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زمینه و هدف :خودروها بهعنوان یکی از پر تقاضاترین تجهیزات در یک سازمان دفاعی ،در صورت عدم
سرویسدهی بهموقع و کارآمد بهعنوان تهدیدی برای آن سازمان قلمداد میشوند .از سوی دیگر با توجه به
افزایش چشمگیر دادههای مربوط به نگهداری و تعمیرات این وسایل در سازمان موردمطالعه ،در این
پژوهش از تکنیک دادهکاوی برای افزایش مشهود نرخ تبدیل دادهها به اطالعات و کشف دانش بهمنظور
جلوگیری از توقف مأموریتها استفاده شده است .هدف از مقاله حاضر ارائه معماری دستهبندی دادههای
تولیدشده از مراجعات و خرابیهای خودروهای سواری سازمان موردمطالعه و پیشبینی فواصل میان خرابی
آنها از طریق روش دادهکاوی بهمنظور برنامهریزی نگهداری و تعمیرات آنها است.
روش :بر این اساس دادههای موردنیاز برای یک نمونه شامل  253دستگاه خودرو سبک استخراج شد .با
توجه به هدف تحقیق متغیرهای سال ساخت خودرو ،مسافت طی شده و علت خرابی بهعنوان متغیرهای
ورودی و فواصل بین خرابی بهعنوان متغیرهای خروجی تعیین گردید.
یافتهها :با اتکا به اصول دادهکاوی و از طریق نرمافزار اس پی اس اس مادلر 0به گروهبندی خودروها بر
اساس فواصل بین خرابی (کیلومتر) با الگوریتم درخت سی اند آر 0پرداخته شد و الگوی نت پیشگیرانه ای
ارایه شد که بر اساس خصوصیات فیزیکی و تابع عمر سیستم بوده و درنهایت باعث افزایش عمر سیستم و
کاهش هزینه نت میگردد.
نتیجهگیری :بر اساس تحلیل خروجیها گروه نگهداری و تعمیرات سازمان موردمطالعه باید برنامه
سرویس و بازدید خودروها را بر اساس گروهبندی انجامشده در پژوهش و با توجه به پیشنهادهای ارائهشده
تنظیم کند.
کلمات کلیدی :برنامهریزی ،نگهداری و تعمیرات ،نت پیشگویانه ،خودروهای سبک دفاعی ،الگوریتم
دادهکاوی.
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مقدمه و بیان مسئله

مدت زیادی است که از عمر دانش برنامهریزی نگهداری و تعمیرات (نت) میگذرد و در این
مدت فواید بسیار زیادی از کاربرد آن در صنایع مختلف مشهود بوده است .در حال حاضر علم
نگهداری و تعمیرات (نت) بستری مساعد برای دستیابی به بهبود کیفی و در پی آن ،بهبود سود را
فراهم آورده است (فرخی زاده و همکاران .)50 :2031 ،اکنون اکثر قریب بهاتفاق مهندسین و
مدیران در بخش صنایع و خدمات ،توجه و عالقه فراوان نسبت به بهرهگیری از این دانش را ابراز
میدارند .توجه به مدیریت و مهندسی در نت موجب کاهش چشمگیر هزینههای تعمیرات بین 15
الی  03درصد بودجههای سالیانه را شامل میگردد که این مبلغ رقم قابلتوجهی خواهد بود .به
سبب سودآوری و پربار بودن نتایج حاصل از اعمال دانش برنامهریزی نت ،استفاده از فناوری روز و
استفاده از سیستمهای نرمافزاری در جهت مدیریت مکانیزه در بخشهای مختلف سازمانها ،بر
کسی پوشیده نیست .مدیریت ،برنامهریزی و کنترل در نگهداری و تعمیرات به این منظور انجام
میگیرد که با تعیین نیازها و با اتخاذ روشهای مناسب و اقتصادی و تهیه منابع الزم بتوان
فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشینآالت سازمان را اعمال کرد ،بنابراین وجود یک
سیستم تجزیهوتحلیل دادههای نگهداری و تعمیرات مناسب با استفاده از تکنیک دادهکاوی
میتواند دستیابی به اهداف فوق را میسر و هموار سازد (فراهانی و روغنیان.)1 :2033 ،
طی سالیان گذشته ،با توجه به توسعه فناوری اطالعات و سامانههایی در موضوعات مختلف
لجستیکی مانند نگهداری و تعمیر ،انبارداری ،کنترل اموال ،ارزیابی آمادگی و ...میزان و سرعت
دسترسی به اطالعات بهطور فوقالعاده ای افزایشیافته است لذا مدیران عالی باید بتوانند عوامل
مؤثر بر خرابی تجهیزات دفاعی و هزینههای نگهداری و تعمیرات را در راستای افزایش میزان
آمادگی آنها مدیریت کنند و همچنین زمان و نحوه مناسب نگهداری و تعمیرات را به شکلی که
بیشترین منافع و کمترین هزینه را برای سازمان در برداشته باشد ،تعیین نمایند .با توجه به
مطالب مطرحشده پیرامون مدیریت نگهداری و تعمیرات ،آماده و در دسترس نگهداشتن تجهیزات
دفاعی در هر زمان موردنیاز است .تصمیمگیری پیرامون این موضوع نیازمند دانشی است که
منطبق بر واقعیت سازمان باشد .از طرف دیگر کسب دانش مفید نیازمند استفاده و تحلیل صحیح
از دادهها است .لذا استفاده از دادهها و اطالعات و چگونگی کار با آنها در طول مراحل پیادهسازی
راهیردهای نت بهویژه نت پیشگویانه از جایگاه ویژهای برخوردار است .در یک بررسی اولیه از
جامعه موردمطالعه ،عدم سرویسدهی یک دستگاه خودرو سواری عالوه بر ریسک آمادهبهکار
نبودن برای مأموریتهای محوله ،روزانه هزینه فرصت تقریبی  153.333تومان به سازمان تحمیل
خواهد کرد.
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نظر به وجود راهیردهای متفاوت نگهداری و تعمیرات ،نت پیشگیرانه مؤثرترین راهبرد در
جهت پیشگیری از تجهیزات دفاعی مدنظر شناخته شده است که مبنای آن پیشبینی خرابیهای
بالقوه در آینده میباشد (اسماعیلیراد و زینالهمدانی .)20:2033 ،در این میان دادهکاوی ابزار
مناسب برای دستهبندی و پیشبینی خرابیها است که مهندسان و کارکنان بخش نگهداری و
تعمیرات میتوانند با بهکارگیری آن در جهت کشف دانش از دادههای نگهداری و تعمیرات و
کشف الگوهای پیشبینی از ایجاد هزینههای فوق جلوگیری نموده و در راستای افزایش
رضایتمندی استفاده کنند .دادهکاوی را میتوان بهعنوان یک نوع از کشف دانش برای حل مسئله
در زمینه خاص تعریف کرد .در پژوهش حاضر الگوریتم درخت سی اند ار جهت پیشبینی
خرابیها معرفی میشود (باستوس و همکاران.)1320 ،2
توقف و تأخیر در انجام مأموریتها ناشی از خرابی تجهیزات همواره یکی از دغدغههای اصلی
مدیران در سازمانهای صنعتی و خدماتی و بخصوص در سازمانهای دفاعی با مأموریتهای
اردویی و آموزشی محسوب میشود چراکه خرابی تجهیزات و درنتیجه آن توقف مأموریت میتواند
گاهی دارای هزینههای هنگفتی باشد بنابراین افزایش اثربخشی برنامهریزی تعمیرات در سیستم
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه از روشها و با اهدافی که کاهش تعداد دفعات خرابی تجهیزات
ازجمله آنها است دنبال میشود.
در دنیای امروز دادهها و اطالعات بهعنوان ثروت سازمانی محسوب میشوند و همواره
شرکتها و سازمانهای بزرگ و موفق دنیا به دنبال استفاده مناسبتر و تجاریتر از این منابع
میباشند .موضوع ازآنجهت مهم است که از یکسو سازمانها و شرکتها به مدد بهرهگیری از
کامپیوترها و سیستمهای اطالعاتی حجم انبوهی از دادههای ارزشمند در حوزههای مختلف
ازجمله سیستم نگهداری و تعمیرات ،تولید و  ...شدهاند و از سوی دیگر با پیچیده شدن
محیطهای کسبوکار ،ماهیت و حجم دادههای سازمانی بسیار متفاوت گشته و نگاه یکپارچه
مدیریتی به آنها ضروری میگردد .یکی از راهحلهایی که سازمانهای موفق دنیا در این زمینه
اتخاذ مینمایند ،ایجاد یک سیستم جامع دادهای و آماری و بهکارگیری صحیح تکنیکهای
دادهکاوی و کشف دانش است .در این پژوهش سعی بر آن است با استفاده از پایگاه دادهای که
درنتیجه ثبت دستور کارهای تعمیراتی در سیستم نگهداری و تعمیرات به دست میآید و
همچنین استفاده از الگوریتم درخت تصمیم سی اند آر و پی اس اس مادلر و با تحلیل دادهها و
کشف دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از دادهها ،الگوی مناسبی جهت افزایش اثربخشی

