıp, temel 

ayrıca uzman sistemlerin Endustri 

Araştırması ile olan ilişkilerini 

örneklemek amaçlanmı~tır. Bu nedenle çalışmanın sonuçları da 

bu amaçları dikkate alarak bir kaç grup içinde açıklanabilir. 

Oneelikle uzman sistemler konusunun, 

yazılımlardan olan farklılıklar yönUyle 

özellikle klasik 

dikkati çektigi 

söylenebilir. Bu farklılıklar; analiz ve gerçekleştirmeda 

bagımlılık, karar verme surecindeki yeri, yurutmedeki katkı, 

yapısal özellik ve yaşatma ve bakım olmak Uzere beş grupta 

toplanmışlardır. 

Çalışmayı daha genel anlamda Endustri MUhendisligi, 

Yöneylem Araştırması ve uzman sistemler etkileşimi açısından 

degeriandirmek gerektiginde ise, şu sonuçlara ulaşılmaktadır: 

Yöneylem Araştırması ve Yapay Zeka (baglı olarak uzman 

sistemler) bilim dalları arasında paylaşılan temel amaç, 

karar verme ve problem çözmeyi destekleyici yöntemler 

geliştirmektir. Bu işi yaparken biri digerinin ele alamadıgı 

ya da yeterince gözönUnde bulundurmadıgı (Yöneylem 

Araştırması'nın çogunlukla algoritmik ve niceliksel bir 

yaklaşım izlemesi, uzman sistemlerin ise sezgisel ve 

niteliksel bir yaklaşıma daha fazla önem vermesi) özellikleri 
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çözUme yansıtabilmektedir. Endustri Muhendisligi ve uzman 

sistemler etkileşimine bakıldıgında Uç alandaki ilişkiler 

dikkati çekmektedir. Endustri MUhendisligi bilgileri ile bir 

uzman sistem oluşturulup, 

muhendisi gibi danışmanlık 

geliştirilebilecegi gibi; 

diger kullanıcılara 

hizmeti verecek bir 

uzman sistem, bir 

endustri 

sistem 

endUstri 

muhendisinin ilgilenebilecegi herhangi bir konuda tasarlanıp, 

endUstri muhendisi için danışmanlık hizmeti de verebilir. 

Ikinci olarak, uzman sistemler karmaşık yönetsel problemleri 

modellernede endustri muhendislerine yardımcı bir araç olarak 

kullanılabilirler. UçUncu ve son etkileşim alanı ise bir 

ögretici olarak uzman sistemler konusudur. Uzmanın bilgisi 

önce bilgisayara buradan da uzman olmayan kullanıcıya 

aktarılmaktadır. 

lleride uzman sistemler, endustri muhendisleri için, 

belkide, lisans egitimleri sırasında Yöneylem Araştırması 

teknikleri ile birlikte ele alınacak bir konu olacaklardır. 

Bu Uç bilim dalının mevcut durumdaki egilimine bakarak, 

izleyen yıllarda problemierin çözUmUnde birlikte 

kullanımlarının daha da yaygınlaşması ve bu gelişmelere baglı 

olarak, problemierin çözumundeki etkinligin de artması 

beklenebilir. 

Geliştirilen uzman sistem ile ilgili bir degerlendirme 

yapılırsa: 

Uygulamanın yapıldıgı işletmedeki mevcut sistemde yine 

bilgisayar aracılıgıyla veri girişleri yapılıp, turetilen 

gUnlUk raporlar uzman kişi tarafından yorumlanmaktadır. 

Sadece çok sayıda sayısal bilgiyi içeren ve konuşma dili ile 

yazılmış herhangi bir açıklayıcı mesaj, uyarı vb. içermeyen 

bu raporları ancak o konudaki uzman kişinin yorumlaması 

mumkun olmaktadır. Raporları yorumlarken uzman, hangi 

aşamaların birbirini izledigini, sırasıyla nelere bakması 

gerektigini, hangi bilgilere ihtiyacı oldugunu bilir. Bu 
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birisi 

ifade 

etmeyecektir. Hazırlanan sistemde bir uzmanın gUnlUk uretimi 

degeriandirmek için ihtiyaç duydugu tum bilgiler, bunları 

incelerken izledigi yol ve varabilecegi sonuçlar 

programlanmıştır. Böylece, uretimi degerlendirmeye nereden 

başlanacagı, hangi raporlara bakmanın gerekecegi ve sapmalar 

karşısında nedenlerinin nerelerde aranıp, nasıl yorumlanacagı 

konusundaki bilgilere ihtiyaç kalmaz. TUm bu işlemler, ilgili 

mantık surecinin programa aktarılmasıyla kullanıcıdan 

bagımsız olarak yapılıp, sonuçlar elde edilmektedir. 

Kullanıcıya dUşen görev sadece gUnlUk gerçek degerieri 

girmektir. ÇUnkU program gunluk programlanan degerlerle 

karşılaştırmak için bu bilgilere ihtiyaç duyacaktır. 

Mevcut sistem ile, bilgisayardan alınan çok sayıda rapor 

tek tek degerlendirilmekte, bazen bir rapordaki herhangi bir 

degerin yorumu için diger raporlardaki başka bilgilere de 

ihtiyaç olmaktadır. Gerçekleştirilen sistem ile, gerekli olan 

tum veriler, daha önceden oluşturulup, aylık ve gUnlUk 

planlanan degerlerle, gerçekleşen degerierin girildigi veri 

tabanlarından alınmakta ve daha kısa surede 

degerlendirilmektedir. Çunku artık uzmanın raporları bizzat 

inceleyip, gerekli verileri arama ve bu veriler uzerinde 

dUşUnme işlemleri ortadan kalkmıştır. Sistem hangi verilere 

ihtiyacı oldugunu bilip, bunları veri tabanlarından bulmakta 

ve bu verileri bir uzman gibi yorumlayıp degerlendirmesinin 

sonuçlarını kullanıcıya sunmaktadır. Işletmenin turettigi 

gUnlUk uretim raporları ise herhangi bir yorum içermeyip, 

yalnızca sayısal bilgileri göstermektedir. Bu çalışmada 

sonuçların gUnlUk konuşma dili ile yazılı olarak ifade 

edilmesi ile anlaşılabilirligi arttırmak istenmiştir. 

Uretimi degerlendirme işleminin sonuçlarının böyle bir 

sistemden alınması ile insanın yapabilecegi hataları azaltmak 
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da mUmkun olacaktır. Raporlarda yanlış degeriere bakmak 

önlenecek, uzmanın hastalık vb. nedenlerle bilgi ve 

tecrUbelerini verimli kullanamaması gibi sakıncalar ortadan 

kalkacaktır. 

Uzman kişinin benzeri işlemleri yaparken izledigi 

mantıgın bir kez programa aktarılmasıyla, artık aynı 

sonuçların uzman olmayan kişiler tarafından da sistemden 

alınması saglanmıştır. Böylece hem tek bir kişiye bagımlı 

olma durumu ortadan kalkmış hem de uzman kişinin bo~alan 

zamanını bilgi ve tecrubelerini kullanabi lecegi başka 

alanlara kaydırma fırsatı dogmuştur. 

Geliştirilen sistem açısından, gelecege yönelik egilime 

deginmek gerekirse, bu konu, kısmi olarak~ çalışmanın bakım 

planlaması bölUmUnde açıklanmıştır. Içsel ve/veya dışsal 

etkenlerden dolayı gerçek sistemde gerekli olabilecek 

degişikliklerin, gerçek sistemi temsil eden uzman sisteme de 

yansıtılması gereginden hareketle, uzman sistemin kullanımı 

sırasında, uzman kişiye ihtiyacın s~rekli oldugunu belirtmek 

yerinde olacaktır. ÇUnku bu sistemin gerçekleştirilmesinde 

uzmanın rolu bUyUktur, bUyUk ölçUde bu kişinin bilgisine 

başvurulmuştur ve baglı olarak ileride gerekli görUlabilecek 

degişikliklerin uzman sisteme nasıl yansıtılacagı 

yine uzmana ihtiyaç dogacaktır. 

konusunda 

Bu çalışma, gUn!Uk Uretimin planlara uygun olarak 

gerçekleşip gerçekleşmedigini bir 

bir 

dizi plan-gerçek 

varsa bunun karşılaştırması yaparak sınayıp, sapma 

nedenlerini bulmak ve kullanıcıya sunmakla sınırlanmıştır. 

Fakat sistem böyle kalmamal ı, diger çalışmalarda 

yapılmalıdır. Ornegin bu sistemin çıktılarını ku ı ı anarak 

uretimi kontrol eden bir sistem tasarlanabilir. Geliştirilen 

sistem, sureçte nerelerde problemierin oldugunu bulup, 

planlardan hangi oranlarda uzaklaşıldıgını açıklarken bu 

bilgileri girdi olarak alan bir uratim kontrol sistemi, bu 
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açıgı kapatacak şekilde planları gunleyebilir. Daha sonra bu 

yeni degerler, 

degerler olarak 

yine çalışmaya konu 

girilip böylece bu 

olarak çalışması saglanabilir. 

olan sisteme 

iki sistemin 

planlanmış 

butunleşik 
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E K L E R 



Ek.!. Veri Tabanları ve Içerdikleri Degişkenler 

1- aylık2<Kodno,AAdet,Gu2,Ay2> 

AAdet: Belirtilen kod numarasına sahip mamul için "Ay2" 
inci ayın "Gu2" inci gUnUne kadar Uretilmesi 
gereken alçıkalıp adedi 

2- gunp1<Kodno,Renk,GunpDepa,GunpSıra,Gunpbfg, 

GunpDöka,Gunpbdok> 

Bu veri tabanındaki degişkenler, belirtilen kod numarası 
ve renge sahip mamul için gUnlUk uretime ilişkin planlanan 
degerlerdir. 

GunpDepa: Bir gUnde uretilip depoya girmesi planlanan adet 

GunpSıra: Bir gUnde sırlanması planlanan adet 

Gunpbfg: Bir gUnde fırına girmesi gereken brut adet 

GunpDöka: Bir gUnde belirtilen kod ve ren ge sahip uru n için 
yapılması gereken brut dök Um adedi 

3- gunkf1<Kodno,Renk,GunfkDep,GunfkSır,Gunfkbfg,G,Ay1> 

Belirtilen kod numarası ve renge sahip mamul için "Ayl" 
inci ayın "G" inci gunune gelindiginde kUmUlatif olarak; 

GunfkDep: 

GunfkSır: 

Gunfkbfg: 

Uretimi tamamlanıp depoya giren mamul adedi 

Sırlanan mamul adedi 

Fırına giren mamul adedi 

4- gunkf2<Kodno,GunfkYm,GunfkDök,Gunfkbdok,GunfkAlçı,G,Ay1) 

Belirtilen kod numarasına sahip yarı mamul için "Ay!" inci 
ayın "G" inci gunune gelindiginde kumulatif olarak; 

GunfkYm: 

GunfkDök: 

Gunfkbdok: 

GunfkAlçı: 

Uretilen yarı mamul adedi 

Dökumu yapılan mamul adedi 

Yapılan brut dökUmadedi 

Uretilen alçıkalıp adedi 



Ek.!. (devam> 

5- dokumplan<Kodno,Döka,NetDök,Gu2,Ay2> 

Belirtilen kod numarası ve renge sahip mamulun beyaz rengi 
için "Ay2" inci ayın "Gu2" inci gunune kadar; 

Döka: 

NetDök: 

Aylık planlanan brut dökUmadedi 

Aylık planlanan net dökUmadedi 

6- dokplanCKodno,GunpBD,GunpND> 

Belirtilen kod numarasına sahip mamulun beyaz rengi için; 

GunpBD: 

GunpND: 

GUnlUk toplam olarak dökUlmesi gereken brut dökUm 
adedi 

GUnlUk toplam olarak elde edilmesi gereken net 
dökUm adedi 

7- eldgCKodno,Renk,FarkTop) 

FarkTop: Belirtilen kod numarası ve renge sahip mamulUn 
uretimi için elde bulunan sure (gUn) 

8- galçpCKodno,GunpAlçıa,FarkTop> 

Belirtilen kod numarasına sahip yarı mamul için; 

GunpAlçıa: 

FarkTop: 

GUnlUk Uretilmesi planlanan alçıkalıp adedi 

Planlanan toplam alçıkalıp Uratimini yapmak için 
elde bulunan sure (gUn) 

9- bugUnCGu1,Ay1;Gun> 

Bulunulan gunun tarihini içerir. 

Ornek: 5 Şubat Salı 

Gu1 Ayl Gun 



Ek.!. (devam> 

10- plan(Gul,Ayl,Gun> 

Planlama döneminin başlangıç tarihini içerir. 

11- egalçı<Kodno,FarkTop> 

FarkTop: Belirtilen kod numarasına sahip yarı mamulun 
planlanan adette alçıkalıp Uretimini yapabilmek 
için elde bulunan sure (gUn) 

12- gunf1<Kodno,Renk,GunfDepa,GunfSıra,Gunfbfg,Gu1,Ay1> 

Belirtilen kod numarası ve renge sahip mamul için "Ay1" 
inci ayın "Gu1" inci gUnUnde; 

GunfDepa: Uretilip depoya giren adet 

GunfSıra: Sırlanan adet 

Gunfbfg: Fırından çıkan adet 

13- gunf2<Kodno,YmAdet,GunfDöka,Gunfbdok,AlçıkF, 

FDökFire,Gul,Ay1) 

Belirtilen kod numarasına sahip yarı mamul için "Ay1" inci 
ayın "Gu1" inci gununde; 

YmAdet: Uretilen yarı mamul adedi 

GunfDöka: Elde edilen net dökUm adedi 

Gunfbdok: Yapılan brut dökUmadedi 

AlçıkF: Uretilen alçıkalıp adedi 

FDökFire: Gerçekleşen dökUm fire 



Ek.l. (devam> 

14- gunkp1CKodno,Renk,GunpkDepa,GunpkSıra,Gunpkbfg,Gu1,Ay1> 

Belirtilen kod numarası ve renge sahipmamul için "Ay1" 
inci ayın "Gu1" inci gUnUne gelindiginde kUmUlatif olarak; 

GunpkDepa: Uretimi tamamlanıp depoya girmesi planlanan mamul 
adedi 

GunpkSıra: Sırlanması planlanan mamul adedi 

Gunpkbfg: Fırına girmesi planlanan mamul adedi 

15- gunkpdök<Kono,GunpbkDök,GunpkDök,Gul,Ayl> 

Belirtilen kod numarasına sahip mamulun tum renklerinin 
"Ay!" inci ayın "Gu1" inci gUnUne gelidiginde toplam olarak; 

GunpbkDök: DökUlmesi planlanan adet 

GunpkDök: Elde edilmesi planlanan net dökumadedi 

16- gunkpalçı<Kodno,GunpkAlçı,Gu1,Ay1> 

GunpkAlçı: Belirtilen kod numarasına sahip mamul için "Ayl" 
inci ayın "Gu1" inci gunune gelindiginde kUmUlatif 
olarak uretilmesi planlanan alçıkalıp adedi 

17- sıra<Kodno,Renk,Kod,N> 

Kod: 

N: 

Belirtilen kod numarası ve renge sahip mamul için; 

GunlUk uratim degeriendirmesi sonunda hangi sapma 
grubuna dUştugunu gösteren kod numarsı 

Uretimin planlara uygun olarak gerçekleşmemesi 
halinde verilen sıra numarası. 



