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چکیده
پس از گذشت چند سال از پیادهسازی نرمافزارهای مدیریت نت ( ،3)CMMSارائه تحلیلهای مستدل از دادههای جمعآوری شده در این
سامانهها ،نه تنها ضروری است ،بلکه در این حوزه رمز ادامه حیات سیستمهای نرمافزاری نیز خواهد بود .استفاده از دادههای خرابی و هزینهای
تجهیزات ،میتواند عالوه بر شناخت نارساییها در پیادهسازی سیستمهای نت ،در تعیین الگوهای مطلوب و نامطلوب نت تجهیزات ،نقش
کلیدی ایفا کند .تشخیص روند خرابیها و عوامل مؤثر در آن مانند نوع مأموریت و شرایط جغرافیایی کیفیت قطعات و  ...به دستهبندی بهتر
خرابی تجهیزات و تعیین نرمهای هزینهای مبتنی بر نوع مأموریت یگانها کمک خواهد نمود و در نهایت مدیران را برای اتخاذ تصمیمهای
مناسب ،با دقت بیشتری یاری خواهد کرد و باعث ارائه پیشنهادهای بهبود برای سامانههای مورد استفاده و مدیران تصمیمگیر خواهد شد.
دادهکاوی میتواند با ارائه تصویری از شاخصهای مؤ ثر بر آمادگی تجهیزات ،وضعیت تجهیزات را از نظر نگهداری و تعمیرات نمایش دهد.
از این تصویر در برآورد هزینههای نگهداری و تعمیرات و بودجههای تعمیراتی میتوان استفاده نمود .همچنین با دانستن اینکه خرابیهای
خاص ،معموالً در چه عمرهایی و تحت چه شرایطی اتفاق میافتد ،میتوان برای برنامهریزی نگهداری و تعمیرات و ارزیابی نقاط قوت و ضعف
در یگان/ردهها استفاده نمود .این موضوع در اجرای اقدامات پیرامون آموزش و فرهنگسازی در نگهداری و تعمیرات نیز مؤثر خواهد بود ،زیرا
فرماندهان و کارشناسان با در اختیار داشتن این تحلیلها در نگهداری و استفاده از تجهیزات ،دقت بیشتری خواهند کرد.
در این مقاله 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 نمود .با
توجه به مدلهای خوشهبندی دادههای مورد مطالعه ،شبکه عصبی ،درختهای تصمیمگیری ،مصورسازی و آمار توصیفی تحلیل شده و برخی
از نتایج آن بیان شده است .یافتههای این مطالعه نشان میدهد الگوهای خاصی متناسب با نوع مأموریت و نحوه استفاده از تجهیزات در تعداد
و هزینه خرابیها وجود دارد.

واژههای کلیدی :نگهداری و تعمیرات ،دادهکاوی ،شبکه عصبی ،استخراج قواعد ،سیستم پشتیبان تصمیم.

-1

مقدمه321

کارشناسان جهت توصیف وضعیت کنونی سازمان و در
نهایت جهت تصمیمگیریهای راهبردی مفید باشد .از اینرو
دادهکاوی یا کشف و استخراج سریع و دقیق اطالعات با
ارزش از این پایگاههای داده ،ازجمله مواردی است که هر
سازمان برای دستیابی به اهداف خود به آن نیاز دارد.
دادهکاوی دانش را از دادهها استخراج میکند و با تحلیل
حجم عظیمی از دادهها ،الگوها شناسایی میشود.
از هزینههای اصلی چرخه عمر میتوان به هزینههای
نگهداری و تعمیرات و از رده خارج کردن و جایگزینی
تجهیزات اشاره کرد .لذا سازمان باید بهجای اینکه فقط