1 Bastos P., Lopes I., Pires L

220

نشریه علمی اندیشه آماد  /شماره ( 00تابستان  / )2033سال بیستم

برنامهریزی تعمیرات ارائه شود.
در این پژوهش سعی شده است تا با کاربرد دادهکاوی و با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم
با دستیابی به موارد زیر اثربخشی برنامهریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه افزایش داده شود:
أ .ارائه الگوی مناسب جهت افزایش اثربخشی در برنامهریزی تعمیرات پیشگیرانه،
ب .شناسایی تجهیزات دارای بیشترین دفعات خرابی بهمنظور برنامهریزی اثربخش
تعمیرات پیشگیرانه،
ج .شناسایی خرابیهای متداول در انواع تجهیزات بهمنظور برنامهریزی اثربخش
تعمیرات پیشگیرانه.
مبانی نظری

نگهداری و تعمیرات
منظور از نگهداری و تعمیرات مجموعه فعالیتها و عملیاتی است که در جهت حفظ ،کنترل و
افزایش عمر مفید تجهیزات ،دستگاه و تأسیسات (داراییهای فیزیکی) در شرایط مطلوب و یا
تغییر آنها به شرایط مطلوب و تا حد امکان مطابق با استاندارد قابلقبول است و این امر مستلزم
ایجاد یک نظام نگهداری و تعمیرات با بهکارگیری راهیردهای مناسب آن است که با توجه به
شرایط و ویژگیهای سازمانی و تجهیزات بکار گرفتهشده برای انجام مأموریتهای محوله انتخاب
میشوند .در اینجا بهتناسب موضوع به تعدادی از انواع راهیردهای متداول در نگهداری و تعمیرات
به شرح زیر اشاره میشودمیشود :نگهداری و تعمیرات بر اساس شکست ( ،)BMنگهداری و
تعمیرات اضطراری ( ،)EMنگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( ،)PMنگهداری و تعمیرات بر اساس
شرایط (( )CBMسیدحسینی.)215 :2033 ،
دادهکاوی و کشف دانش
دادهکاوی و کشف دانش در پایگاه دادهها ازجمله موضوعهایی هستند که همزمان با ایجاد و
استفاده از پایگاه دادهها در اوایل دهه  33میالدی برای جستجوی دانش در دادهها شکل گرفت
(پری آذر  .)01:2035امروز در اکثر سازمانها دادهها بهسرعت در حال جمعآوری و ذخیره شدن
میباشند .یکی از بزرگترین چالشهای موجود استفاده مؤثر از این دادهها و تحلیل آنها است
زیرا در بسیاری از مواقع اطالعات مفیدی در دادهها نهفته است که بهراحتی مشهود نیستند .به
دلیل افزونی دادهها و فقر دانش فرآیند کشف دانش مطرح شد که یک فرایند علمی جهت
شناسایی الگوهای معتبر ،نوین ،بالقوه مفید و قابلفهم از دادهها است .مهمترین بخش فرایند
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کشف دانش دادهکاوی است که با استفاده از الگوریتمهای تعیینشده حقایق موجود در مجموعه
دادهها را کشف میکند (سلیمانی و همکاران.)0 :2033 ،
جدول ( :)1مقایسه دادهکاوی و علم آمار