Ek.2. Programa Ait Menuler 

ROLOG2>tez 
--------------------~UNLUK URET1M1 IZLEME PROGRAMI----------------------

Bugunun tarihini giriniz •••••••••.•••..••.•••• : 
<Ornek:S Şubat için Gun=S,Ay=2 şeklinde> 

Gun •••....•.. :2 Ay • ••••••••• : 7 

Hangi gUndesiniz ? ••• salı 

WLOG2>tez 
------------------------------~çıklama Penceresi--------------------------------

Bu programı dogru bir şekilde kullanabilmeniz için; 
öncelikle aşagıdaki iki adımın sırayla yapılması gerekmektedir: 

- Aylık planlanan degerierin girilmesi, 
- Bu degerierin gUnluk planlara dönuşturulmesi, 

Bu işlemler daha önce yapıldı mı?(e/h) (e) 

ONEMLI NOT:Yukarıdaki iki adımın planlama döneminin en başında, 
yalnızca bir kez çalıştırılması gerekmektedir. 



Ek.2. <devam> 

ROLOG2>tez 
--------------------------------~çıklama Penceresi---------------------------------

Planlama döneminizin başlangıç tarihini giriniz 

<Orn. 5 Şubat salı için Gun1:5 Ay:2 Gun2:salı şeklinde> 

Gun1 :2 Ay :7 Gun2 :salı 

~OLOG2>tez 

--------------------------------~çıklama Penceresi---------------------------------

Lutfen önce sırasıyla aşagıdaki işlemleri yapınız: 

Bunun için şimdi gelecek menuden 1 ve 2 seçeneklerini sırayla 
çalıştırmal ısınız. 

Aylık veri girişi, 
- Aylık bilgilerden gUnlUk planlanmış degerierin elde edilmesi. 

Bu işlemler bittikten sonra programı yeniden çalıştırınız. 

Jtfen herhangi bir tuşa basınız •.• 



Ek.2. <devam> 

ROLOG2>tez 
---------------------------------Aylık Girişler----------------------------------

Kod numarasını giriniz •...•••.....••••.• :6280 
Renk kodunu giriniz •.••..••..•..••..••.• :beyaz 

Planlama doneminde 

Depoya girmesi planlanan adedi giriniz •. :5322 
Son tarihi giriniz ••.•....••..••••••••.•• : 
<Ornek: 5 Şubat için Gun=5, Ay=2 gibi.) 

Gu2 •..•.• :31 

.OLOG2>tez 

Ay2 .•••.• :7 

Dogru' girdiniz mi? (e/h) <e> 
devam E/H ••. (e) 

--------------------------------~ylık Girişler-----------------------------------

Kod numarasını giriniz .•••...•••....•••.•.•••.•.•••• :6280 
Aylık planlanan alçı kalıp uretim adedini giriniz .•. :900 

SonUretim tarihini giriniz .•. 

Gu2 •••.•. :31 Ay2 .•••. 7 

Dogru girdiniz mi? Ce/h) (h) 



Ek.2. <devam> 

ROLOG2>tez2 
--------------------------------~çıklama Penceresi---------------------------------

Bu programı dogru bir şekilde kullanabilmeniz için; 

- daha önceden 'tez' adlı program çalıştırilmis olmalidir. 
<'Tez' programi ile gUnluk uretimi izlemenin öncesinde yapılması 
gereken ön işlemler yapılmaktadır.) 

tez.exe yi çalıştırdınız mı?(e/h) (e) 

~OLOG2>tez2 

--------------------------------~çıklama Penceresi---------------------------------

şimdi bu programdan çıkıyoruz. 
Çıktıktan sonra tez.exe'yi çalıştırmak için 

yalnızca 'tez' yazmanız yeterlidir 

lUtfen herhangi bir tuşa basınız ••• 



Ek.2. (devam> 

,ROLOG2>tez2 
------------------------------~IRALAMA MODULU-----------------------------

Sonucları nereden almak istersiniz? 

Ekran •......•.. (1) 
Printer .•••.••• (2) 

Seeiminiz •...•• ( ) 



Ek.3. Geliştirilen Bilgisayar Programı 

* Bu •odUlde aylık planlanan degerler girilip, gUnlUk planlanan degeriere 
dunuşturul•ektedir.• 

project "tez" 
include "globtez.pro" 

predicates 

AnaGiriş(integer) 

BolumHes<symbol,integer,symbol,symbol,integer,integer,integer,integer,int 
eger,integer,integer,integer,integer> 
BolHesAlçı<symbol,integer,integer,symbol,integer,integer> 

kontrol<symbol,symbol,integer,integer,integer,integer,integer,symbol,inte 
ger,integer,integer,integer) 
kontrol2(symbol,integer,symbol,integer,integer,integer,integer) 
devam 
deva 
equal<symbol,symbol> 
consult_galçp 
consult_gunpl 
consult_gunfl 
consult_dokplan 
consult_gunkfalc 
consult_gunf2 
consult_gunkpl 
consult_gunkfl 
consult_gunkf2 
consult_aylıkl 

consult_eldg 
consult_plan 
consult_bugun 
consult_egalçı 

Hangıgun<symbol,integer,integer,integer,integer,integer> 
El<integer,integer,integer,integer,symbol,integer) 

clauses 

Hangıgun<Gun,Sır,Fırın,Alçık,Dok,Kay>:

Gun="pazartesi",Sır=l,Fırın=l,Alçık=l,Dok=l,Kay=l, !; 
Gun="salı",Sır=l,Fırın=l,Alçık=l,Dok=l,Kay=l, !; 
Gun="çarşamba",Sır=l,Fırın=l,Alçık=l,Dok=l,Kay=l, !; 
Gun="perşembe",Sır=l,Fırın=l,Alçık=l,Dok=l,Kay=l, !; 
Gun="cuma",Sır=l,Fırın=l,Alçık=l,Dok=l,Kay=l, !; 
Gun="cumartesi",Sır=1,Fırın=l,Alçık=O,Ook=O,Kay=O,!; 
Gun="pazar",Sır=O,Fırın=1,Alçık=O,Dok=O,Kay=O. 

equa ı <X, X) • 

Gunsay <1, 31) • 
Gunsay<2, 28). 
Gunsay(3,31). 
Gunsay<4, 30>. 
Gunsay<6,3i). 
Gunsay<6, 30>. 



Gunsay<7,31>. 
Gunsay(8,31). 
Gunsay(9,30). 
Gunsay <10, 31 >. 
Gunsay( 11,30). 
Gunsay < 12, 31>. 

islem_secım<l> :-

Ek.3. <devam> 

makewindow<1,2,3,"AYLIK PLANLANAN G1R1ŞLER",5,5,15,70>,nl,nl,nl, 
write<" Açıklamalar •••••..•••••••••••••••.•••••••••••••• <O>">,nl, 
write<" Veri Girişi{!) •••••••••••••••••••••..•.••••••••. (l)"),nl, 
write<" Veri Girişi(2) •••••••••••••••••••••••••••.•••••• <2>">,nl, 

write<" 
Çıkış ...............................•..........• <3>">,nl,nl,nl,nl, 
write<" Seçiminizi Giriniz •••••••••••••••••••••••••••••• < >">, 
cursorC10,58),readint<Secim),cursor(10,59),write<">">,removewindow, 
AnaGiriş<Secim>. 

islem_secım<2>:- consult_gunpl,consult_dokplan, 
makewindow<1,2,3,"Planlanan GunlUk Degerierin 
Hesabı",2,2,20,78>,nl,nl,nl, 
consult_eldg,consult_plan,consult_aylıkl,gunplan_secim<l>, 

makewindow<1,2,3,"GUNLUK PLANLANAN DEGERLERlN 
HESAB1",2,2,20,78),nl,nl,nl, 
write("şimdi programdan çıkıp tez.exe'yi yeniden çalıştırınız.">,pause. 

gunplan_secim(1):-
makewindow<1,2,3,"GUNLUK PLANLANAN DEGERLERIN 

HESABI",2,2,20,78),nl,nl,nl, 
write<" Aylık planlanan degerler gUnlUk degeriere 

çevri 1 iyor ••• ">, 
plan(k(Gul,Ayl,Gun>>, 
aylık1CkCKodno,Renk,BrDok,NetDok,NetSır,BrFırGiriş,DAdet,Gu2,Ay2>>, 
kontrol<Kodno,Renk,BrDok,NetDok,NetSır,BrFırGiriş,DAdet,Gun,Gul,Ayl,Gu 

2,Ay2>. 

gunplan_secimC11>:-!,consult_plan,consult_aylık2,consult_galçp,pause, 
gunplan_secimC22). 

gunplan_secimC22>:-plan(k(Gu1,Ay1,Gun>>,retract<aylık2<k<Kodno,AAdet,Gu2, 
Ay2))), 
kontrol2<Kodno,AAdet,Gun,Gu1,Ay1,Gu2,Ay2>. 

kontrol2CKodno,AAdet,Gun,Gu1,Ay1,Gu2,Ay2):- Kodno<>"1111",consult_egalçı, 
egunalçı<Gu1,Gu2,Ay2,Ay1,Kodno,FarkTop), 

BolHesAlçı<Gun,O,AAdet,Kodno,FarkTop,O>, 

gunplan_secimC22>; 
egunalçıCGu1,Gu2,Ay2,Ay1,Kodno,FarkTop>, 

BolHesAlçı<Gun,O,AAdet,Kodno,FarkTop,O>. 

egunalçı<Gu1,Gu2,Ay2,Ay1,Kodno,FarkTop>:-Ay2-Ay1=0,FarkTop=Gu2-Gu1, 
asserta{egalçı<k<Kodno,FarkTop))), !; Gunsay<Ayl,Sayıl>, 
FarkTop=Sayı1-Gu1+Gu2,assertaCegalçı<k<Kodno,FarkTop>>>, 

save<"egalçı.dba",egalçı>. 



Ek.3. (devam) 

kontrol<Kodno,Renk,BrDok,NetDok,NetSır,BrFırGiriş,DAdet,Gun,Gu1,Ay1,Gu2, 
Ay2>:-

M=Gu1+1, 
Kodno="1111",Elg<M,Gu2,Ay1,Ay2,Kodno,Renk,FarkTop>, 
BolumHes<Gun,O,Kodno,Renk,FarkTop,Dadet,BrDok,NetDok,NetSır,BrF 

ırGiriş,O,O,O>, 

retract<aylık1<k<Kodno,Renk,BrDok,NetDok,NetSır,BrFırGiriş,DAde 
t,Gu2,Ay2))), 

gunplan_secim(11). 

kontrol<Kodno,Renk,BrDok,NetDok,NetSır,BrFırGiriş,DAdet,Gun,Gu1,Ay1,Gu2,A 
y2):-

Elg<Gu1,Gu2,Ay1,Ay2,Kodno,Renk,FarkTop),Yenıgun<Gun,Gunc>, 

BolumHes<Gunc,O,Kodno,Renk,FarkTop,Dadet,BrDok,NetDok,NetSır,BrF 

ırGiriş,O,O,O>, 

retract<aylık1<k<Kodno,Renk,BrDok,NetDok,NetSır,BrFırGiriş,DAdet 

,Gu2,Ay2>>>, 
gunplan_secim(1). 

Elg(Gu1,Gu2,Ay1,Ay2,Kodno,Renk,FarkTop):- Ay2-Ay1=0, FarkTop=Gu2-Gu1, 
assertz<eldg<k<Kodno,Renk,FarkTop))),save<"eldg.dba",eldg), !; 
Gunsay<Ay1,Sayı1>,FarkTop=Sayı1-Gu1+Gu2, 

assertz(eldg<k<Kodno,Renk,FarkTop))),save<"eldg.dba",eldg), 

El<Gu1,Gu2,Ay1,Ay2,Kodno,FarkTop>:-Ay2-Ay1=0, FarkTop=Gu2-Gu1; 
Gunsay<Ayl,Sayı1>,FarkTop=Sayı1-Gul+Gu2. 

AnaGiriş(1):-consult_aylık1,consult_gunf1,consult_gunkp1,consult_gunkfalc 

consult_gunkfl,consult_bugUn,AnaGiriş(ll). 

