ثبت دانش  /تجربه
( دانش کارکنان )

تاريخ :
شماره :

اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
نام و نام خانوادگی  :سيد حسين محسن ا لحسينی

رشته و مدرک تحصيلی  :کارشناسی الكترونيك

تاریخ استخدام 5731 :

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان دانش/تجربه :بررسي و تحليل مشكالت بهره وري لكوموتيو باري در سامانه BI
فرد  /تيم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

فردي

گروهي

موفقيت

شكست

کاستیها،مشکالتکهدرزمانوقوعدانش/تجربهوجودداشتهوایجابنمودهکهسازمان/فرداقدامبهاجرایتجربهموردنظرنماید،ذکرگردد .


تغيير مكرر و كاهش نامشخص بهره وري لكوموتيو باري ناحيه ثبت شده در سامانه . BIبا توجه به اينكه در پايان هر روز تقريبا كليه
اطالعات گراف و قطارها در گراف ثبت مي شود و از روز بعد ديگر اطالعاتي به گراف اضافه نمي شود .ولي ميزان بهره وري لكوموتيو
باري با گذشت زمان در سامانه مذكور كاهش پيدا مي كند .
پیشبرددانش/تجربهدرسازمانراتشریحنمایید .
مراحل 
منبع اصلی اطالعات بهره وري لكوموتيو باري  ،فایل ردیابی می باشد  .با بررسی و تحليل فایل ردیابی لكوموتيوهاي باري مشاهده شد که
بعضی از لكوموتيوها معادل روز لكوموتيو ان از معادل ان بيشتر شده است یعنی در یك روز بيشتر از  42ساعت متوقف بوده است و بعد از
بررسی هاي زیاد متوجه شدیم هنگامی یك لكوموتيو واگذار یك ایستگاه تعميراتی شده و در تعميرات متوقف می شود .هنگامی که لكوموتيو
تعميري بعد از چند روز مجددا وارد گراف می شود کل توقف در ایستگاه و تعميرات معادل انرا به حساب روزي که لكوموتيو واگذار ایستگاه
شده می گذارد به همين دليل معادل روز لكوموتيو ناحيه در یك تاریخ قبلی به طور ناگهانی اضافه می شود و در نتيجه بهره وري لكوموتيو
باري در روز مذکور به شدت کم می شود  .به عنوان مثال اگر ما امروز بهره وري ده روز پيش را گرفته ایم و  733می باشد اما همين بهره
وري را اگر فردا بگيریم  413به ما می دهد  .این به این دليل است که یك لكوموتيو خاص ده روز پيش واگذار تعميرات شده و امشب خاتمه
شده و وارد گراف شده است و سيستم تمام توقف این ده روز را به معادل روز لكوموتيو ده روز پيش اضافه کرده است و بهره وري را
کاهش داده است  .در حالت کلی اگر یك لكوموتيو واگذار یك ایستگاه شود و داشبورد مدیریتی در حالی که این لكوموتيو هنوز در ایستگاه
است اطالعات را از گراف بردارد براي این لكوموتيو معادل صفر در نظر می گيرد تا زمانی که خروج این لكوموتيو از ایستگاه در گراف ثبت
شود .که در این صورت کل توقف لكوموتيو در ایستگاه را جایگزین صفر قبلی می کند .

دستاوردهاونتایجحاصلهازدانش/تجربهخودراذکرنمایید.ما متوجه مشكالت این سامانه شدیم و در حال پيگيري حل ان می باشيم  .


آنها مواجه شدید را ذکرنمایید.مهمترین چالش این تجربه عدم وجود اطالعات در
پیشبرد دانش/تجربه با  
چالشهایی که در مسیر  

مهمترین 

اینجا و حتی مرکز و ستاد بود وما مجبور شدیم با تمرین و تكرار و سعی و خطا به این مشكل پی ببریم .

توصیههایخوددرارتباطبادانش/تجربهرابیاننمایید.داشبورد مدیریتی با توجه به اینكه تنوع اطالعات و حجم ان زیاد است احتمال خطاري

راهبردي در هر قسمت ان وجود دارد و هر اداره باید موارد مربوط به خود را پيگيري وتشخيص و پيگيري حل ان نماید .

عالوهبرموضوعمرتبط،درچهمواردیمیتوانازدانشمذکوراستفادهنمود؟این مشكل در رابطه با بهره وري واگن ها هم وجود دارد که می
توان از این اطالعات براي ان نيز استفاده کرد  .


نام وامضاي تكميل کننده :سیدحسینمحسنالحسینی 
نظر تيم ارزیابی دانش  :


نام وامضاي تيم ارزیابی :