روش دادهکاوی و کشف دانش

روشهای آماری

بدون فرض اولیه

داشتن فرض اولیه

در انواع مختلفی از دادهها کاربرد دارند نهفقط
دادههای عددی

تنها برای دادههای عددی کاربرد دارند

در محدوده وسیعتری از دادهها

در محدوده کوچکی از دادهها

عملکرد دادهکاوی به دادههای درستشده و
پاکسازیشده بستگی دارد

حذف خطاهای تصادفی ،دادههای نامشخص و
فیلتر کردن دادههای نامناسب

استفاده از شبکه عصبی

روشهای رگرسیون و استفاده از معادالت

استفاده از مصورسازی داده

استفاده از چارتهای دوبعدی و سهبعدی

استفاده از روشهای یادگیری ماشین و هوش
مصنوعی

استفاده از روابط ریاضی

در یادگیری غیر نظارتی کاربرد بیشتری دارد

در توصیفهای آماری کاربرد دارد

فرآیند دادهکاوی
در دنیای توسعهیافته امروز ،دانش دادهکاوی بهطور گستردهای در علوم مختلف در جهت رفع
مشکالت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد .تاکنون تعاریف متعددی از دادهکاوی ارائه شده است،
مجموعهای از تکنیکهایی است که متغیرهای چندگانه یک پدیده تحت بررسی را بهطور همزمان
تحلیل مینماید (هان و کمبر .)1331 ،2در فرایند دادهکاوی ،با توجه به متغیرها و اهداف
دادهکاوی از ابزارها و روشهای مختلفی استفاده میشود .متغیرها میتوانند وابسته یا مستقل،
گسسته یا پیوسته بوده و با مقیاسهای اسمی ،فاصلهای ،رتبهای و یا نسبی اندازهگیری شده
باشند .با توجه به اهداف دادهکاوی ،روشهای گزارش دهی و پردازش و تحلیل برخط ،مدلسازی
مبتنی بر نظریه و مدلسازی مبتنی برداده ،وجود دارد.
مدلسازی مبتنی بر داده ،عمدهترین روش و وجه تمایز دادهکاوی محسوب میشود .در این
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پژوهش بیشتر از مدلسازی مبتنی بر داده استفاده شده است .تکنیکهای این روش طبقهبندی و
پیشگویی ،خوشه یابی ،مصورسازی دادهها ،شبکههای عصبی ،فواید جمعی ،درخت تصمیمگیری و
مانند آن میباشند .با استفاده از این روشها دانش پنهان در دادهها کشف میشود (الروس،2
 .)1330تکنیک دادهکاوی به رابطه همزمان دو یا چند پدیده مربوط میشوند (فایاد 1و همکاران،
.)2331
ویژگیهای منحصربهفرد دادهکاوی را میتوان بهصورت زیر برشمرد( :هیر)1335 ،0
أ .نهتنها بر فاز تحلیل ،بلکه بر طراحی ،مطالعه و جمعآوری داده نیز تأکید و تأثیر
دارد.
ب .دادهکاوی طی سؤاالت مشخص و پیچیده ،پاسخهای دقیق و واضح را از دادههای
جمعآوریشده استخراج میکند.
ج .مزیت اصلی و تفاوت آن با سایر تکنیکها در این است که بهجای ارائه راهحل کلی،
پاسخهای دقیق متناسب باهدف را در اختیار محققان قرار میدهد.
د .امکان سنجش اثر متغیرهای مستقل را بر روی متغیرهای وابسته در یک مدل
تحلیل حساسیت ،فراهم میکند.
ه .به مدیران کمک میکند که تأثیر سناریوهای آتی را مورد ارزیابی قرار دهند و با
مدلسازی گزینههای متعدد و کمک به تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت به
انتخاب مسیر صحیح بپردازند.
و .حجم بسیار وسیع دادهها را بهگونهای مؤثر خالصه میکنند و از افزونگی اطالعات
میکاهند .تجزیه و تحلیل ها میتوانند اطالعات را به مهمترین عوامل و متغیرها
خالصه نمایند و یا با خوشهبندی ،اطالعات را به بخشهای مختلف تقسیمبندی
نمایند.
این قابلیتها بهعنوان یکی از ملزومات آنالیز محیطهای آشفته که پیچیدگی و تعدد عوامل،
پیشبینی آن را عمالً غیرممکن میسازد تبدیل گشته است.
از کاربردهای دادهکاوی پیش بینی تعداد و نوع تجهیزات و قطعات مورد نیاز است که کمک
شایان توجهی در برآورد ،تأمین و خرید مناسب و بهموقع دارد .با بررسی روند آمادگی تجهیزات و

1. Larose
2. Fayyad
3. Hair
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سیستمها ،نوع شرکتها و تولیدکنندگان ،فناوریهای مختلف و ارزیابی آمادگی آنها میتوان در
مورد ادامه استفاده از اقالم موجود یا استفاده از فناوری جدید تصمیم گرفت .همچنین با کنار هم
گذاشتن میزان آمادگی و برآورد هزینههای نگهداری و تعمیرات تجهیزات و هزینههای
بهکارگیری ،میتوان درباره هزینه های دوره عمر تجهیزات با برندهای خاص و فناوریهای مختلف،
نیز تصمیمگیری کرد .این موضوع در تصمیمگیری برای تثبیت الگوی موجود یا جایگزینی و
معرفی الگوی جدید به مدیران کمک میکند .با دادهکاوی میتوان تحلیل نمود که ازنظر مجموع
هزینههای چرخه عمر تجهیزات ،کدام برای سازمان مناسبتر است .از دادهکاوی میتوان برای
تعیین اعتبارات الزم برای خرید و تأمین تجهیزات و نحوه تخصیص مناسب آن به یگانهای
دفاعی استفاده کرد .همچنین بر اساس عمر سپریشده و میزان آمادگی تجهیزات دفاعی میتوان
بودجه نگهداری و تعمیرات را پیشبینی نمود .بر اساس عمر تخمینی تجهیزات ،میتوان تاریخ
انقضای آنها را نیز پیشبینی نمود .مدیران پشتیبانی باید تصویر مناسبی از وضعیت تجهیزات
داشته باشند تا بتوانند تصمیمهای مناسب و هدفمند را اتخاذ نمایند .دادهکاوی میتواند
کاربردهایی در خصوص نگهداشت تجهیزات را به همراه داشته باشد که عبارتاند از:
أ .ارائه تصمیم مناسب و منطقی و تحلیل الزم برای خرید ،جایگزینی و تأمین
تجهیزات دفاعی سازمان و تجهیز و توسعه یگانها،
ب .تعیین تکلیف و تصمیمگیری درباره خروج اقالم از سازمان،
ج .تعیین عوامل مؤثر بر کارایی ،آمادگی و عمر مفید تجهیزات دفاعی.
گروهبندی و درخت تصمیم
درک تفاوت میان خوشهبندی و طبقهبندی مهم است .در طبقهبندی با الگوهای از پیش
تعیینشده مواجه هستیم و مسئله نامگذاری یک الگوی جدید مطرح است (ژاین و همکاران،
 .)2333هر دسته شامل یک خصوصیت قابل پیشبینی است که کالس نام دارد .این روش یک
الگوریتم یادگیری با سرپرست است .الگوریتمها برای یادگیری نیاز به یک هدف دارند و تمام
خصوصیات ورودی بهطور یکسان هدف هستند .رایج دستهبندی شامل شبکههای عصبی،
رگرسیون و درخت تصمیم میباشند (ژیونگ و همکاران )1320 ،2در خوشهبندی ،مسئله
گروهبندی یک مجموعه الگوهای نامعین به خوشههای معنیدار است (افشار و همکاران:2031 ،
 .)23بیشتر الگوریتمهای خوشهبندی مدل را در تعداد تکرارهای معین میسازند (ژیونگ و
همکاران .)1320 ،دادههای هر خوشه با یکدیگر مشابه و متفاوت از سایر خوشهها هستند .معیار