AnaGir i ş< 11> :-
makewindow(1,2,3,"Aylık Girişler",2,2,20,78>,nl, 

cursor<S,lO>,write<"Kod numarasını giriniz •••••••••••••••••• :">, 
cursor<6,10>,write<"Renk kodunu giriniz ••••••••••••••••.•••• :"), 
cursor<8,13>,write<"Planlama doneminde">, 
cursor<10,10),write<"Depoya girmesi planlanan adedi giriniz •• :">, 
cursor(11,10>,write<"Son tarihi giriniz ••••••••••••••••••••••• :">, 
cursor<12,10>,write<"<Ornek: 5 Şubat için Gun=S, Ay=2 gibi.>">, 
cursor<14,14>,write<"Gu2 ..••.• :">,cursor<14,30),write<"Ay2 •••••• :"), 
cursor<S,S1>, readln <Kodno), 
cursor(6,51), readln <Renk>, 
cursor(10,51>, readint <DAdet>, 
cursor<14,24>,readint<Gu2>, 
cursor(14,30),write<"Ay2 •••••• :">, 
cursor(14,40>,readint(Ay2>, 
Pfireler<Kodno,Dök,Fırın>, 
BrFırGiriş=DAdet/(1-Fırın>,BrDok=BrFırGiriş/(1-Dök),NetSır=BrFırGiriş, 

NetDok=BrDok*<1-Dök),cursor<17,45>, 
write<"Dogru girdiniz mi? (e/h) ( >">,cursor<17,71>,readln(Cev>, 
cursor<16,72>,write<">">,Cev=e, 
assertz(aylıkl<k<Kodno,Renk,BrDok,NetDok,NetSır,BrFırGiriş,DAdet,Gu2,Ay2> 
)), 
save<"aylık1.dba",aylık1>,bugun<k<Gu1,Ay1,Gun)), 
assertz(gunkf1<k<Kodno,Renk,1,1,1,Gu1,Ay1>>>, 
A~~~Pt~Cgunkp1Ck<Kodno,Renk,1,1,1,Gu1,Ay1>>>, 
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assertz<gunkfalc<k<Kodno,1,Gu1,Ay1>>>, 
assertz(gunf1<k<Kodno,Renk,1,1,1,Gu1,Ay1>>>, 
save<"gunf1.dba",gunf1), 
save<"gunkf1.dba",gunkf1>,save("gunkfalc.dba",gunkfalc>, 
save<"gunkp1.dba",gunkp1>,cursor<17,45>,devam;AnaGiriş(11). 

AnaGiriş<2>:-consult_plan,consult_aylık2,consult_gunkf2,consult_gunf2, 
consult_bugun,AnaGiriş<22>. 

AnaGiriş<22):-makewindow<1,2,3,"Aylık Girişler",2,2,20,78), 
cursor<8,9>,write<"Kod numarasını 
giriniz .............................. :">, 
cursor<9,9>,write<"Aylık planlanan alçı kalıp Uratim adedini 
giriniz ••• :">, 
cursor<8,62>, readln <Kodno>, 
cursor<9,62>, readint (AAdet>, 
cursor<11,9>, 
write<"Son uratim tarihini giriniz ••• ">,nl,cursor(13,22>, 
write ( "Gu2 •••••• : "> , c ur sor <13, 46 >,write<" Ay2 ••••• "> , 
cursor(13,32>,readint<Gu2>, 
cursor<13,46),write<"Ay2 ••••• ">, 
cursor<13,54>,readint<Ay2>,cursor<15,30>, 
write<"Dogru girdiniz mi? (e/h) ( >">,cursor<15,56>,readln<Cev), 
cursor(15,57>,write<">">,Cev=e, 
assertz<aylık2<k<Kodno,AAdet,Gu2,Ay2>>>,save<"aylık2.dba",aylık2>, 
plan<k<Gu1,Ay1,Gun>>,write<"plandan deger alındı">,pause, 
El<Gu1,Gu2,Ay1,Ay2,Kodno,FarkTop>,write<"El hesaplandı">,pause, 
bugun<k<Gu1,Ay1,Gun>>,assertz(gunkf2<k<Kodno,1,1,1,1,Gu1,Ay1>>>, 
assertz<gunf2<k<Kodno,1,1,1,1,Gu1,Ay1>>>, 
save<"gunf2.dba",gunf2>,save("gunkf2.dba",gunkf2),cursor<17,30),deva;AnaG 
ir i ş <22>. 

AnaGiriş<3>:-menu. 

AnaGiriş<O>:-write<"Bu modul, gUnluk fiili verilerin girişi için 
tasarlanmıştır.">, 

write("Bazı bilgilerde renk datayına gerek olmadıgından <sureçte henuz 
sırlama safhasına gelinmediginden) sadece kod bazında veri"), 
write("girişi istenmiştir. Ornegin 6287 kod nolu mamulden o gUn kaç adet 
dökuldugu gibi.">, 
write<"Bazı bilgiler ise hem kod hem de renk detayındadır.">, 
write<"6287 kod nolu mamulun beyaz renginden o gun uretilip depoya giren 
adet gibi">,nl,nl, 
write<"Buna göre kod ve renk detayındaki bilgilerin girişi için 1 
seçenegini,">, 
write<"Sadece kod detayındaki bilgilerin girişi için 2 seçenegini 
seçmelisiniz.">, 
write<"Sonuc olarak her iki grup veri girişi de yapılmalıdır.">,pause. 

Pfireler<Kodno,Dök,Fırın>:-
Kodno="6280",Dök=0.11,Fırın=0.35; 
Kodno="6282",Dök=0.15,Fırın=0.41; 

Kodno="6287",Dök=0.15,Fırın=0.40; 

Kodno="6288",Dök=0.15,Fırın=0.30; 
Kodno="6552",Dök=0.12,Fırın=0.21; 
Kodno="6553",Dök=0.14,Fırın=0.41; 

K~~nQ= 6 1111",Dök=0.08,Fırın=0.30. 



Ek.3. <devam> 

devam:-write<"devam E/H ••• < >">,cursorC17,59), 
readln<Harf), 
cursor<17,60>,write<">">,Harf=h,islem_secım<1>,!;AnaGiriş(11). 

deva:-write<"devam E/H ••• < >">,cursor(17,44>, 
readln<Harf), Harf=h,islem_secım<1>;AnaGiriş<22>. 

BolumHes<Gun,Sayac,Kodno,Renk,FarkTop,Dadet,BrDok,NetDok,NetSır,BrFırGiri 
ş,Topa,Topd,Topkay):-

Sayacl=Sayac+l,Sayacl<=FarkTop, 
Hangıgun<Gun,_,_,Alçık,Dok,Kay>, 

AlçTop=Topa+Alçık,DokTop=Topd+Dok, 

KayTop=Topkay+Kay, 
Yenıgun<Gun,Gunc>, 

BolumHes<Gunc,Sayacl,Kodno,Renk,FarkTop,Dadet,BrDok,NetDok,NetSır, 

BrFırGiriş,AlçTop,DokTop,KayTop>; 

write<"Topkay=">,write<Topkay>,nl, 
write<"Topd="),write<Topd),pause,nl, 

GunpDepa=Dadet/Topkay, 
Gunpbfg=BrFırGiriş/Topkay, 
GunpSıra=NetSır/Topkay, 

Gunpbdok=BrDok/Topd, 
GunpDöka=NetDok/Topd, 
assertz<gunpl<k<Kodno,Renk,GunpDepa,GunpSıra,Gunpbfg,GunpDöka,Gun 

pbdok>>>, 
assertz(dokplan<k<Kodno,GunpDöka,Gunpbdok>>>, 
save<"gunpl.dba",gunpl>,save<"dokplan.dba",dokplan). 

BolHesAlçı<Gun,Sayac,AAdet,Kodno,FarkTop,Topa>:-Hangıgun<Gun,_,_,Alçık,_, 

_>,nl, 
Alçtop=Topa+Alçık, Yenıgun(Gun,Gunc>, 

Sayacl=Sayac+l,Sayacl<=FarkTop, 
BolHesAlçı<Gunc,Sayacl,AAdet,Kodno,FarkTop,Alçtop); 

!,GunpAlçıa=AAdet/Topa,assertz<galçp<k<Kodno,GunpAlçıa,FarkTop))), 

save("galçp.dba",galçp). 

consult_gunkfl:-existfile<"gunkfl.dba">, !,consult("gunkfl.dba",gunkfl). 
cansul t_gunkf 1. 

consult_gunkf2:-existfile<"gunkf2.dba">, !,consultC"gunkf2.dba",gunkf2). 
consult_gunkf2. 

consult_galçp:-
existfile("galçp.dba"), !, 
consult<"galçp.dba",galçp). 

consult_galçp. 

consult_aylıkl:-existfile("aylıkl.dba"), !,consult<"aylıkl.dba",aylıkl>. 

consult_aylıkl. 

consult_aylık2:-existfile<"aylık2.dba">,!,consult<"aylık2.dba",aylık2). 
consult_aylık2. 

consult_bugun:-existfile<"bugun.dba">, !,consult<"bugun.dba",bugun>. 
consult_bugun. 

consult_eldg:-existfile<"eldg.dba"), !,consult<"eldg.dba",eldg). 
consult_eldg. 



consult_plan:
existfile<"plan.dba">, !, 
consult<"plan.dba",plan>. 

consult_plan. 

Ek.3. (devam> 

consult_gunpl:-existfile<"gunpl.dba">, !,consultC"gunpl.dba",gunpl). 
consult_gunpl. 

consult_egalçı:-existfile("egalçı.dba">, !,consultC"egalçı.dba",egalçı>. 
consult_egalçı. 

consult_gunfl:-existfile<"gunfl.dba">, !,consult<"gunfl.dba",gunfl>. 
consult_gunfl. 

consult_gunf2:-existfile<"gunf2.dba"),!,consult<"gunf2.dba",gunf2). 
consult_gunf2. 

consult_dokplan:-existfileC"dokplan.dba">, !,consultC"dokplan.dba",dokplan 
) . 
consult_dokplan. 

consult_gunkpl:-
existfile<"gunkpl.dba"), !, 
consult<"gunkpl.dba",gunkpl). 

consu 1 t_gunkpl. 

consult_gunkfalc:-existfileC"gunkfalc.dba">, !,consultC"gunkfalc.dba",gunk 
fal c>. 
consult_gunkfalc. 



Ek.3. <devam> 

* Bu aodul bazı sabit tanıalaaaları içermektedir.* 

project "tez" 
include "globtez.pro" 

domains 
kayıt=k<symbol,symbol,integer,integer> 

clauses 

Gunsay <1, 31> • 
Gunsay(2,28>. 
Gunsay(3,31>. 
Gunsay(4,30). 
Gunsay <5, 31>. 
Gunsay(6,30>. 
Gunsay(7,31). 
Gunsay<B,31>. 
Gunsay (9, 30). 
Gunsay <10, 31>. 
Gunsay<11, 30). 
Gunsay < 12, 31>. 

Eg<Gu,Gu1,Ay,Ay1,Kodno,Renk,Top>:-Ay1-Ay=O,Top=Gu1-Gu, !; 
Gunsay<Ay,Sayı>,Top=Sayı-Gu+Gu1. 

Yenıgun<EskGun,Gun>:-EskGun="pazartesi",Gun="salı", !; 
EskGun=~salı",Gun="çarşamba", !; 
EskGun="çarşamba",Gun="perşembe", !; 
EskGun="perşembe",Gun="cuma", !; 
EskGun="cuma",Gun="cumartesi", !; 
EskGun="cumartesi",Gun="pazar", !; 
EskGun="pazar",Gun="pazartesi". 



Ek.3. (devam> 

* Bu aodUlde gUnlUk fiili degerierin girişi yapılmaktadır. * 

project "tez" 
include "globtez.pro" 

predicates 

dev(integer,integer,integer) 
consult_gunkfl 
consult_gunkf2 
consult_gunfl 
consult_gunf2 
consult_bugun 
consult_galc 
consult_gunkfalc 

clauses 

GUnlUkFiiliVeriGirişi<l,Gul,Ayl>:-consult_gunfl,consult_gunkfl, 

GUnlukFiiliVeriGirişiCll,Gul,Ayl>. 

GUnlUkFiiliVeriGirişi(11,Gul,Ay1):-

makewindow(1,2,3,"GUNLUK FIILI GIRIŞLER(1)",2,2,20,78>,nl, 
cursor<7,13),write<" Kod numarasını giriniz •••••.•.•••••••.••• :">, 
cursor<8,13>,write<" Renk kodunu giriniz •••••••••••••••••••••• :">, 
cursor<9,13>,write<" GUnlUk depoya giren adet ••••••••••.•••••• :">, 
cursor<10,13>,write<" GUnlUk sırlanan adet •••••••.••••••••.•• :">, 
cursor<11,13>,write<" Gunluk fırından çıkan adet •••••••••.•••• :">, 
cursor<7,59), readln <Kodno>, 
cursor<8,59), readln <Renk>, 
cursor<9,59>, readint <GunfDepa>, 
cursor<10,59>, readint <GunfSıra>, 

cursor<11,59), readint <Gunfbfç>, 
cursor<14,26), 
write<"Dogru girdiniz mi? e/h < >">,cursor(14,50>,readln<Cev), 
cursor<14,51>,write(")"),Cev=e, 
G=Gul-1, 
assertz<gunf1Ck<Kodno,Renk,GunfDepa,GunfSıra,Gunfbfç,Gu1,Ay1))), 

gunkfl<k<Kodno,Renk,GunfkDep,GunfkSır,Gunfkbfg,G,Ayl)), 

GunfkDepY=GunfkDep+GunfDepa, 
GunfkSırY=GunfkSır+GunfSıra, 

GunfkFırY=Gunfkbfg+Gunfbfç, 

retract<gunkfl<k<Kodno,Renk,_,_,_,G,Ayl>>>, 
save("gunfl.dba",gunfl>, 
assertz<gunkfl<k<Kodno,Renk,GunfkDepY,GunfkSırY,GunfkFırY,Gul,Ayl>>>, 

save<"gunkf1.dba",gunkf1),dev<Gu1,Ay1,11>;GunlukFiiliVeriGirişi(11,Gu1,Ay 
1). 

GUnlUkFiiliVeriGirişiC2,Gul,Ay1):-consult_gunf2,consult_gunkf2,consult_gu 

nkfal c, 
consult_galc, GunlUkFiiliVeriGirişi(22,Gul,Ay1>. 

GUnlUkFiiliVeriGirişi(22,Gu1,Ay1):-makewindow<1,2,3,"GUNLUK FIILI 
GIRIŞLER<2>",2,2,20,78>,nl, 

cursor(6,9), write<"Kod numarasını 
giriniz ............................ :">, 
auraor(7,9>, write<"Brut dökUm) adedi 
giriniz ......................... :">, 



Ek.3. (devam> 

cursorC8,9>, write<"Net dökUm adedini 
giriniz ......................... :">, 
cursor<9,9>, write<"Yarı mamul adedini 
giriniz ........................ :">, 
cursorC10,9>,writeC"Uretilen alçı kalıp adedini 
giriniz ••••••••••••••• :">, 

cursor<6,60>,readln<Kodno>, 
cursor<7,60>,readint<Gunfbdok>, 
cursor<8,60),readintCGunfDöka>, 
cursorC9,60),readint<YmAdet>, 
cursorC10,60>,readintCAlçıkF>,cursorC14,26>, 

writeC"Dogru girdiniz mi? e/h C 

>">,cursorC14,SO>,readlnCCev>,cursorC14,51), 
write<">">,Cev=e, 
G=Gu1-1,write<"G=">,write<G>, 
FDökFire=1-CGunfDöka/Gunfbdok), 
assertzCgunf2CkCKodno,YmAdet,GunfDöka,Gunfbdok,FDökFire,Gu1,Ay1>)), 
writeC"gunf2 ye kayıt eklendi"),pause, 
assertz(galcCkCKodno,AlçıkF,Gu1,Ay1>>>, 

writeC"galc a kayıt eklendi">,pause, 
save<"gunf2.dba",gunf2), 
save<"galc.dba",galc>, 
gunkf2CkCKodno,GunfkYm,GunfkDök,Gunfkbdok,GunfkAlçı,G,Ay1>>, 
writeC"gunkf2 den kayıt alındı">,pause, 
gunkfalc<k<Kodno,GunfkAlçı,G,Ay1>>,writeC"gunkfalc dan kayıt 
al ındı">, pause, 
GunfkAlçıY=GunfkAlçı+AlçıkF,GunfkDökY=GunfkDök+GunfDöka, 

GunfkYmY=GunfkYm+YmAdet,GunfkbdokY=Gunfkbdok+Gunfbdok, 
retract(gunkf2CkCKodno,_,_,_,_,G,Ay1>>>, 
retractCgunkfalc<k<Kodno,GunfkAlçı,G,Ay1>>>, 

assertzCgunkf2CkCKodno,GunfkYmY,GunfkDökY,GunfkbdokY,GunfkAlçıY,Gul,Ay1)) 
) , 
assertzCgunkfalc<k<Kodno,GunfkAlçıY,Gul,Ayl>>>, 

save("gunkf2.dba",gunkf2>,save("gunkfalc.dba",gunkfalc>, 
devCGu1,Ay1,22>;GUnlukFiiliVeriGirişiC22,Gul,Ay1). 

GUnlUkFiiliVeriGirişiCO,_,_>:-

~ makewindow<1,2,3,"AÇlKLAMA PENCERES1>",2,2,20,78),nl,GUnlUkGirişler. 

GunlUkFiiliVeriGirişiC4,_,_>:-menu. 

GUnlUkGirişler:-makewindow<1,2,3,"GUNLUK VERI G1R1Ş1",2,2,20,78>,nl, 
makewindow<1,2,3,"GUNLUK VERI G1R1Ş1",2,2,20,78>,nl,nl,nl,nl, 
write<" 
Aç ı k 1 ama 1 ar • •••••••••••••••.•••..••••••••••••••• <O> "> , n 1 , 
write<" Birinci Grup Verilerin 
Girişi •••.••••••••••••••• Cl>"> ,nı, 
write<" Ikinci Grup Verilerin 
Girişi •••••••••••••••••••• <2>">,nl, 
write<" 
Çıkış •............•.•.......••........•........• <3>">,nl,nl,nl,nl, 
write<" Seçiminizi Giriniz •••••••••••••••••• < >">,nl,nl, 
cursor <12,49>, 



Ek.3. (devam) 

readint (Secım>, 

clearwindow,consult_bugun,bugun<k<Gul,Ayl,_>>,removewindow, 
GunlUkFiiliVeriGirişi(Secım,Gul,Ayl),menu. 

pause:-nl,write("lUtfen herhangi bir tuşa basınız ••• ">, readchar <_>,ni. 

dev<Gul,Ayl,Sayı>:-cursor(15,26>,write("devam e/h ••• ( >">,cursor<15,40), 
readln<Harf>, 
cursor<15,41>,write<">">,Harf=h,removewindow,GUnlUkGirişler, !; 
GunlUkFiiliVeriGirişi(Sayı,Gul,Ayl>. 

consult_gunfl:-existfile("gunfl.dba">, !,consult<"gunfl.dba",gunfl). 
consult_gunfl. 

consult_gunf2:-existfile("gunf2.dba">, !,consult("gunf2.dba",gunf2>. 
consult_gunf2. 

consult_gunkfl:-existfile("gunkfl.dba">, !,consult<"gunkfl.dba",gunkfl). 
consult_gunkfl. 

consult_gunkf2:-existfile<"gunkf2.dba">, !,consult<"gunkf2.dba",gunkf2>. 
consult_gunkf2. 

consult_bugun:-existfile<"bugun.dba">, !,consult<"bugun.dba",bugun>. 
consult_bugun. 

consult_galc:-existfile("galc.dba">, !,consult<"galc.dba",galc>. 
consult_galc. 

consult_gunkfalc:-existfile<"gunkfalc.dba">, !,consult<"gunkfalc.dba",gun 
kfalc>. 
consult_gunkfalc. 
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*Bu aodulde gUniUk Uretiain degerlendirilaesine başlanır. Ilk çalış
tırıldıgında ekrana daha oneeden yapılaası gereken işlealerin yapılıp 
yapılaadıgını sorgulaaak aaacıyla bir mesaj gelir. B u işlealar 
yapıldıysa prograa çalışır. Yapılmadıysa programdan çıkılır. * 

project "tez2" 
include "globtez.pro" 

domains 
gunkpkayıtl=k<symbol,symbol,integer,integer,integer,integer,integer) 
a2=k<symbol,integer,integer,integer,integer) 
kayıt=k<integer,integer,integer,integer,integer) 

predicates 

Hesaplar 
Devam<real,real,integer,integer) 
git<symbol,symbol,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer 
) 

SırayaKoy(integer> 

uyarı<integer,symbol,symbol) 

basla 
Gi<real,integer> 
consult_gunpl 
consult_eldg 
consult_bugun 
consult_gunfl 
consult_gunf2 
consult_gunkfl 
consult_gunkf2 
consult_gunkpl 
consult_galçp 
consult_plan 
gun<symbol,symbol> 
consult_sıra 
consult_gunkpduk 
consult_gunkpalçı 

consult_galc 
Anaişlemler 

Acı k la 
uyarı22(integer,integer,integer,symbol,symbol,integer,integer> 

Go<integer> 
Başla(symbol> 

kacıncı_ısgunu<kayıt> 

sonişlem(symbol,symbol,integer,integer> 

E<integer,integer,integer,integer,symbol,symbol,integer> 
ayarla<integer) 
tekrarayarla(integer) 
pa us 
BrutDok<integer,integer> 
ND<integer,integer> 
Dk<real, real > 
Alkalıp<integer,integer) 
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clauses 

kacıncı_ısgunu<k<1,7,1,1,1)). 

kacıncı_ısgunu<k<2,7,2,2,2>>. 
kacıncı_ısgunu<k<3,7,3,3,3)). 

kacıncı_ısgunu<k<4,7,4,4,4)). 

kacıncı_ısgunu<k<5,7,5,5,5>>. 
kacıncı_ısgunu<k<6,7,5,5,5)), 

kacıncı_ısgunu<k<7,7,5,5,5)). 

kacıncı_ısgunu<k<8,7,6,6,6)). 
kacıncı_ısgunu<k<9,7,7,7,7>>. 
kacıncı_ısgunu<k<10,7,8,8,8)). 

kacıncı_ısgunu<k<11,7,9,9,9)), 

kacıncı_ısgunu<k<12,7,10,10,10>>. 
kacıncı_ısgunu<k<13,7,10,10,10>>. 
kacıncı_ısgunu<k<14,7,10,10,10>>. 
kacıncı_ısgunu<k<15,7,11,11,11>>. 
kacıncı_ısgunu(k(16,7,12,12,12)). 

kacıncı_ısgunu<k<17,7,13,13,13>>. 
kacıncı_ısgunu<k<18,7,14,14,14)). 

kacıncı_ısgunu<k<19,7,15,15,15)), 

kacıncı_ısgunu<k<20,7,15,15,15)). 
kacıncı_ısgunu<k<21,7,15,15,15)), 

kacıncı_ısgunu<k<22,7,16,16,16)). 
kacıncı_ısgunu<k<23,7,17,17,17>>. 

kacıncı_ısgunu(k(24,7,18,18,18>>. 

kacıncı_ısgunu<k<25,7,19,19,19)). 

kacıncı_ısgunu<k<26,7,20,20,20>>. 

kacıncı_ısgunu<k<27,7,20,20,20)). 
kacıncı_ısgunu<k<28,7,20,20,20)). 

kacıncı_ısgunu<k<29,7,21,21,21)). 

kacıncı_ısgunu(k(30,7,22,22,22>>. 
kacıncı_ısgunu<k<31,7,22,22,22)), 

Pfireler<Kodno,Dök,Fırın>:
Kodno="6280",Dök=0.11,Fırın=0.35; 

Kodno="6282",Dök=0.15,Fırın=0.41; 
Kodno="6287",Dök=0.15,Fırın=0.40; 
Kodno="6288",Dök=0.15,Fırın=0.30; 
Kodno="6552",Dök=0.12,Fırın=0.21; 
Kodno="6553",Dök=0.14,Fırın=0.41; 
Kodno="1111",Dök=0.08,Fırın=0.30. 

E<Gu,Gu1,Ay,Ay1,Kodno,Renk,Top):-Ay1-Ay=O,Top=Gu1-Gu, !; 
Gunsay<Ay,Sayı>,Top=Sayı-Gu+Gu1. 

basla:-
makewindow<1,2,3,"ANA MENU",5,5,19,70>,nl,nl,nl, 
write<" Ana lşlemler •••••••••••••••••••••••• <l>">,nl, 
write<" 
write<" 

Açıklamalar .•••••••••••••••••••••••• (2)"),nl, 
Çıkış .........................•.•... <3>">,nl,nl, 

write<" Seçiminizi Giriniz •••••••••••••••••• < 
>">,nl,nl,cursor<7,49>, 
readint <Secım>,removewindow,Go<Secım>. 
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Go<Secım>:-Secım=l,Analşlemler; 

Secım=2,Acıkla; 

Secım=3,exit. 

Acıkla:-!,makewindow<1,2,3,"SIRALAMA MODULU",2,2,20,78>,nl,nl,nl, 
write<" Bu modul, gUnlUk uretimi degerlendirmek için 
hazırlanmıştır. Asıl ">,nl, 
write<" işlemler bu program tarafından yapılacaktır. Eger daha önce tez 

adlı">,nl, 

write(" exe programını çalıştırmış ve gerekli ön hazırlıkları 
yapmışsanız bu ">,nl, 
write<" menUden 1 seçenegini seçerek programı çalıştırmaya 

başlayabilirsiniz.">,paus, 

basla. 

ayarla<2>:-writedevice<printer). 
ayarla(l). 

tekrarayarla<2>:-writedevice<screen). 
tekrarayar la(!). 

Analşlemler:-!,makewindow<1,2,3,"SIRALAMA MODULU",2,2,20,78),nl,nl,nl, 
write<" Sonucları nereden almak istersiniz?">,nl,nl,nl, 
write<" Ekran ..•••••..• <1>">,nl, 
write<" Printer •••••••• <2>">,nl,nl, 
write<" Seeiminiz •••••• < >">,cursor<9,43), 
readint<Secim), cursor<9,44>,write(")"),ayarla<Secim), 

consult_gunkf1,consult_gunkp1,consult_gunp1,consult_gunf1,consult_sıra, 

SırayaKoy<O>,tekrarayarla(Secim). 

SırayaKoy<B>:-consult_bugUn,bugUn(k(Gu1,Ay1,_>>, 

retract<gunf1<k<Kodno,Renk,GunfDepa,_,_,Gu1,Ay1))), 
retract<gunpl<k<Kodno,Renk,GunpDepa,_,_,_,_>>>, 
retract<gunkpl<k<Kodno,Renk,GunpkDepa,_,_,Gu1,Ay1))), 
retract<gunkfl<k<Kodno,Renk,GunfkDepa,_,_,Gul,Ayl))), 
git<Kodno,Renk,B,GunfkDepa,GunpkDepa,GunfDepa,GunpDepa,Gul,Ayl). 

git<Kodno,Renk,B,GunfkDepa,GunpkDepa,GunfDepa,GunpDepa,Gu1,Ay1):
Kodno="1111", 
assertz<sıra<k<Kodno,Renk,3,10>>>,save<"sıra.dba",sıra), 

consult_sıra, 

Hesaplar. 

git<Kodno,Renk,B,GunfkDepa,GunpkDepa,GunfDepa,GunpDepa,Gul,Ayl>:
SO=l-<GunfkDepa/GunpkDepa>,SG=l-<GunfDepa/GunpDepa>, 
K=GunpDepa-GunfDepa, A=l-<<GunfkDepa+K)/GunpkDepa),Gi<A,AKod), 
Devam<SO,SG,AKod,Kod>,Kod<>O,SıraNo<SO,SıraNl>,T=B+l, 
assertz<sıra<k<Kodno,Renk,Kod,SıraNl>>>,write<"sıraya deger kondu"), 
save<"sıra.dba",sıra>,SırayaKoy<T>. 

git<Kodno,R~nk,B,CunfkO~pAJQunp~O~pA 1 QunfO~pAJQunpO~pa,Gu1,Ay1>:
SırayaKoy<B>. 



Gi<A,Akod>:-A<0.11,AKod=1; 
AKod=O. 