1 Xiong T., Wang S., Mayers A., Monga E
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شباهت نزدیکی نقاط در فضا بر اساس تابع فاصله است .فاصله اقلیدسی مهمترین مقیاس برای
ارزیابی میزان نزدیکی دادهها است (چاکرابارتی و همکاران)1333 ،2
درختهای تصمیم ابزارهای قدرتمند و ویژه برای طبقهبندی و پیشگویی هستند .جذابیت
درخت تصمیم در مقابل سایر مدلها از قبیل شبکههای عصبی بر اساس یک قالب قابلفهم است
که قوانین در آن نشان داده میشود .در برخی از کاربردها موضوع اصلی دقت طبقهبندی یا
پیشگویی است .در بعضی موارد نوع کارکرد مدل مهم نیست بلکه توانایی تبیین علت
تصمیمگیری ضروری و مهم است .در حوزه نگهداری و تعمیرات بهمنظور مجاز بودن مسئول
نگهداری برای ایجاد یک سیستم صحیح عملیات نگهداری ،مهم عملی و قابلفهم بودن مدل است.
درخت تصمیم این اطالعات را بر اساس یک نمایش قابلفهم فراهم میکند (باستوس و همکاران،
)1320
پیشینه پژوهش

با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه و توسعه یک سیستم پیشگویی در جهت
پیشبینی خرابی خودروها در سازمان موردمطالعه است بنابراین در جدول شماره دو ،خالصهای از
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور که مرتبط با موضوع و روش پژوهش میباشد
ارائه شده است.

1 Chakrabarti S. et al
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جدول ( :)2مرور پیشینه تحقیق

سال
پژوهشگر/پژوهشگران انجام
پژوهش

فریور و همکاران

2

باستوس و همکاران

بوخش و همکاران

1

0

0

کیرانمای و الکسمی

عنوان پژوهش

یافتهها

1322

دادهکاوی برای کنترل
کیفیت :تشخیص سوراخ
در روند حفاری

برای کشف ضایعات فرآیند
سوراخکاری قطعات صنعتی در یک
کارخانه از روش دادهکاوی استفاده
نمودند و طبقهبندی انجام شده از
ضایعات بر مبنای یادگیری با سرپرست
بود.

1320

کاربرد دادهکاوی در
سیستم نگهداری و
تعمیرات برای پیشبینی
خرابی

مدل پیشبینی خرابی دستگاههای
چند واحد صنعتی را بر اساس الگوریتم
 CARTو با نرمافزار RapidMiner
ارائه کردند.

1323

یک رویکرد یادگیری
ماشینی برای پیشبینی
نگهداری و تعمیرات
داراییهای راهآهن

سهم اصلی این مقاله ،استفاده از
دادههای تولیدشده از سیستم معروف
 ،SAP ERPبهمنظور تهیه
طبقهبندیهایی است که قادر به کمک
به مدیران زیرساخت در
تصمیمگیریهای مربوط به نگهداری و
تعمیرات در آینده باشند.

1323

دادهکاوی برای طبقهبندی
مشکالت کیفیت برق با
استفاده از نرمافزار
 WEKAو تأثیر
ویژگیها بر دقت
طبقهبندی

این مقاله طبقهبندی مشکالت کیفیت
برق مانند افت ولتاژ ،تورم ،قطع و عدم
تعادل با استفاده از الگوریتمهای
دادهکاوی ،J48 :درخت تصادفی و
درختان جنگل تصادفی را ارائه
میدهد.

1 Ferreiro and et.al.
2 Bastos and et.al.
3 Bukhsh and et.al.
4 Kiranmai & Laxmi
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سال
پژوهشگر/پژوهشگران انجام
پژوهش

عنوان پژوهش

یافتهها

1323

استفاده از روشهای
دادهکاوی برای پیشبینی
متوالی فعالیتهای
نگهداری و تعمیرات

روش پیشنهادی این پژوهش وقوع
فعالیت نگهداری و تعمیرات بعدی را
با اطالعات مربوط به قطعات یدکی
مصرفشده پیشبینی میکند .یک
مطالعه موردی واقعی صنعتی در این
مقاله ارائهشده است و بهخوبی توجه
شده است که نتایج تجربی با استفاده
از دادهکاوی ،پیشبینی نگهداری و
تعمیر را روشن میکنند.

1323

علوم داده برای ارتعاش
ناهمسانی و نگهداری و
تعمیرات پیشبینی کننده
یاتاقانهای دوار

رویکرد دادههای علوم ،دادهکاوی و
الگوریتمهای یادگیری ماشین برای
پیشبینی عمر باقیمانده یک قطعه
یدکی (بلبرینگ) در موتور الکتریکی را
نشان میدهد.

0

1312

پیشبینی نگهداری و
تعمیرات با استفاده از
یادگیری ماشین و
دادهکاوی :یک روش
پیشگام اجراشده در
راهآهن یونان

این مقاله با استفاده از دادههای
غیرفعال ذخیرهشده از یک شرکت
راهآهن یونان و از روش دادهکاوی و
همچنین تکنیکهای یادگیری ماشین
برای ایجاد پشتیبانی تصمیمگیری
راهیردی و تهیه یک برنامه کنترل و
خطر برای قطارها استفاده میکند.

فخار ،دقایقی و قنبردزفولی

2033

ارائه یک راهکار جهت
استفاده از تکنیکهای
دادهکاوی در فرآیند
نگهداری و تعمیرات

در این پژوهش یک معماری جهت
طراحی و پیادهسازی یک سیستم
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی
بر روشهای دادهکاوی ارائهشده است.
این سیستم که بهصورت نامتمرکز
عمل میکند قادر است ،با طبقهبندی
تجهیزات بر اساس سابقه تعمیراتی
آنها ،بهترین زمان برای تعمیر
تجهیزات را پیشنهاد نماید.

ریزگی و همکاران

لی و همکاران

2

1

کاالزاس و پاپوتسیداکیس

1 Rezig and et.al.
2 Lee and et.al.
3 Kalathas & Papoutsidakis
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سال
پژوهشگر/پژوهشگران انجام
پژوهش

عنوان پژوهش

یافتهها

سلیمانی ،سپهری و حاج
فتحعلی ها

2033

ارائه مدلی در نگهداری و
تعمیرات قطار با استفاده
از تلفیق روش
تصمیمگیری  AHPو
دادهکاوی

در این پژوهش با بررسی دادهکاوی در
حملونقل ریلی ،در هر سه حوزه
(مسیر ریلی ،ماشینآالت ریلی و
مدیریت سیستم ریلی) ،چارچوبهایی
تدوین شده است که ارتباط جمعی
تکنیک دادهکاوی و حملونقل ریلی را
نشان میدهد.