Ek.3. (devam> 

Devam<SO,SG,AKod,Kod>:-SO>=O,SG<=O,Kod=1; 
SO<=O,SG>=O,Kod=2; 
SO>=O,SG>=O,AKod=1,Kod=3; 
SO>=O,SG>=O,AKod=O,Kod=4; 
Kod=O. 

Hesaplar:- !,sıra<k<Kodnol,Renkl,Kod,N>>, 
nltnl,nl,nl, 
write<" Kodno ">,write<" Renk 
write<" --------- ">,write(" ---------
write<" ">,write<Kodnol>,write<" 

">,write<Renkl>,nl,nl,paus, 
retract<sıra<k<Kodno1,Renk1,Kod,N>>>, 

save<"sıra.dba",sıra>, 
sonişlem<Kodnol,Renkl,Kod,N>. 

sonişlem<Kodno1,Renk1,Kod,N>:-Kodno1="1111", 

write<"butun islemler bitti">, paus,exit. 

">,nı, 

">,nı, 

sonişlem<Kodnol,Renkl,Kod,N>:-uyarı<Kod,Kodnol,Renkl>,paus,Hesaplar. 

BrutDok<Gunpbdok,Gunfbdok>:-Gunpbdok>Gunfbdok, 
write<" BugUn ">,write<Gunfbdok>,write<" adet brut dökUm 

yapılmıştır. Oysa bu deger ">, 
write<Gunpbdok>,write<" olarak">,nl, 
write<" planlanmıştı.">,nl;true. 

ND<GunpDöka,GunfDöka):-GunpDöka>GunfDöka, 
write<" Elde edilen net dökUmadedi planlanandan azdır.">,nl, 
write<" GUnlUk net dökUm adedi ">,write<GunpDöka>,write<" 

olmalıydı. Oysa bugunku net dökUm">,nl, 
write<" adedi ">,write<GunfDöka>,write<" olarak gerçekleşmiştir. 

Bu durum yarın bu kod için ">,nl, 
write<" elde edilecek mamul adedinin azalmasına yol 

açabilir.">,nl 
;true. 

Dk<FD,Dök):-FD>Dök, 
write<" Dokum fire planlananı asmıstır.">,nl, 
write<" Planlanan dökUm fire degeri ">,write<Dök),write<" oldugu 

halde bu-">,nl, 
write<" gUn için bu deger ">,write<FD>,write<"olarak 

gerçekleşmiştir.">;true. 

Alkalıp<GunpAlçıa,AlçıkF>:-GunpAlçıa>AlçıkF, 

write<" Bugunku alcıkalıp uretimi planın gerisinde 
kalmıstır.">,nl, 

write<" Planlanan alçıkalıp degeri "),write<GunpAlçıa>,write<" 
olarak be-">,nl, 
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write<" lirlenmişti. Fakat bugun ">,write<AlçıkF>,write<" adet 
alçıkalıp">,nl, 

write<" uretilmiştir.">;true. 

uyarı22<22,Gul,Ayl,Kodno,Renk,Gunf0epa,Gunfbfg):

makewindow(1,2,3,"GUNLUK URETIM DEGERLENDIRME 
SONUÇLARI",0,0,25,80>,nl, 

write<Kodno>,write<" ">,write<Renk>,nl, 
write<"-----">,write<" ">,write<"----">,nl,nl, 
write<" Bugunku depo girisi.planlara uygun olarak 

gerceklesmemistir. Fa-">,nl, 
write<" kat kumulatif planlardan sapma sozkonusu degildir. Bu durumda 

gunluk">,nl, 
write<" uratimdeki sapmanın kumulatif planları etkileyecek boyutta 

olmadıgı">,nl, 

write<" soylenebilir">,nl,nl,gun<Kodno,Renk), 
consult_gunpl,consult_gunf2,consult_galc, 
consult_galçp,consult_gunfl,gunfl(k(Kodno,Renk,GunfDepa,_,Gunfbfç,Gul 

,Ayl)), 
retract<gunpl<k<Kodno,Renk,GunpDepa,_,_,GunpDöka,Gunpbdok))), 
G=Gul-l,galc<k<Kodno,AlçıkF,Gul,Ayl>>, 
gunf2<k<Kodno,_,GunfDöka,Gunfbdok,FDökFire,G,Ay1)), 
gunf2<k<Kodno,_,GunfDök,Gunfdok,FDökFir,Gul,Ay1>>, 
retract(galçp<k<Kodno,GunpAlçıa,_>>>, 

Pfireler<Kodno,Dök,Fırın>, 
FFırınFire=l-<GunfDepa/Gunfbfç), 

FırFireSapma=l-<Fırın/FFırınFire), 

BrDokS=l-<Gunfbdok/Gunpbdok>, 
NDokS=l-<GunfDöka/GunpDöka), AlçıS=l-<AlçıkF/GunpAlçıa>, 
DepS=l-<GunfDepa/GunpDepa>, DökFireSapma=l-<Dök/FDökFire), 
islem2<2,Kodno,Renk,Fırın,FFırınFire,Dök,FDökFire,GunfDepa,GunpDepa,G 

unfDöka,GunpDöka,AlçıkF,GunpAlçıa,Gunfbdok,Gunpbdok,BrDokS,NDokS,AlçıS,Dö 

kFireSapma,FırFireSapma>,nl, 

write<" Bugun dokumu yapılıp, yarın tamamlanacak olan mamuller 
için bugun-">, 

write<" ku uretim degeriendirmesi ise soyledir:">,nl,nl, 
gunpl<k<Kodno,Renk,GunpDepa,_,_,GunpDöka,Gunpbdok>>, 
BrutDok<Gunpbdok,Gunfdok),nl,ND<GunpDöka,GunfDök),nl, 
Dk<FDökFir,Dök),nl,Alkalıp<GunpAlçıa,AlçıkF>. 

uyarı<l,Kodno,Renk>:

makewindow<1,2,3,"GUNLUK URETIM DEGERLENDIRME 
SONUÇLARI",0,0,25,80>,nl, 

write<Kodno>,write<" ">,write<Renk),nl, 
write<"-----">,write<" ">,write<"----">,nl,nl, 
write<" Bu kod için bugunku depo girisi planlara uygun olarak 

gerceklesti-">,nl, 
write<" mulatif planlarda sapma vardır. Bu durum onceki gunlerde 

meydana ge-">,nl, 
write<" len kumulatif sapmanın hala devam ettigini 

gostermektedir."),nl,paus, 
consult_bugun,bugun<k<Gul,Ayl,_>>,consult_gunf2,consult_galc, 
consult_gunkfl,consult_gunkpl,consult_gunkf2, 
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consult_gunkpdök,consult_gunkpalçı,consult_gunpl, 
gunkf1(k(Kodno,Renk,GunfkDep,_,GfkBrFırGir,Gu1,Ay1>>, 
gunkp1Ck<Kodno,Renk,GunpkDepa,_,Gunpkbfg,Gu1,Ay1)), 
gunkf2Ck<Kodno,_,GunfkDök,Gunfkbdok,GunfkAlçı,Gu1,Ay1>>, 
gunkpdökCk<Kodno,GunpbkDök,GunpkDök,Gu1,Ay1)),write<"gunkpdök 

yapıldı"),paus, 

gunkpalçı<k<Kodno,GunpkAlçı,Gul,Ayl)), 

DepKS=1-<GunfkDep/GunpkDepa>, BrDokKS=1-<Gunfkbdok/GunpbkDök), 
NDokKS=1-<GunfkDök/GunpkDök), AlçıKS=1-<GunfkAlçı/GunpkAlçı>, 
KDökFireFiili=l-<GunfkDök/Gunfkbdok>, 
FırınCıkSonFirF=1-<GfkBrFırGir/GunfkDep>, 
FırınCıkSonFirP=1-<Gunpkbfg/GunpkDepa>, 

FırınCıkSonFire=FırınCıkSonFirF-FırınCıkSonFirP, 

islem1<1,Kodno,Renk,BrDokKS,NDokKS,AlçıKS,KDökFireFiili,FırınCıkSonFire), 
write<"Kodno=">,write<Kodno>,nl,nl,nl, 
write<" Bugun dokumu yapılıp, yarın tamamlanacak olan mamuller 

icin bugun-"),nl, 
write<" ku uretim degeriendirmesi ise soyledir:">,nl,nl, 
gunpl<k<Kodno,Renk,GunpDepa,_,_,GunpDöka,Gunpbdok)), 
gunf2<k<Kodno,_,GunfDök,Gunfdok,FDökFire,Gu1,Ay1>>, 

galc<k<Kodno,AlçıkF,Gul,Ayl)),consult_galçp,galçp<k<Kodno,GunpAlçıa,_)), 

FD=l-<GunfDök/Gunfdok),PFireler<Kodno,Dök,_), 
BrutDok<Gunpbdok,Gunfdok>,nl,ND<GunpDöka,GunfDök>,nl, 
Dk<FD,Dök>,nl,Alkalıp<GunpAlçıa,AlçıkF),paus. 

uyarı<2,Kodno,Renk>:-consult_bugun,bugun<k<Gu1,Ay1,_>>, 
consult_gunfl, 

retract<gunfl(k(Kodno,Renk,GunfDepa,_,Gunfbfg,Gul,Ayl>>>, 
uyarı22<22,Gul,Ayl,Kodno,Renk,GunfDepa,Gunfbfg), !. 

uyarı(3,Kodno,Renk>:-

makewindow<1,2,3,"GUNLUK URETlM DEGERLENDlRME 
SONUÇLARI",0,0,25,80>,nl, 

write<" GENEL DEGERLENDlRME 
">,nl,nl,nl, 

write<"Kodno">,write<" ">,write<"Renk">,nl, 
write("-----">,write<" ">,write<"----">,nl, 
write<Kodno>,write<" ">,write<Renk>,nl,nl, 
consult_gunf1,consult_gunpl,consult_gunf2, 
consult_galçp,consult_galc,consult_bugun, 
uyarı<33,Kodno,Renk>. 

uyarı(33,Kodno,Renk>:

retract<gunp1<k<Kodno,Renk,GunpDepa,_,_,GunpDöka,Gunpbdok>>>, 
bugun<k<Gu1,Ay1,Gun>>, 
G=Gu1-1,gunf1<k<Kodno,Renk,GunfDepa,_,Gunfbfç,Gu1,Ay1>>, 
write<" Bu kod için bugun depoya girişi yapılan mamul adedi, 

planlananın">,nl, 
write<" gerisinde kalmıştır. Ustalik bugune gelindiQinde kumulatif 

olarak da">,nl, 
write<" uretimi tamamlanıp depoya girmiş olması gereken mamul adedi 

plana gö-"),nl, 
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write(" re daha azdır. Fakat kUmUlatiflerdeki sapmanın yalnızca bugun 
gUnlUk">,nl, 

write<" uratimdeki sapmadan kaynaklandıgı anlaşılmıştır. Buna göre 
bugun gun-">,nl, 

write<" lUk uretimde kumulatifleri etkileyecek oranda bir sapmanın 
oluştugu">,nl, 

write(" söylenebilir."),nl,nl,gUn(Kodno,Renk>, 
galc<k<Kodno,AlçıkF,Gul,Ayl>>, 
retractCgunf2<k<Kodno,_,GunfDöka,Gunfbdok,FDökFire,G,Ayl>>>, 
retractCgalçp(k(Kodno,GunpAlçıa,_))), 

Pfireler<Kodno,Dök,Fırın>,FFırınFire=l-CGunfDepa/Gunfbfç), 

FırFireSapma=l-<Fırın/FFırınFire>, 
BrDokS=l-CGunfbdok/Gunpbdok>, 
NDokS=l-CGunfDöka/GunpDöka>, AlçıS=l-CAlçıkF/GunpAlçıa>, 
DepS=l-CGunfDepa/GunpDepa>, DökFireSapma=l-CDök/FDökFire>, 
makewindow<1,2,3,"GUNLUK URETIM DE~ERLENDIRME 

SONUÇLARI",0,0,25,80>,nl,nl,nl,nl,nl,nl,nl,nl,nl, 
write<" Bugun ">,write<Kodno>,write<" nolu mamulun 

">,write<Renk>, 
write<" renginden uretimi tamamlanarak depoya ">,ni, 
write<" girmesi gereken adet ">,write<GunpDepa>,write<" 

olmalıydı. Fakat bugun bu deger ">, 
write<GunfDepa>,writeC" olarak ">,nl,write<" 

gerçekleşmiştir.">, 

nl,nl,nl,nl,nl,paus, 
removewindow,removewindow, 
islem3(3,Kodno,Renk,Fırın,FFırınFire,Dök,FDökFire,GunfDepa,GunpDepa,G 

unfDöka,GunpDöka,AlçıkF,GunpAlçıa,Gunfbdok,Gunpbdok,BrDokS,NDokS,AlçıS,Dö 

kFireSapma,FırFireSapma),paus, 

removewindow, 
makewindow<1,2,3,"GUNLUK URETIM DE~ERLENDIRME 

SONUÇLARI",0,0,25,80),nl,nl, 
writeC"Kodno">,writeC" ">,write<"Renk">,nl, 
write<"-----">,write<" ">,write<"----">,nl, 
write<Kodno>,write<" ">,write<Renk>,nl,nl, 
write<" Bugun dökumu yapılıp, yarın tamamlanacak olan mamuller 

için bugUn-">,nl, 
write<" kU Uretim degeriendirmesi ise şöyledir:">,nl,nl, 
retract(gunf2<k<Kodno,_,GunfDök,Gunfdok,FDökFir,Gul,Ayl))),nl, 
galc<k<Kodno,AlçıkF,Gul,Ayl>>,nl, 

BrutDok<Gunpbdok,Gunfdok),nl,ND<GunpDöka,GunfDök),nl, 
Dk<FDökFir,Dök>,nl,Alkalıp<GunpAlçıa,AlçıkF>. 

uyarı<4,Kodno,Renk>:-

makewindow<1,2,3,"GUNLUK URETIM DE~ERLENDIRME 
SONUÇLARI",0,0,25,80>,nl, 

writeC"Kodno">,writeC" ">,write<"Renk">,nl, 
write<"-----">,write<" ">,write("----">,nl,nl, 
write<Kodno>,write(" ">,write<Renk),nl,nl, 
write<" Bugunku uretim sonucu hem gUnlUk hem de kumulatif 

planlardan sapma">,nl, 
write<" görUlmuştur. Bugunku sapma kumulatiflerdeki sapmayı 

açıklamaya yetmemek-">,nl, 
write(" tedir. Bu durum, Uretimde onceki gUnlerde meydana gelen 

açıgın bugunun">,nl, 
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write<" sonuna gelindiginde hala kapatılamadıgını, ayrıca bugunde 
limitleri a-">,nl, 

write<" şacak duzeyde sapma oldugunu göstermektedir."),nl, 
write<" Bu durumun nedenlerini araştırmak için hem bugun uretimi 

tamamlanan">,nl, 
write<" mamullerin Uretim sureci hem de kumulatif degerler 

incelenmelidir.">,paus, 
consult_bugun,bugun<k<Gu1,Ay1,_>>, 

consult_gunkf1,consult_gunkp1,consult_gunf1,consult_gunp1,consult_gunf2, 
consult_galçp,consult_galc,consult_gunkf2,consult_gunkpdök, 
consult_gunkpalçı, 

gunkf1<k<Kodno,Renk,GunfkDep,_,GfkBrFırGir,Gu1,Ay1>>, 
gunkf2<k<Kodno,_,GunfkDök,Gunfkbdok,GunfkAlçı,Gu1,Ay1)), 

gunkp1<k<Kodno,Renk,GunpkDepa,_,Gunpkbfg,Gu1,Ay1>>, 
gunfl<k<Kodno,Renk,GunfDepa,_,Gunfbfç,Gul,Ayl>>, 
gunpl<k<Kodno,Renk,GunpDepa,_,_,GunpDöka,Gunpbdok>>, 
G=Gul-1, 
gunf2<k<Kodno,_,GunfDöka,Gunfbdok,FDökFire,G,Ay1)), 
gunf2<k<Kodno,_,GunfD,Gunfb,FDF,Gu1,Ay1)), 
galc<k<Kodno,AlçıkF,Gul,Ayl)), 

galçp<k<Kodno,GunpAlçıa,_>>, 

gunkpdök<k<Kodno,GunpbkDök,GunpkDök,Gu1,Ay1)), 
gunkpalçı<k<Kodno,GunpkAlçı,Gu1,Ay1)), 

Pfireler<Kodno,Dök,Fırın>, 

DepKS=l-<GunfkDep/GunpkDepa>, BrDokKS=l-(Gunfkbdok/GunpbkDök>, 
NDokKS=l-<GunfkDök/GunpkDök), 
AlçıKS=1-<GunfkAlçı(GunpkAlçı>,DepS=1-<GunfDepa/GunpDepa>, 
write<"Buraya gerekli dokum bilgileri eklenecek">,nl, 
NDokS=l-(GunfDöka/GunpDöka>, AlçıS=l-<AlçıkF/GunpAlçıa>, 

BrDokS=l-<Gunfbdok/Gunpbdok>, 
FFırınFire=1-<GunfDepa/Gunfbfç>,FFırınFir=FFırınFire+0.01, 

FırFireSapma=l-<Fırın/FFırınFir>, 

DökFireSapma=l-(Dök/FDökFire), 
KDökFireFiili=l-<GunfkDök/Gunfkbdok), 
FırınCıkSonFirF=l-<GfkBrFırGir/GunfkDep>, 

FırınCıkSonFirP=l-<Gunpkbfg/GunpkDepa), 

FırınCıkSonFire=FırınCıkSonFirF-FırınCıkSonFirP, 
BrDS=l-<Gunfb/Gunpbdok>, 
NDS=l-<GunfD/GunpDöka>, 
islem4<4,Kodno,Renk,GunpDöka,Gunpbdok,Gunfdöka,Gunfbdok,Dök,FDökFire, 

Fırın,FFırınFire,BrDS,NDS,FDF,DepKS,BrDokKS,BrDokS,AlçıKS,DepS,NDokKS,NDo 

kS,AlçıS,FırFireSapma,DökFireSapma,KDökFireFiili,FırınCıkSonFire>. 

gun<Kodno,Renk>:
write<" 

">,nl,nl, 
BUGUN ıçıN EKSIK DEPO GIRIŞININ NEDENLERI 

write<" Bugun bitmiş olarak depoya giren mamullerin uratimine dun 
başlandı-">,nl, 

write<" gından, sapmaların nedenlerini de dUnku fiili Uretim 
degerierini ince-">,nl, 

write<" layerek araştırmalıyız. Bu inceleme için 
">,write<Kodno>,write<" nolu mamulun dun">,nl, 

write(" kaç adet dükUldugune, bunlardan kaç tane net dökUm elde 
edildine ve ">,nl, 
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write(" diger aşamalara bakmalıyız. ">,nl, 
write<" Bu degerlendirmelerin sonuçları aşagıdaki 

gibidir:"),nl,paus. 

5ıraNo(50,5ıraN>:-

50>0.41, 5ıraN=1; 

50>0.31, S0<0.40,5ıraN=2; 
50>0.21, 50<0.30,5ıraN=3; 

50>0.11, S0<0.20,SıraN=4; 

SıraN=S. 

paus:-nl,write<"lutfen herhangi bir tuşa basınız ••• ">, readchar <_>,nı. 

consult_gunf1:-existfile("gunf1.dba">, !,consult("gunf1.dba",gunf1). 
cansul t_gunf ı. 

consult_gunkp1:-
existf i le< "gunkpl. dba"), ! , 
consult("gunkp1.dba",gunkp1). 

cansul t_gunkpl. 

consult_gunkpalçı:

existfile("gunkpalçı.dba">, !, 
consult("gunkpalçı.dba",gunkpalçı>. 

consult_gunkpalçı. 

consult_gunkpdök:
existfile<"gunkpdök.dba">, !, 
consult<"gunkpdök.dba",gunkpdök). 

consult_gunkpdök. 

consult_gunp1:-existfile("gunp1.dba">, !,consult<"gunp1.dba",gunp1>. 
cansul t_gunpl. 

consult_eldg:-existfile<"eldg.dba">, !,consult("eldg.dba",eldg). 
consult_eldg. 

consult_sıra:- existfile<"sıra.dba">, !,consultC"sıra.dba",sıra>. 

consult_sıra. 

consult_gunkf1:-existfile("gunkf1.dba">, !,consult<"gunkf1.dba",gunkf1). 
cansul t_gunkfl. 

consult_gunkf2:-existfile("gunkf2.dba">, !,consult("gunkf2.dba",gunkf2). 
consult_gunkf2. 

consult_gunf2:-existfile<"gunf2.dba">, !,consult("gunf2.dba",gunf2). 
consult_gunf2. 

consult_bugun:-existfile("bugun.dba"), !,consult("bugun.dba",bugun>. 
consult_bugun. 

consult_plan:-
existfile<"plan.dba"), !, 
consult("plan.dba",plan>. 

consult_plan. 

consult_galçp:- existfil~C"galçp.dba">, !,consultC"galçp.dba",galçp>. 
consult_galçp. 

P.An~uıt_g~laı- ~xisttile<"galc.dba">, !,consultC"galc.dba",galc). 
consult_galc. 



Ek.3. (devam) 

Başla(e):- basla. 

Başla<h>:- makewindow<1,2,3,"Açıklama Penceresi",2,2,20,78>, 
cursor<?, 10), 
write<"şimdi bu programdan çıkıyoruz."),cursor<8,10), 
write<"Çıktıktan sonra tez.exe'yi çalıştırmak için :">,cursor(10,15>, 
write<"yalnızca 'tez' yazmanız yeterlidir">,cursor<17,30), 
write<"lUtfen herhangi bir tuşa basınız ••• ">, readchar <_>, 
removewindow, exit. 

goal 

makewindow<1,2,3,"GUNLUK URETlMl IZLEME PROGRAMI",2,2,20,78>, 

cursor<7,10>,write<"Bugunun tarihini giriniz ••••.•.•••••.••••••••• :">, 
cursor<8,14>,write<"<Ornek:5 Şubat için Gun=5,Ay=2 şeklinde)"), 
cursor<11,14>,write<"Gun ••••...••• :"),cursor<11,33>,write<"Ay •••.•••••• : 

n)' 

cursor<13,20>,write<"Hangi gUndesiniz ? ••• ">, 
cursor<11,28>,readint<Gu1>,cursor<11,33>,write<"Ay •••••.•••• :">, 
cursor<11,46>,readint<Ay1),cursor<13,42>,readln<Gun>, 
consult_bugun, 
asserta<bugun<k<Gul,Ayl,Gun>>>,save<"bugun.dba",bugun>, 
makewindow<1,2,3,"Açıklama Penceresi",2,2,20,78>, 
cursor<6,10), write<"Bu programı dogru bir şekilde kullanabilmeniz 

için;">, 
cursor<8,10>, write("- daha önceden 'tez' adlı program çalıştırilmis 

olmalidir." ), 
cursor(9,10>,write<"<'Tez' programi ile gUnlUk uretimi izlemenin 

öncesinde yapılması">, 
cursor<10,10),write<"gereken ön işlemler yapılmaktadır.>">, 

cursor(13,14>, write<"tez.exe yi çalıştırdınız mı?(e/h) ( >">, 
cursor<13,49>, readln<Cev>, removewindow,Başla(Cev>. 



Ek.3. (devam) 

• Bu •odulde bir gun içerisinde karşılaşılabilecek 
farklı durualar tanımlan•ış ve karşı gelen uyarılar 
yazı laıştır. • 

project "tez2" 
include "globtez.pro" 

predicates 

consult_gunkfl 
consult_gunkf2 
consult_gunfl 
consult_gunf2 
consult_bugun 
consult_gunkpl 
consult_gunpl 

BrutDCreal,integer,integer) 
NetD<real,integer,integer> 
DoFıre<real,real,real) 

FFırCreal,real,real) 

%BrutDokumCreal) 
%KumDökFire(real) 
AlçıK<real> 

FırınCıkCreal> 

%De paK C rea 1) 
BrutDokKCreal) 
NetDokK < rea 1) 

KumDokF<real) 
Brud<real) 
ND<real) 
FıreBug<real) 

pa us 

clauses 

paus:-nl,write<"lUtfen herhangi bir tuşa basınız ••• "), readchar (_),nl. 

islem2<2,Kodno,Renk,Fırın,FFırınFire,Dök,FDökFire,GunfDepa,GunpDepa,Gun 

fDöka,GunpDöka,AlçıkF,GunpAlçıa,Gunfbdok,Gunpbdok,BrDokS,NDokS,AlçıS,DökF 

ireSapma,FırFireSapma>:-

write<"Dunku uretimde,">,nl, 
BrutD<BrDokS,Gunfbdok,Gunpbdok>,nl,NetD<NDokS,GunfDöka,GunpDöka>,nl, 

DoFıre<DökFireSapma,Dök,FDökFire>,nl,FFır<FırFireSapma,Fırın,FFırınFire). 

BrutD<BrDokS,Gunfbdok,Gunpbdok>:-BrDokS>O, nl, 
write<" Planlanan brut dökUm adedi ">,write<Gunpbdok>,write<" iken 

"), 
write<Gunfbdok>, write<" adet dökUm yapılmıştır.">,nl, 
write(" Sapma oranı=">,write<BrDokS>;true. 

NetDCNDokS,GunfDöka,GunpDöka):-NDokS>O, 
write<" Planlanan net dökUm adedi ">,writeCGunpDöka),writeC" iken 

") , 
writeCGunfDöka>,writeC" adet net dökUm elde edilmiştir."),nl, 
write(" Sapma oranı=">,write<NDokS>;true. 
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DoFıre<DökFireSapma,Dök,FDökFire>:-DökFireSapma>O, 

write<" DökUm fire beklenenden fazla olmuştur.">,nl,write<" 
Planlanan dökUm ">,ni, 

write<" ">,write<" fire degeri ">,write<Dok>,write<" olarak 
belirlenmişti. Oysa fiili">,nl, 

write<" ">,write<" dökUm fire degeri 
">,write<FDökFire>,write<"olmuştur.">,nl, 

write<" Sapma oranı=">,write(DökFireSapma>;true. 

FFır<FırFireSapma,Fırın,FFırınFire>:-FırFireSapma>O, 
write<" Bu kod için fırın fire planlananı aşmıştır">,write<" 

Planlanan fırın fire degeri">,nl, 
write<" ">,write<Fırın>,write<" olarak belirlenmişti. Oysa fiili 

fırın fire degeri ">, 
write<FFırınFire>,write<" dir.">,nl, 
write<" Sapma oranı=">,write<FırFireSapma>;true. 

islem1<1,Kodno,Renk,BrDokKS,NDokKS,AlçıKS,KDökFireFiili,FırınCıkSonFir 

e):-
makewindow<1,2,3,"KUMULAT1F DEGERLERDEKl SAPMALARlN 

NEDENLERI",0,0,25,80),nl,nl,nl, 
BrutDokK<BrDokKS>,nl,nl,NetDokK<NDokKS>,nl,nl,KumDokF<KDökFireFiili>,n 

l,nl,AlçıK<AlçıKS>, 

nl,nl,FırınCık<FırınCıkSonFire),paus. 

BrutDokK<BrDokKS>:-BrDokKS>O, 
write<" Kumulatif brut dökUm adedi planlananın gerisinde 

kalmıştır."),nl, 

write<" Sapma oranı=">,write<BrDokKS>;true. 

NetDokK<NDokKS>:-NDokKS>O, 
write<" Kumulatif net dökum adedi planlananın gerisinde 

kalmıştır.">,nl, 

write<" Sapma oranı=">,write<NDokKS>;true. 

KumDokF<KDökFireFiili>:-KDökFireFiili>O, 
write<" Kumulatif dökUm fire beklenenden fazla olmuştur. Net 

uretimin az">,nl, 
write<" olmasının bir nedeni de budur.">,nl, 
write<" Sapma oranı=">,write<KDökFireFiili>;true. 