فراهانی و روغنیان

2033

کاربرد دادهکاوی در
سیستم نگهداری و
تعمیرات برای افزایش
اثربخشی برنامهریزی
تعمیرات (مطالعه موردی:
شرکت پتروشیمی شازند)

در این پژوهش سعی شده است با
استفاده از پایگاه دادهای که در نتیجه
ثبت فعالیتهای تعمیراتی در سیستم
مدیریت نگهداری و تعمیرات
کامپیوتری بهدستآمده است و
همچنین استفاده از متدولوژی
استاندارد دادهکاوی و تکنیکهای آن
مانند خوشهبندی و همچنین با
استفاده از نرمافزار  Clementineبا
تحلیل دادهها و کشف دانش ارزشمند
نهفته در حجم بزرگی از دادهها ،الگوی
مناسبی جهت افزایش اثربخشی
برنامهریزی تعمیرات ارائه شده است.

رمضانی ،مسعودی و
معماریانی

2033

کاربرد دادهکاوی در تعیین
خطوط مبنای رفتار
فرسایشی موتورها

در این پژوهش به تحلیل و بررسی
مؤلفههای مؤثر در وضعیت موتور
کامیون بنز  1113میپردازد که این
مؤلفهها کدام هستند و میزان تأثیر
آنها چقدر است که در قالب یک مدل
دادهکاوی مورد تحلیل قرار گرفته و
نتایج آن بیانشده است و درنهایت
مدلی هوشمند جهت تشخیص و
پیشبینی عیوب در موتورهای
موردمطالعه ارائه شده است.

عباسی و همکاران

2031

معرفی روشی برای
نگهداری و تعمیرات
مشروط با در نظر گرفتن
تعداد و نوع خطاها

یک روش ابتکاری بر اساس نوع و
پراکندگی خطاها بهمنظور نگهداری و
تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق
ارائه کردند .سپس علل ایجاد عیوب را
شناسایی و راهکارهای رفع آنها را
پیشنهاد نمودند.

212

نشریه علمی اندیشه آماد  /شماره ( 00تابستان  / )2033سال بیستم

سال
پژوهشگر/پژوهشگران انجام
پژوهش

عنوان پژوهش

یافتهها

یوسفی طرزجان و رمضانی

2030

کشف الگوهای پنهان و
مفید از دادههای
سامانههای نگهداری و
تعمیرات تجهیزات ،با
پیشبینی هزینهها و نقاط
پرت

در این پژوهش ضمن معرفی برخی از
کاربردهای دادهکاوی در نگهداری و
تعمیرات سعی شده است در قالب
مطالعه موردی روی دادههای برخی از
تجهیزات دفاعی با استفاده از
دادهکاوی ،قواعد پنهان موجود در
دادههای سیستمهای نرمافزاری
نگهداری و تعمیرات را کشف نماید.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد
الگوهای خاصی متناسب با نوع
مأموریت و نحوه استفاده از تجهیزات
در تعداد و هزینه خرابیها وجود دارد.

کریمی و افشارکاظمی

2035

پیشبینی خرابی و
برنامهریزی نگهداری و
تعمیرات خودپردازهای
بانکی با روش دادهکاوی

ارائه معماری دستهبندی دادههای
تولیدشده از تراکنشها و خرابیهای
خودپردازهای یکی از بانکهای کشور
و پیشبینی فواصل میان خرابی آنها
از طریق روش دادهکاوی بهمنظور
برنامهریزی نگهداری و تعمیرات آنها
است.

ساجدینژاد و لطفی

2033

مدلی برای بهینهسازی
زمانبندی نگهداری و
تعمیرات پیشگیرانه برای
سیستمهای چندجزیی با
استفاده از الگوریتم ژنتیک

در این مقاله یک مدل بهینه
زمانبندی نگهداری و تعمیرات (نت)
پیشگیرانه غیر ادواری برای
سیستمهای چندجزیی (سری –
موازی) ،بر مبنای حداکثر قابلیت
دسترسی اجزای سیستم (که تعیین
بازه بازرسی بهینه را به همراه دارد)
ارائه شده است.

211

توسعه رویکردهای دادهکاوی بهمنظور برنامهریزی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ؛ص201-222

روش شناسی پژوهش

محققانی که تنها روابط دوبهدو را در نظر میگیرند و از دادهکاوی استفاده نمیکنند ،ابزار
قدرتمندی را از دست میدهند که میتواند اطالعات سودمندی را در اختیار آنان قرار دهد .در
مسائل واقعی چندین متغیر بهطور همزمان بر روی پاسخ تأثیر میگذارند ،ازاینرو
تجزیهوتحلیلهای چند متغیره جوابهای دقیقتری را فراهم میکنند.
تکنیکهای دادهکاوی ازجمله تکنیکهای نوین علمی هستند که در توصیف ،تشریح،
پیشبینی و کنترل پدیدهها به کار میروند .2این تکنیکها به اندازهگیری ،تشریح و پیشبینی
درجه وابستگی میان متغیرها میپردازند .روشهای دادهکاوی نهتنها بر جنبههای تحلیلی
مطالعات ،بلکه در طراحی و ابزارهای جمعآوری داده برای تصمیمگیری و حل مسائل نیز تأثیر
میگذارند .میتوان فرایند دادهکاوی را طی مراحل زیر بهصورت شکل شماره یک نشان داد( :پانگ
و استینباچ)1335 ،1
در بسیاری از موارد ،دادهکاوی را مترادف با اصطالح "کشف دانش در پایگاه داده" قلمداد
میکنند .درحالیکه بعضی نیز دادهکاوی را یکی از مراحل فرایند کشف دانش در پایگاه داده
تعریف میکنند .فرایند کشف دانش در مراحلی بهصورت تکرارشونده صورت میگیرد .دادههای
خام از منابع مختلفی جمعآوری میشوند و از طریق استخراج به انبار دادهها وارد میشوند .در
بخش مهیاسازی دادهها ،دادهها از انبار خارجشده و بهصورت یک فرمت مناسب برای دادهکاوی
درمیآیند .در بخش کشف الگو با روشهای دادهکاوی الگوریتمهای استخراجشده و از این
الگوریتمها برای ساخت الگو استفاده میشود .در بخش تجزیهوتحلیل ،الگوها به یک دانش مفید و
قابلاستفاده تبدیل میشوند و بعد از بهبود آنها ،الگوهایی که کارا محسوب میشوند ،در یک
سیستم اجرایی به کار گرفته خواهند شد.

1. MIT GmbH
2. Pang & Steinbach
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شکل ( :)1فرآیند دادهکاوی

روشهای متفاوتی برای پیادهسازی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه وجود دارد .برای
پیشبینی خرابی آینده خودروهای سازمان موردمطالعه نیاز به آگاهی از وضعیت فعلی خودروها و
همچنین عملکرد گذشته آنها در یک دوره زمانی است .این موضوع زمانی محقق میشود که
رکوردهای مربوط به عملکرد خودروها ازجمله میزان مسافت طی شده (کیلومتر) و رده
استفادهکننده ،رکوردهای مربوط به خرابی (عدم سرویسدهی) ازجمله نوع خرابی و فاصله بین
خرابی ،همچنین دادههای مربوط به نگهداری و رفع خرابی آنها ،وجود داشته باشد.
خودروهای سازمان موردمطالعه تعداد  110دستگاه از سه نوع سبک ،نیمه سنگین و سنگین
بودند که در سازمان موجود و مورداستفاده جهت انجام مأموریتهای آموزشی و اردویی هستند.
سامانهای با عنوان سامانه مانیتورینگ خودروها طراحی شده است که عملکرد خودروها در دو
سطح نگهداری و تعمیرات زیر قابلتفکیک را اندازه گیری می کند.
سطح هشدار :در این سطح عملکرد خودروها ثبت میشود .همچنین در صورت عدم
سرویسدهی ،زمان و علت آن در سامانه ثبت میگردد.
سطح رفع خرابی (تعمیرات اضطراری) :با توجه به نوع خرابی و در دسترس بودن قطعات
موردنیاز جهت جایگزینی ،تیم نگهداری و تعمیرات نسبت به انجام تعمیرات (اضطراری) اقدام
مینمایند .بعد از انجام تعمیرات و سرویسهای موردنیاز ،دادههای مربوط به زمان ،نوع اقدام و
مسئول رفع خرابی در سامانه ثبت میشود.
هدف از این پژوهش جایگزینی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه با نگهداری و تعمیرات
اضطراری از طریق ایجاد الگوی پیشبینی فواصل زمانی خرابی خودروها است؛ اما با توجه به تعداد
خودروها و همچنین تنوع آنها چنانچه از هر دستگاه بیش از یک خرابی ثبت گردد ،یک پایگاه
داده بزرگ ایجاد خواهد شد .ازاینرو و بهمنظور استخراج نتایج دقیقتر با توجه به سهم باالی
خودروهای سبک از جامعه موردمطالعه که شامل خودروهای نیمه سنگین و سنگین هم میشود
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بنابراین آمار و اطالعات خرابی ثبتشده در سامانه نت خودرویی جامعه موردمطالعه در یک دوره
 22ماهه صرفاً جهت این دسته از خودروها شامل  253دستگاه جهت بازه زمانی اردیبهشت تا
اسفندماه سال  2033استخراج و موردبررسی قرار گرفته است.
آمادهسازی دادهها
این مرحله یکی از مهمترین مراحل دادهکاوی است .پردازش دادهها میتواند نقش بسزایی در
دسترسی نتایج بهدستآمده داشته باشد (بشیر موسوی و همکاران .)03 :2031 ،برای آمادهسازی
دادهها دو وظیفه وجود دارد:
 .2حذف دادههای غیرعادی و ساماندهی دادهها به یکشکل استاندارد که برای
پردازش با تکنیکهای دادهکاوی آماده شوند،
 .1آمادهسازی مجموعه دادههایی که به بهترین عملکرد دادهکاوی منجر شود (ژیونگ و
همکاران.)1320 ،
دادههایی که در سامانه مانیتورینگ خودروها ثبت میشوند در سه دسته دادههای مربوط به
مشخصات و موقعیت خودروها شامل کد (پالک) ماشین ،رده کاربر ،نوع خودرو و مسافت پیموده
شده؛ دادههای مربوط به خرابی شامل زمان و علت خرابی و دادههای مربوط به رفع خرابی شامل
نوع اقدام انجام شده ،مسئول و زمان رفع خرابی میباشد .مدل طرح واره ای دستههای متغیرها به
شرح شکل شماره دو میباشد.
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سامانه مانیتورینگ
خودرو

تیم نت



کد(پالک) خودرو



رده کاربر



نوع خودرو
مسافت

خودرو سواری



نوع اقدام انجام شده



مسئول رفع خرابی

پیموده

 علت خرابی
 فاصله بین خرابی ها
شکل ( :)2دادههای موجود در بانک اطالعاتی خودروها

بهمنظور دستهبندی خرابیها دادههای جمعآوری شده در نرمافزار اس پی اس اس مادلر وارد
شد .ازآنجاییکه متغیرهای «فاصله بین خرابیها» و «میزان مسافت پیموده شده» دارای مقادیر
کمی بوده و از مهمترین متغیرهای تحقیق به شمار میروند ،ازاینرو رکوردهای ثبتشده
متغیرهای مزبور از منظر وجود دادههای مفقودشده و پرت موردبررسی قرار گرفت .در خصوص
کشف دادههای پرت از روش انحراف معیار استفاده شد و در هیچیک از متغیرها مقداری خارج از
دامنه محاسبهشده مشاهده نشد.
بهمنظور دستهبندی خرابیها دادههای جمعآوریشده در نرمافزار وارد شد؛ اما با توجه به
تعداد باالی متغیرها و از طرفی نتایج مورد انتظار از انجام پژوهش متغیرهای "نوع اقدام انجامشده
"" ،مسئول رفع خرابی " و "زمان رفع خرابی " به دلیل نداشتن ارتباط با نتایج خروجی حذف
شدند .همچنین با توجه به ضریب همبستگی  3.210که بین متغیر رده کاربر و سایر متغیرها
بهدستآمده آمد ،متغیر موردنظر هم حذف شد .همچنین با توجه به ثبت خرابیها بر اساس زمان
وقوع و زمان رفع و همچنین مسافت طی شده (کیلومتر) آنها ،دادههای مربوط به این متغیر به
واحد روز و کیلومتر تبدیل شد.
با توجه به اینکه متغیرهای "فاصله بین خرابیها " و "مسافت پیموده شده " دارای مقادیر
کمی بوده و جزء مهمترین متغیرهای پژوهش هستند ،بنابراین رکوردهای ثبتشده آنها از منظر
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وجود یا عدم وجود دادههای پرت 2موردبررسی قرار گرفتند .در خصوص کشف اینگونه دادهها
(داده های پرت) از روش انحراف معیار استفاده شد ،به عبارتی محدوده دادهها با اختالف سه
انحراف معیار موردبررسی قرار گرفت و در هیچکدام از متغیرها مقداری خارج از دامنه
محاسبهشده مشاهده نشد.
یافته ها