AlçıK<AlçıKS>:-AlçıKS>O, 

write<" Kumulatif alçıkalıp uretimi beklenenden daha az 
gerçekleşmiştir."),nl, 

write<" Sapma oranı=">,write<AlçıKS>;true. 

FırınCık<FırınCıkSonFire>:-FırınCıkSonFire>O, 

write<" Fırın fire planlanandan fazla olmuştur.">,nl, 
write<" Sapma oranı=">,write<FırınCıkSonFire>;true. 
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islem3(3,Kodno,Renk,Fırın,FFırınFire,Dök,FDökFire,GunfDepa,GunpDepa,Gu 

nfDöka,GunpDöka,AlçıkF,GunpAlçıa,Gunfbdok,Gunpbdok,BrDokS,NDokS,AlçıS,Dök 
FireSapma,FırFireSapma>:

BrutD<BrDokS,Gunfbdok,Gunpbdok>,nl,NetD<NDokS,GunfDöka,GunpDöka>,nl, 

DoFıre<DökFireSapma,Dök,FDökFire>,nl,FFır<FırFireSapma,Fırın,FFırınFire>. 

islem4<4,Kodno,Renk,GunpDöka,Gunpbdok,Gunfdöka,Gunfbdok,Dök,FDökFire, 
Fırın,FFırınFire,BrDS,NDS,FDF,DepKS,BrDokKS,BrDokS,AlçıKS,DepS,NDokKS,NDo 

kS,AlçıS,FırFireSapma,DökFireSapma,KDökFireFiili,FırınCıkSonFire>:
%DepoK<DepKS>, 
BrutDokK<BrDokKS>,nl,nl,NetDokK<NDokKS>,nl,nl,AlçıK<AlçıKS>,nl,nl, 
KumDokF<KDökFireFiili>,nl,nl,nl,paus, 
write<" Bugun depoya girişi yapılan mamullerdeki sapmayı bulmak 

için">,nl, 
write<" dUnkU Uretim bilgileri degerlendirilmelidir. Çunku bugun 

depoya">,nl, 
write<" giren mamullerin Uratimine dun başlanmıştır. Bugunku sonuçlar 

dun">,nl, 
write<" dökUlmeye başlanan ve sırlanan mamullere aittir.">,nl, 
write<" Elde edilen sonuçlar şöyledir:">,nl,paus,nl, 
BrutD<BrDokS,Gunfbdok,Gunpbdok),nl,NetD<NDokS,GunfDöka,GunpDöka>,nl, 

DoFıre(DökFireSapma,Dök,FDökFire>,nl,FFır<FırFireSapma,Fırın,FFırınFire>, 
write<" Ayrıca bugun dökUmune başlanan ve yarın bitmiş urun haline 

gelecek">, 
write<" mamullerle ilgili bugUnkU uretim degeriendirmesi de 

şöyledir:">,nl,nl, 

Brud<BrDS>,nl,nl,ND<NDS>,nl,nl,FıreBug<FDF>,nl~nl, 
write<" Bugunku alçıkalıp uretimi eklenecek">,paus. 

FıreBug<FDF>:-FDF>O, 

write<" Bugun yapılan dökUmlerde dökUm fire planlanandan fazla 
olmuştur.">~nl, 

write<" Sapma oranı=">,write<FDF>. 

Brud<BrDS>:-BrDS>O, 
write<" BugUn gerektigi kadar brut dökUm yapılmamıştır.">,nl, 
write<" Sapma oranı=">,write<BrDS>. 

ND<NDS>:-NDS>O, 
write<" Elde edilen net dökUm adedi planlananın gerisinde 

kalmıştır.">,nl, 

write<" Sapma oranı=">,write<NDS>. 

consult_gunkfl:-existfile("gunkfl.dba">, !,consult("gunkfl.dba",gunkfl>. 
consult_gunkfl. 

consult_gunkf2:-existfile<"gunkf2.dba">, !,consult<"gunkf2.dba",gunkf2). 
consult_gunkf2. · 

consult_gunfl:-existfile<"gunfl.dba">, !,consult<"gunfl.dba",gunfl). 
consult_gunfl. 

consult_gunf2:-existfile("gunf2.dba">, !,consult<"gunf2.dba",gunf2). 
consult_gunf2. 
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consult_bugun:-existfileC"bugun.dba">, !,consultC"bugun.dba",bugun>. 
consult_bugun. 

consult_gunkp1:- existfileC"gunkpl.dba"), !,consultC"gunkp1.dba",gunkp1>. 
cansul t_gunkp1. 

consult_gunp1:-existfile("gunp1.dba">, !,consultC"gunp1.dba",gunp1>. 
cansul t_gunp1. 



Ek.3. (devam> 

• Bu aodUl ana aenuyu içeraektedir. Menuler aracılıgıyla 
aylık planlanan degerierin girilip, gUnlUk degeriere 
danuşturulaesi ve daha sonra gUnlUk fiili degerierin 
girilaesi gibi işlealar bu aodUI tarafından yanetilaektedir. • 

project "tez" 
include "globtez.pro" 

domains . 
gunkpkayıt1=k<symbol,symbol,integer,integer,integer,integer,integer> 
a2=k<symbol,integer,integer,integer,integer> 
kayıt=k<integer,integer,integer,integer,integer> 

predicates 

iş(symbol,integer,integer,integer,integer,real> 

consult_aylık1 

consult_gunp1 
gunpl 
consult_eldg 
consult_bugun 
consult_gunf2 
consult_gunf1 
consult_gunkf1 
consult_gunkf2 
consult_gunkp1 
consult_galçp 
consult_plan 
consult_sıra 

consult_dokplan 
consult_gunkpdök 
consult_gunkpalçı 

cıkar<symbol> 

cıkar2<symbol,symbol> 

kacıncı_ısgunu(kayıt> 
işlem<symbol,symbol,integer,integer,integer,integer,integer> 

Acı k la 
Go(integer> 
Başla(symbol> 

%alçı<symbol,integer,integer,integer,integer,integer> 

ilkişlemler 

ikinciişlemler 

gunpl_secim<integer,integer,integer,integer> 
hatırlatma 

clauses 

hatırlatma:-write<"alçıkalıp gUnleri dU~elecek, 3.hane ">. 

kacıncı_ısgunu<k<1,7,1,1,1>>. 
kacıncı_ısgunu<k<2,7,1,1,1>>. 
kacıncı_ısgunu<k<3,7,2,2,2>>. 

kacıncı_ısgunu<k<4,7,3,3,3>>. 
kacıncı_ısgunu<k<5,7,4,4,4>>. 

kacıncı_ısgunu<k<6,7,4,4,4>>. 
kacıncı_ısgunu<k<7,7,4,4,4>>. 
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kacıncı_ısgunu<k<8,7,5,5,5>>. 

kacıncı_ısgunu<k<9,7,6,6,6)). 

kacıncı_ısgunu<k<10,7,7,7,7)). 

kacıncı_ısgunu<k<11,7,8,8,8>>. 
kacıncı_ısgunu<k<12,7,9,9,9>>. 

kacıncı_ısgunu<k<13,7,9,9,9>>. 

kacıncı_ısgunu<k<14,7,9,9,9)). 

kacıncı_ısgunu(k(15,7,10,10,10>>. 

kacıncı_ısgunu<k<16,7,11,11,11>>. 
kacıncı_ısgunu<kC17,7,12,12,12>>. 
kacıncı_ısgunu(k(18,7,13,13,13)). 

kacıncı_ısgunu<k<19,7,14,14,14>>. 

kacıncı_ısgunu<k<20,7,14,14,14>>. 
kacıncı_ısgunu<k<21,7,14,14,14>>. 

kacıncı_ısgunu<k<22,7,15,15,15)). 
kacıncı_ısgunu<k<23,7,16,16,16)). 
kacıncı_ısgunu<k<24,7,17,17,17)). 

kacıncı_ısgunu<k<25,7,18,18,18)). 

kacıncı_ısgunu<k<26,7,19,19,19>>. 

kacıncı_ısgunu<k<27,7,19,19,19)). 
kacıncı_ısgunu<kC28,7,19,19,19)). 

kacıncı_ısgunu<k<29,7,20,20,20>>. 
kacıncı_ısgunu<k<30,7,21,21,21)). 

kacıncı_ısgunu<kC31,7,22,22,22>>. 

menu:-
makewindow<1,2,3,"ANA MENU",5,5,19,70>,nl,nl,nl,nl,nl, 
write(" Aylık Veri Girişi ••••••••••.•••••••• <1>">,nl, 
write<" Planlanan GUniuk Degerierin Hesabı •• <2>">,nl, 
write<" Gunluk Veri Girişi •••••••••••••••••• <3>">,nl, 
write<" 
write<" 

Açıklamalar ••••••••••••••••••••••••• <4>">,nl, 
Çıkış .....•.••...........••.•...•.•. <S>">,nl,nl, 

write<" Seçiminizi Giriniz •••••••••••••••••• ( 
>">,nl,nl,cursor<11,51>, 
readint <Secım>,removewindow,Go<Secım>,menu. 

Go<Secım>:-Secım=1,islem_secım<1>; 
Secım=2,islem_secım<2>; 

Secım=3,GUnlukGirişler; 
Secım=4,Acıkla; 
Secım=S,exit. 

Acıkla:-!,nl,nl,nl, 
write<"Seçiminize Yardımcı Açıklamalar:">,nl,nl,nl, 
write<" 1 seçenegini yalnızca bir defa aylık periyodun başında 
planlanan">, 
write<" 
write<" 
gUnlUk"), 
write<" 
Sonuç olarak 

aylık degerieri girmek için kullanınız.">,nl,nl, 
2 seçenegini, 1 seçeneginde girilen verileri kullanarak 

planlanan degerierin hesabı için kullanmalısınız. 
2"), 
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write<" seçenegi 1 seçeneginden sonra kullanılmalıdır.">,nl, 
write<" Not: Her iki secenek de sadece birer kez kullanilmis olacaktir">, 
pause,menu. 

ikinciişlemler:-write("ikinci işlemlere 

geldik">,pause,bugun<k<Gu1,Ay1,_>>, 
consult_galçp,kacıncı_ısgunu<k<Gul,Ayl,Alçı,_,_>>, 

consult_gunkpalçı, !,gunpl_secim<3,Gu1,Ay1,Alçı),write<"buradayım"), 
pause, gunpl. 

gunpl_secim<4,Gu1,Ay1,Dök):-write<"gunpl_secim<4> e geldik">,pause, 
dokplan<k<Kodno,Topd1,Topd2>>,write<"dokplandan kayıt 

a 1 ı nd ı">, 
write<Kodno>, 
pause,iş<Kodno,Topd1,Topd2,Gu1,Ay1,Dök). 

gunpl_secim<3,Gu1,Ay1,Alçı>:-galçp<k<Kodno,Gunpalçıa,FarkTop>>, 

write<"Kodno=">,write<Kodno>,pause, 
Kodno<>"1111",GunpkAlçı=GunpalçıafAlçı, 

assertz<gunkpalçı<k<Kodno,GunpkAlçı,Gul,Ayl>>, 

fail, !. 

gunpl_secim<3,Gu1,Ay1,Alçı>:-galçp(k(Kodno,Gunpalçıa,FarkTop>>, 
write<"Kodno=">,write<Kodno>,pause, 
Kodno="1111",GunpkAlçı=10, 
assertz<gunkpalçı<k<Kodno,GunpkAlçı,Gu1,Ay1>>>, 

fa il,!. 

gunpl_secim<3,Gu1,Ay1,Alçı>:-!,save<"gunkpalçı.dba",gunkpalçı>. 

/falçı<Kodno,Gunpalçıa,Alçı,FarkTop,Gu1,Ay1>, 
save<"gunkpalçı.dba",gunkpalçı),gunplan_secim(4}.f/ 

/falçı<Kodno,Gunpalçıa,Alçı,FarkTop,Gu1,Ay1>:-
Kodno<> "1111", 
GunpkAlçı=GunpalçıafAlçı, 
assertz<gunkpalçı<k<Kodno,GunpkAlçı,Gu1,Ay1>>>;!, 
write<"Kodno=">,write<Kodno),pause, 
assertz<gunkpalçı<k<Kodno,O,O,O})).f/ 

iş<Kodno,Topd1,Topd2,Gu1,Ay1,Dök}:-Kodno<>"1111", 
GunpkDök=Topd2*Dök,GunpbkDök=Topdl*Dök, 
assertz<gunkpdök<k<Kodno,GunpbkDök,GunpkDök,Gu1,Ay1))), 
save<"gunkpdök.dba",gunkpdök>, 
retract<dokplan<k<Kodno,Topd1,Topd2>>>, 
gunpl_secim(4,Gu1,Ay1,Dök>;consult_gunkpdök, 
assertz(gunkpdök<k<Kodno,1,1,Gu1,Ay1))),save<"gunkpdök.dba",gunkpdök). 

gunpl :
bugun<k<Gu1,Ay1,_>>,kacıncı_ısgunu<k<Gu1,Ay1,_,Dök,_>>, 
consult_dokplan,gunpl_secim<4,Gu1,Ay1,Dök). 
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ilkişlemler:

gunp1CkCKadna,Renk,GunpDepa,GunpSıra,Gunpbfg,GunpDöka,Gunpbdak>>, 
writeC"gunp1 den alınan kad=">,write<Kadna>,pause,nl, 
işlem<Kadna,Renk,GunpDepa,GunpSıra,Gunpbfg,GunpDöka,Gunpbdak). 

işlemCKadna,Renk,GunpDepa,GunpSıra,Gunpbfg,GunpDöka,Gunpbdak>:
Kadna<>"1111",cansult_bugUn, 
bugun<k<Gu1,Ay1,_>>,kacıncı_ısgunu<k<Gu1,Ay1,_,_,Kayı>>, 