پردازش در نرمافزار بر اساس متغیرهای "کد (پالک) خودرو "" ،نوع خودرو "" ،مسافت
پیموده شده "" ،سال ساخت خودرو "" ،علت خرابی " و "فاصله بین خرابیها " انجام شد.
با توجه به هدف پژوهش ،متغیرهای سال ساخت خودرو ،مسافت پیموده شده و علت خرابی
خودرو بهعنوان متغیرهای ورودی و فواصل بین خرابیها بهعنوان متغیر خروجی تعیین شد .پس
از انتخاب بانک اطالعاتی جمعآوری شده در نرمافزار به شناسایی مدلها و الگوریتمهای مناسب
برای دستهبندی خودروها پرداخته شد .بر اساس خروجی بهدستآمده سه مدل به ترتیب ضریب
همبستگی جهت مدلسازی به شرح جدول شماره سه برآورد شد.
جدول ( :)3مدلسازهای برآورد شده

خطای نسبی

تعداد فیلدهای
استفادهشده

همبستگی

زمان ساخت
(دقیقه)

مدل

3.502

0

3.100

>2

C&R Tree

3.530

0

3.100

>2

CHAID

3.100

0

3.135

>2

Liner

با توجه به خروجی بهدستآمده ،به دلیل وجود همبستگی باالتر و خطای نسبی کمتر نسبت
به سایر مدلها ،مدلهای  C&R Treeو  CHAIDجهت طبقهبندی دادهها انتخاب شد.

1. Outliers
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در مدل  C&R Treeتعداد  23دسته در قالب  23گره 2با توجه به متغیرهای سال ساخت
خودرو ،میزان مسافت طی شده و نوع خرابی خودروها ایجاد گردید .خطای میانگین 3.302
محاسبه شد .نتایج خروجی به شرح شکل شماره سه است.

شکل ( :)3خروجیهای مدل C&R Tree

در مدل  CHAIDتعداد هست دسته در قالب نه گره با توجه به متغیرهای سال ساخت
خودرو ،میزان مسافت طی شده و نوع خرابی خودروها ایجاد گردید .خطای میانگین 3.301
محاسبه شد .نتایج خروجی به شرح شکل شماره چهار است.

1. Node
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شکل ( :)4خروجیهای مدل CHAID

با توجه به موارد و محاسبات مطرحشده در قسمتهای قبلی و همچنین خطای میانگین کمتر
و تعداد دستههای بیشتر درروش  C&R Treeنسبت به  CHAIDبنابراین روش C&R Tree
جهت طبقهبندی استفاده شد.
با توجه به خروجیهای الگوریتم  C&R Treeمیانگین فواصل خرابی خودروها در هر یک از
 23دسته به ترتیب برابر با ،5،210.305 ،1،112.000 ،0،000.010 ،1،031.031 ،0،512.333
 0،310.012 ،23،303.201 ،3،011.003 ،1،305 ،0،003.253کیلومتر محاسبه شد؛ اما در
جهت برنامهریزی بهتر گروه نگهداری و تعمیرات با توجه به نزدیکی میانگین فاصله خرابیها در
دستههای متوالی ،دستههای اول تا چهارم را در یک گروه ،دسته پنجم در یک گروه ،دسته ششم
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و هفتم در یک گروه و دستههای هشتم تا دهم نیز هرکدام بهصورت جداگانه در یک گروه مجزا
قرار داده شد .با تجزیهوتحلیل خروجیهای نرمافزار مشخصات هر گروه به شرح جدول شماره
چهار ارائه شده است.
جدول ( :)4تحلیل خروجیها مدل درخت تصمیم سی اند آر ،در نرمافزار

گروه

کل

دستهبندیها

اول تا دهم

اول تا
چهارم

پنجم

ششم و
هفتم

هشتم

نهم

دهم

تعداد خودروها

253

3

22

13

10

23

13

درصد خودروها

233

1

0

23

21

21

03

میانگین فاصله
خرابیها
(کیلومتر)

5333.151

1112.
000

5210.3
05

1305

3011.
003

23303.2
01

0310.0
12

درصد خودروهای
ستادی

50

233

00

3

3

11

233

درصد خودروهای
2035

10

233

00

00

00

00

3

درصد خودروهای
2031

00

3

10

11

10

10

3

درصد خودروهای
2030

10

3

3

3

3

3

10

درصد خودروهای
2033

20

3

3

3

3

3

00

آپاراتی

0

3

3

0

3

3

20

برقی

23

15

13

3

01

3

13

سرویسها
ی دورهای

03

15

01

30

3

3

03

موتوری

15

53

01

3

53

3

10

اگزوزسازی

0

3

3

3

3

03

3

صافکاری

0

3

3

3

3

11

3

نقاشی

5

3

3

3

3

03

3

درصد خرابیها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

خودروها
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با توجه به خروجیهای جدول شماره پنج ،کمترین فاصله بین خرابیها برای خودروهای با
سال ساخت  2031و بیشترین آن برای خودروهای با سال ساخت  2033است .همچنین
بیشترین خرابیها در گروه اول ،دوم و ششم از نوع خرابی دسته یک و در گروه پنجم از نوع
خرابی دسته دو میباشند .در ضمن دستهبندی خودروها بدین شکل است که  50درصد آنها از
نوع ستادی و  00درصد صفی میباشند که بیشترین میزان توزیع خودروهای ستادی در
گروههای اول ،دوم و ششم و کمترین میزان توزیع آن مربوط به گروههای سوم و چهارم است.
همواره میتوان از اطالعات جمعآوریشده پیرامون تجهیزات دفاعی ،دانش مفیدی جهت ارائه
راهکار برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه آنها ارائه کرد .هرچقدر اطالعات جمعآوریشده
قدیمیتر و حجیمتر باشد دقت دانش کشفشده نیز باالتر است .این موضوع ازآنجهت اهمیت
پیدا میکند که عملکرد تجهیزات دفاعی متأثر از نحوه نگهداری آنها است .تمامی مقادیر
اطالعات از عملگرهای تعمیر و نگهداری برای افزایش کارایی سیستم پیشبینی و نگهداری
مورداستفاده قرار نمیگیرند .به نظر میرسد که در این حوزه ،دادهکاوی گامی مؤثر و روبهجلویی
است .سیستمهای پیشبینی به مواردی میپردازند که منجر به افزایش دقت پیشبینی و درنهایت
بهبود مراحل کار میشوند .نقطه ابداعی این سیستم ،توانایی طبقهبندی اطالعات تجهیزات دفاعی
از محیطهای مختلف و ارائه یک راهکار مناسب جهت تصمیمگیری پیرامون فرایند نت پیشگیرانه
است.
نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف از پژوهش حاضر ارائه روش طبقهبندی و پیشبینی فاصله بین خرابیها در خودروهای
یک مرکز آموزش عالی دولتی کشور است .در این راستا اطالعات خرابی یک نمونه  253عددی از
خودروهای سبک این مجموعه طی  22ماه از اردیبهشت تا اسفندماه سال  2033جمعآوریشده
است .بعد از پیشپردازش و آمادهسازی متغیرها ،با استفاده از نرمافزار دادهکاوی به دستهبندی
خودروها پرداخته شد .بر این مبنا ،متغیرهای سال ساخت خودرو ،میزان مسافت طی شده و نوع
خرابیها بهعنوان متغیرهای ورودی و فاصله بین خرابی (کیلومتر) بهعنوان متغیر خروجی تعیین
شد.
نظر به همبستگی باالی محاسبهشده بین متغیرها در روش  C&R Treeو از طرفی خطای
میانگین کمتر ،این روش جهت دستهبندی خودروها مناسب شناخته شد.
خروجی شامل  23دسته بر اساس میزان مسافت طی شده ،سال ساخت خودروها و نوع
خرابیها ایجاد شد .در پژوهش باستوس و همکاران که به پیشبینی خرابی ماشینآالت
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پرداختهشده بود ،مقایسهای در خصوص مدلهای پیشبینی انجام نشده است.
با تحلیل خروجیها و بر اساس فاصله بین خرابیها (کیلومتر) ،خودروها در شش گروه
دستهبندی و پیشنهادهایی جهت نگهداری بهتر هرکدام از گروهها به شرح زیر ارائه شد.
بر این اساس گروه نگهداری و تعمیرات باید برنامه نگهداری خودروها را به طریقی تنظیم
کنند که خرابی خودروهای گروه دوم ،چهارم و پنجم بهبود یابند .همچنین با توجه به نوع
مأموریت های این مرکز دفاعی و درصد باالی خودروهای صفی مربوط به گروههای سوم و چهارم،
سرویس و نگهداری و آمادهبهکار بودن خودروهای این دو گروه باید دقیقتر از سایر گروهها تنظیم
شود .از طرف دیگر با توجه به اینکه تمام خودروهای با سال ساخت  2035در گروه اول
قرارگرفتهاند ،بنابراین تعمیر و تعویض بهموقع قطعات خودروهای این گروه میتواند بهبود فراوانی
در فاصله بین خرابیها ایجاد کند.
ازآنجاییکه بیشتر خرابی خودروهای گروه اول ،دوم و ششم از نوع خرابیهای دسته یک و در
گروه پنجم از نوع خرابیهای دسته دو است؛ بنابراین بازدید موتوری و سرویسهای دورهای منظم
خودروهای گروههای اول ،دوم و ششم نسبت به سایر گروهها باید بیشتر شود و اینکه برای
ردههای گروه پنجم خودروها نامهنگاری الزم در خصوص برخورد مناسب با راننده و یا
حتیاالمکان تغییر راننده صورت پذیرد که این موضوع بهاحتمالزیاد باعث بهبود فاصله بین
خرابیها میشود.
نتایج نشان میدهند که در نظر گرفتن سه پارامتر سرویس ،تأمین و تعویض بهطور همزمان
باعث کاهش هزینه نت و افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات میشود و این برنامهریزی سودمندتر
از حالتی است که تنها پارامتر تعویض و یا فقط دو پارامتر تعمیر و تعویض را در نظر بگیریم.
چگونگی طراحی مدل و روش حل پیشنهادی ،انعطافپذیر بوده و با تغییرات جزئی برای هر
سیستمی قابل انطباق و پیادهسازی است.
الگوی نت پیشگیرانه ارائه شده برای سایر سیستمهای واقعی دیگر مناسب بوده زیرا محتویات
مدل برنامه ارائهشده بر اساس خصوصیات فیزیکی و تابع عمر سیستم بوده و درنهایت باعث
افزایش عمر سیستم و کاهش هزینه نت میگردد.
با مقایسه نتایج نهایی پژوهش فعلی با پژوهش انجامشده قبلی مثل تحقیقات معینزاد و
محمودیان در خصوص خودپردازهای بانکی و همچنین باستوس و همکاران در خصوص پیشبینی
خرابی ماشینآالت ،درمییابیم که جنبههای نوآوری و تمایز پژوهش فعلی عبارتاند از :الف -در
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نظر گرفتن سال تولید خودروها که در پژوهشهای قبلی نبود ،ب -حوزه پژوهشی کامالً متفاوت،
ج -مقایسه بین مدلهای پیشبینی و انتخاب بهترین مدل ،د -تحلیل خروجیها بر اساس فاصله
زمانی خرابیها که در پژوهشهای قبلی این امر یا مالحظه نشد و یا کمرنگ بود.
در این بخش پیشنهادهایی برای مطالعات آتی در راستای نتایج این پژوهش آورده شده است
که ازجمله آن میتوان به در نظر گرفتن فعالیتهای چندحالته ،احتمالی سازی فعالیتهای مدل
و اثر مالحظات فصلی و زمانی بر نت ،در مدلسازی سیستم اشاره نمود .از دیگر مسائلی که
میتواند کاربردی کردن این مدل و سایر مدلهای مشابه را با چالش مواجه نماید ،عدم وجود
پارامترهای ورودی و دادههای مستند و دقیق برای بهینهسازی است ،بنابراین باید به این نکته
بسیار توجه شود.
همچنین پیشنهاد میگردد که با استفاده از الگوی ارائهشده عالوه بر شناسایی تجهیزاتی که
نیاز به انجام تعمیرات پیشگیرانه و یا اصالح نحوه انجام تعمیرات پیشگیرانه دارند ،در زمان اورهال
نیز با استفاده از الگوی ارائهشده ،برای هر واحد ،تجهیزاتی که نیاز به تعمیرات اساسی دارند
شناساییشده و بر اساس آن جهت انجام اورهال ،برنامهریزی مؤثری انجام شود .در پایان یادآور
میشود ،اساساً نگهداری و تعمیرات ،تنها حوزه نت پیشگیرانه را شامل نمیشود و باوجود
برنامهریزیهای اینچنینی ،مدیران ،کارشناسان و مسئوالن نت از نقش پررنگتری نسبت به سایر
پارامترهای دیگر حتی ”ماهیت خرابی ” برخوردار خواهند بود.
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