GunpkDepa=GunpDepa*Kayı,GunpkSıra=GunpSıra•Kayı,Gunpkbfg=Gunpbfg*Kayı, 
G=Gul-1, 
retractCgunkp1CkCKadna,Renk,_,_,_,G,Ay1>>>, 
Gunpk=GunpkDepa-GunpDepa, 
assertzCgunkplCkCKadna,Renk,Gunpk,GunpkSıra,Gunpkbfg,Gul,Ayl))), 
saveC"gunkp1.dba",gunkp1>, 
retractCgunp1<kCKadna,Renk,_,_,_,_,_))), 
ilkişlemler;cansult_bugun,writeC"bugun cansult edildi">,pause, 
bugun<k<Gu1,Ay1,_)),kacıncı_ısgunu<k<Gu1,Ay1,_,_,Kayı>>, 

GunpkDepa=GunpDepa*Kayı,GunpkSıra=GunpSıra•Kayı,Gunpkbfg=Gunpbfg*Kayı, 
G=Gu1-1, 
retract(gunkp1CkCKadna,Renk,_,_,_,G,Ay1))), 
write<"gunkpl den deger alındı">,pause, 
assertz<gunkp1Ck<Kadna,Renk,GunpkDepa,GunpkSıra,Gunpkbfg,Gu1,Ay1))), 
save("gunkp1.dba",gunkp1>, 
retractCgunp1CkCKadna,Renk,GunpDepa,GunpSıra,Gunpbfg,GunpDöka,Gunpbdak))) 

, 
cansult_bugun,write<"şimdi ikinci işlemlere gidilecek">,pause, 
ikinci işlemler. 

pause:-nl,writeC"lUtfen herhangi bir tuşa basınız ••• "), readchar <_>,nl. 

cansult_aylık1:-existfile<"aylık1.dba">,!,cansult<"aylık1.dba",aylık1). 

cansult_aylık1. -

cansult_gunkp1:-
existfile<"gunkp1.dba">, !, 
cansultC"gunkp1.dba",gunkp1>. 

cansul t_gunkp1. 

cansult_gunf1:-existfile<"gunf1.dba">, !,cansult<"gunf1.dba",gunf1). 
cansult_gunf1. 

cansult_gunkpalçı:-

existfile<"gunkpalçı.dba">, !, 
cansultC"gunkpalçı.dba",gunkpalçı>. 

cansult_gunkpalçı. 

cansult_gunkpdök:
existfile("gunkpdök.dba"), !, 
cansultC"gunkpdök.dba",gunkpdök). 

cansult_gunkpdök. 

cansult_gunp1:-existfileC"gunp1.dba">, !,cansult("gunp1.dba",gunp1). 
cansul t_gunp1. 

cansult_eldg:-existfile<"eldg.dba">, !,cansult<"eldg.dba",eldg). 
cansult_eldg. 

cansult_sıra:- existfile<"sıra.dba">, !,cansult<"sıra.dba",sıra>. 

cansult_sıra. 
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consult_gunkf1:-existfile("gunkf1.dba"),!,consult<"gunkf1.dba",gunkf1). 
cansul t_gunkfl. 

consult_gunkf2:-existfile<"gunkf2.dba">, !,consult<"gunkf2.dba",gunkf2). 
consult_gunkf2. 

consult_dokplan:-existfile<"dokplan.dba">,!,consult<"dokplan.dba",dokplan 
) . 
consult_dokplan 

consult_gunf2:-existfile<"gunf2.dba">,!,consult<"gunf2.dba",gunf2>. 
consult_gunf2. 

consult_bugun:-existfile<"bugun.dba">, !,consult<"bugun.dba",bugun>. 
consult_bugun. 

consult_plan:-
existfile<"plan.dba">, !, 
consult<"plan.dba",plan>. 

consult_plan. 

consult_galçp:- existfile("galçp.dba"),!,consult("galçp.dba",galçp>. 
consult_galçp. 

cıkar<h>. 
cıkar<e>:-makewindow<1,2,3,"",2,2,20,78>, 

cursor <8, 20>, 
write<"Uretimi biten mamulun:">,cursor<10,30), 
write<"Kod numarasını giriniz ••• :">,cursor<11,30), 
write<"Rengini giriniz •••••••••• :">,cursor<10,57>, 
readln<Kodno>,cursor<11,57>,readln<Renk>, 
consult_gunkp1,consult_gunp1, 
retract(gunkpl<k<Kodno,Renk,_,_,_,_,_>>>, 
save<"gunkpl.dba",gunkpl>, 
write("gunkpl">, 
retract<gunpl<k<Kodno,Renk,_,_,_,_,_>>>, 
save<"gunp1.dba",gunp1),write<"gunp1">,cıkar2<Kodno,Renk>. 

cıkar2<Kodno,Renk>:-write<Kodno,Renk>, 
consult_aylık1,write<"aylık1 consult edildi">, 
retract(aylıkl<k<Kodno,Renk,_,_,_,_,_,_,_>>>, 

save<"aylık1.dba",aylık1>,write<"aylık1">, 
consult_gunkfl, 
retract<gunkfl<k<Kodno,Renk,_,_,_,_,_>>>, 
write<"gunkf1">,save<"gunkf1.dba",gunkf1>, 
consult_gunf1,write<"gunf1 consult edildi">, 
retract(gunf1<k<Kodno,Renk,_,_,_,_,_>>>, 
write< "gunf1" >, 
save<"gunf1.dba",gunf1>, 
consult_eldg,write<"eldg consult edildi">, 

retract<eldg<k<Kodno,Renk,_>>>,save<"eldg.dba",eldg>,write<"eldg">. 

Başla<e>:- makewindow<1,2,3,"Açıklama Penceresi",2,2,20,78>, 
cursor<8,15>, write<"O halde uretimi izlemeye başlayabilirsiniz ••• ">, 
cursor<10,1S>,write<"Bir önceki gun uretimi tamamlanan kod var mı? e/h 
) ") , 



Ek.3. <devam> 

cursor(10,66),readln<Cev),cursor<10,67>,write<">">,cıkar<Cev>, 
removewindow,makewindow<1,2,3,"Açıklama Penceresi",2,2,20,78>, 
cursor<12,15>,write<"Gerekli işlemler yapılıyor, lUtfen bekleyiniz ••• ">, 
consult_gunkp1,consult_gunp1,write<"gerekli consultler yapıldı">,pause, 
ilkişlemler, cursor<14,15>, 
write("şimdi gelecek menuyu kullanarak gUnluk veri girişlerini 
yapınız.">, 

cursor<15,15), write<"Daha sonra bu programdan çıkıp tez2.exe adlı 
programı çalıştırınız.">, 

pause,removewindow,GUnlUkGirişler. 

Başla<h>:- makewindowC1,2,3,"Açıklama Penceresi",2,2,20,78>, 
cursor(5,14>,write<"Planlama döneminizin başlangıç tarihini giriniz">, 
cursor(7,9>,write("(0rn. 5 Şubat salı için Gun1:5 Ay:2 Gun2:salı 

şeklinde>">, 

cursor<10,20>,write<"Gun1 :">,cursor<10,32>,write<"Ay :">,cursor(10,44>, 
writeC"Gun2 :">,cursor(10,26>,readint<Gul>,cursor<10,32>, 
write<"Ay :">,cursor<10,44>, write<"Gun2 :">, cursorC10,36>,readint<Ay1>, 
cursor(10,44>, write<"Gun2 :">, cursor<lO,SO>,readln<Gun), 
asserta<plan<k<Gu1,Ay1,Gun>>>, save<"plan.dba",plan>,removewindow, 
makewindow<1,2,3,"Açıklama Penceresi",2,2,20,78), 
cursor<5,14),write<"LUtfen önce sırasıyla aşagıdaki işlemleri yapınız:">, 
cursor(6,14>,write<"Bunun için şimdi gelecek menuden 1 ve 2 seçeneklerini 
sırayla çalıştırmalısınız.">, 

cursor<10,8>,write<"- Aylık veri girişi,">, 
cursor(11,8>,write<"- Aylık bilgilerden gUnlUk planlanmış degerierin elde 
edilmesi."), 
cursor(13,8),write<"Bu işlemler bittikten sonra programı yeniden 
çalıştırınız.">,nl,nl, 
pause, removewindow,menu. 

goal 

makewindow<1,2,3,"GUNLUK URET1M1 IZLEME PROGRAMI",2,2,20,78), 

cursor<7,10>,write<"Bugunun tarihini giriniz •••••••••••••••••••••• :">, 
cursor<8,14>,write<"<Ornek:5 Şubat için Gun=5,Ay=2 şeklinde)"), 
cursor<11,14>,write<"Gun •••••••••• :">,cursor(11,33>,write("Ay •••••••••• : 

">, 
cursor(13,20>,write<"Hangi gundesiniz ? ..• ">, 
cursor<11,28>,readint<Gu1>,cursor<11,33>,write<"Ay •••••••••• :">, 
cursor(11,46>,readint<Ay1),cursor(13,42>,readlnCGun>, 
consult_bugun, 
asserta<bugun<k<Gul,Ayl,Gun>>>,save<"bugun.dba",bugun>, 
makewindow<1,2,3,"Açıklama Penceresi",2,2,20,78>, 
cursor<6,10), write<"Bu programı dogru bir şekilde kullanabilmeniz 

için;">, 
cursor<7,10>, write<"öncelikle aşagıdaki iki adımın sırayla yapılması 

gerekmektedir:" >, · 
cursorC9,14>,write<"- Aylık planlanan degerierin 

girilmesi,">,cursorC10,14>, 
write<"- Bu degerierin gUnlUk planlara dönUştUrUlmesi,"), 
cursorC16,6>,write<"ONEML1 NOT:Yukarıdaki iki adımın planlama döneminin 

en başında,">, 
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cursor(17,17>,write<"yalnızca bir kez çalıştırılması gerekmektedir.">, 
cursor<12,14), write<"Bu işlemler daha önce yapıldı mı?Ce/h) ( >">, 
cursor<12,54>, readln<Cev>, removewindow,Başla<Cev). 
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*Bu •odul, diger •odullerde ortak olarak kullanılan 
degişken ve veri tabaniarına ilişkin tanı•la•aların 
yapıldıgı •odUldur. 1 

Global Domains 

ay,gun,sure,sıran=integer 

so=real 
name,sayı=symbol 

ay!=k<symbol,symbol,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integ 
er> 
ay2=k<symbol,integer,integer,integer> 
gpkayıt!=k<symbol,symbol,integer,integer,integer,integer,integer) 

gkpkayıt2=k<symbol,integer,integer) 
gunsayac=k<integer,integer,integer) 
gfkayıt!=k<symbol,symbol,integer,integer,integer,integer,integer> 
gfkayıt2=k<symbol,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer 
) 

gfkayıt3=k(symbol,integer,integer,integer,integer> 

gkfkayıt!=k<symbol,symbol,integer,integer,integer,integer,integer> 

gkfkayıt2=k<symbol,integer,integer,integer,integer,integer,integer) 

gdokkayıt=k<symbol,symbol,integer,integer> 

gdokkay=k<symbol,symbol,integer,integer) 
eldgkayıt=k<symbol,symbol,integer> 

gdoktop=k<symbol,integer,integer) 
isgkayıt=k<integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer> 

tar=k<integer,integer,symbol> 
kayalçı=k<symbol,integer) 

kalçı=k<symbol,integer,integer,integer> 

f il e=myf il e 

Global Predicates 

nondeterm Pfireler<symbol,real,real,real)-(i,o,o,o>,<o,o,o,o> 
nondeterm menu 
nondeterm GunlukGirişler 
consult_aylık2 

consult_dokplan 
consult_gunf3 
pa use 
nondeterm Anaiş<integer,integer,integer>-<i,i,i) 
nondeterm islem_secım<integer> -<i> 
nondeterm gunplan_secim(integer>-<i> 
nondeterm uy<integer,symbol,symbol>-<i,i,i) 
Yenıgun(symbol,symbol>-<i,o) 

Gunsay<integer,integer>-<i,o) 
nondeterm 
islem3<integer,symbol,symbol,real,real,real,real,real,real,real)-

<i,i,i,i,i,i,i,i,i,i> ' 
nondeterm islem2<integer,symbol,symbol;real,real,real,real,real,real,real 
)-(i, i, i, i, i, i, i, i, i, i) 
nondeterm islem!<integer,symbol,symbol,real,real,re~l,real,real,real,real 
)-(i, i, i, i, i, i, i, i, i, i) 
nondeterm islem4<integer,symbol,symbol,real,real,real,real,real,real,real 
,r~al,raal,real,real,real>-<1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1> 
nondeterm GunlukFiiliVeriGirişi<integer,integer,integer>-<i,i,i) 
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nondeterm SıraNo<integer,integer,integer>-<i,i,o> 
Hangıgun<symbol,integer,integer,integer,integer,integer> -<i,o,o,o,o,o> 
Elg(integer,integer,integer,integer,symbol,symbol,integer> 
-Ci, i, i, i, i, i,o> 
Eg<integer,integer,integer,integer,symbol,symbol,integer> 
-<i, i, i, i, i, i,o> 
egunalçı<integer,integer,integer,integer,symbol,integer> -<i,i,i,i,i,o> 

Global Database 

database-aylıkl 
aylıkl(ayl) 

database-aylık2 
aylık2Cay2> 

database-gunpl 
gunpl< gpkayı tl> 

database-gunkfl 
gunkfl<gkfkayıtl> 

database-gunkf2 
gunkf2<gkfkayıt2> 

database-gdok 
gdok(gdokkayıt> 

databasa-dakplan 
dokplan<gdoktop> 

database-eldg 
eldg<eldgkayıt> 

database-galçp 
galçp<gkpkayıt2> 

database-bugun 
bugUn(tar> 

database-plan 
plan<tar> 

database-egalçı 

egalçı<kayalçı> 

database-gunfl 
gunf l<gfkayı tl> 

database-gunf2 
gunf2(gfkayıt2> 

database-gunf3 
gunf3(gfkayıt3> 

database-gunkpl 
gunkpl<gfkayıtl> 

database-gunkpdök 
gunkpdök(gfkayıt3> 

database-gunkpalçı 
gunkpalçı(kalçı> 



datahase-sıra 
sıra(gdokkay) 
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* Bu prograada aodUler prograalaaaya göre, tek 
bir aodUl gibi çalışacak olan prograalar 
tanıalanaaktadır. * 

tez1+tez2+tez3+tezamac+ 

tez4+tez5+ 