بسیاری از سازمانها برای سیستمهای مختلف خود،
پایگاه داده ایجاد میکنند .این پایگاه دادهها میتواند برای
 -*1عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی ،نویسنده پاسخگو،
پستالکترونیکی ،yousofi@uast.ac.ir :کرج ،جهانشهر ،بلوار موالنا،
بین خیابان کسری شمالی و فرمانداری شمالی ،قطعه  ،1331ساختمان
نیلوفر ،دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی البرز.
 -2عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی و مرکز مطالعات و
پژوهشهای لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،پستالکترونیکی:
ramezani_sr@ind.iust.ac.ir
3- Computerize Maintenance Management System
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 -2دادهکاوی
دادههای زیادی در اجرای نرمافزارهای مدیریت نت
( ،)CMMSجمعآوری شده است [ .]2فناوریهای زیادی
برای جمعآوری و ذخیره دادهها وجود دارند که منجر به
تولید حجم عظیمی از دادهها و رشد سریع هر ساله آنها
میشود .سیستمهای پایگاه داده با فراهم کردن ابزارها و
روشهای علمی ،بستر الزم برای مدیریت و دسترسی
سیستماتیک و مؤثر به این حجم از داده را تسهیل کردهاند.
دادهکاوی فرآیند تحلیل حجم زیادی از دادهها بهمنظور
استخراج اطالعات مفید ،با اهمیت ،الگوها و قوانین با معنی،
با استفاده از ابزارهای پیشرفته خودکار و نیمه خودکار است.
"دادهکاوی فرآیند کشف روابط ناشناخته و الگوها در داده
است" .طبق نظریه بری و لینوف ]2[ 1دادهکاوی پل
ارتباطی میان علم آمار ،علم کامپیوتر ،هوش مصنوعی،
الگوشناسی ،فراگیری ماشین و مصورسازی است .امروزه،
اکثر سازمانها از لحاظ دادهها بسیار غنی میباشند ،چرا که
آنها حجم عظیم و روزافزون دادهها را ذخیره نمودهاند.
عموماً سازمانها از این کوه دادهها برای ارائه آمار و
گزارشها استفاده میکنند .دادهکاوی فرآیند استخراج دانش
از دادهها است .این امر از طریق کشف الگوهای موجود در
دادهها انجام میگیرد[4و .]3دادهها اغلب حجیم میباشند و
بهتنهایی قابل استفاده نیستند ،بلکه دانش نهفته در دادهها
قابل استفاده است؛ بنابراین بهرهگیری از قدرت فرآیند
دادهکاوی جهت شناسایی الگوها و مدلها و نیز ارتباط
عناصر مختلف در پایگاه داده جهت کشف دانش نهفته در
دادهها و نهایتاً تبدیل داده به اطالعات ضروری است [ 1و
 .]5،6دادهکاوی برای افراد و شرکتهایی که بخواهند حجم
زیادی داده را تجزیهوتحلیل کنند و روندها و الگوهای مفید
موجود در آنها را کشف کنند ،مفید است .با دادهکاوی
میتوان به سؤاالتی از این دست پاسخ داد که” :در ماه آینده
الگوهای خرابی و هزینه تعمیراتی در هر یک از ردههای
سازمانی ،چگونه و چرا تغییر میکند؟ پیچیدگی فرآیندهای
سازمانی ،هزینههای باالی عملیات و وسعت تشکیالت
سازمانی ،لزوم شیوههای تصمیمگیری مناسب و اخذ
تصمیمات مستدل را برای مدیران روشن میسازد .مدیران
1- Berry and Linoff
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هزینههای اولیه محصول را در تصمیمگیریهای خود در
نظر بگیرد ،به هزینههایی هم که در آینده در ارتباط با آن
محصول روی خواهد داد ،توجه کرده و از طریق پیشبینی و
تخمین این نوع هزینهها بتواند تصمیمات صحیحتری اتخاذ
کند .هزینههای خرید و هزینههای جانبی کاالهای
سرمایهای در سازمانهای دفاعی ،بسیار باال است .در
سیستمهای نظامی ،گاهی تا  17درصد هزینههای چرخه
عمر را فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تشکیل میدهند و
بسته به نوع تجهیزات ،هزینه مالکیت تجهیز در طول عمر
آن بین  17تا  177برابر هزینه خرید اولیه آن ،بسته به نوع
صنعت ،میتواند متغیر باشد [.]1
طی سالیان گذشته ،با توجه به توسعه سامانههایی در
موضوعات مختلف لجستیکی مانند نگهداری و تعمیرات،
انبارداری ،کنترل اموال ،ارزیابی آمادگی و  ...اطالعات زیادی
در آنها ثبت شده است .لذا مدیران عالی باید بتوانند عوامل
مؤثر بر خرابی تجهیزات و هزینههای نگهداری و تعمیرات را
در راستای افزایش میزان آمادگی آنها ،مدیریت نمایند.
همچنین زمان و نحوه مناسب نگهداری و تعمیرات را
بهطوریکه بیشترین منافع و کمترین هزینه را برای سازمان
در بر داشته باشد ،تعیین کنند .برای رسیدن به جواب این
سؤاالت و شناخت مشکالت ،موارد پراهمیت ،خرابیهای
بسیار پرهزینه و الگوهای موجود در روند نگهداری و
تعمیرات تجهیزات میتوان از دادههای جمعآوری شده
توسط نرمافزارهای کاربردی سازمان استفاده کرد .این
دادهها میتوانند عالوه بر موضوع اصلی خودشان و
استفادهای که از آنها شده است ،به سازمان در شناسایی
روندهای خرابی ،آمادگی و هزینه تجهیزات کمک نمایند .در
نتیجه ،بهبود تصمیمها و شناسایی تخلفها و اشتباههای
احتمالی ،دستهبندی تجهیزات و ارزیابی یگانها به نحو
مناسب و کمک به مدیران برای اتخاذ تصمیمهای مناسب را
به دنبال دارد .از سوی دیگر میتواند نکات اصالحی را برای
بهینهتر شدن سامانههای مزبور پیشنهاد داده و موجب ارتقاء
کارایی سامانه نت مکانیزه شود.
در این مقاله سعی شده الگوهای هزینههای نگهداری و
تعمیرات تجهیزات شناسایی و مدل هوشمندی برای
پیشبینی هزینهها در تجهیزات مورد مطالعه ،ارائه شود .بعد
از کشف الگوها و رابطهها ،از بین آنها الگوهای جالب ،مفید و
غیر بدیهی شناسایی میشود .سرانجام با مراجعه به خبرگان
و متخصصان ،علت این رابطهها و الگوها شناسایی و تحلیل

میشود .این الگوها ابزار مناسبی برای پیشبینی و
تصمیمسازی خواهد بود.
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در یک طبقهبندی کلی ،دادهکاوی به دو نوع توصیفی و
پیشگویانه تقسیم میشود .دادهکاوی توصیفی یا
توصیفکننده ،اطالعات جدید و غیربدیهی را بر اساس
مجموعه دادههای موجود ارائه میدهد .در این روش ،هدف
کلی بهدست آوردن شناخت توصیفی از سیستمهای
تجزیهوتحلیل شده توسط الگوها و روابط بین دادههای انباره
دادهها 1تحت عناوینی مثل کشف الگوی ترتیبی ،کشف
قانون وابستگی و خوشهبندی میباشد .دادهکاوی پیشگویانه
مدلی از سیستم را ارائه میدهد که شامل بهکارگیری
متغییرها و فیلدها در انباره دادهها جهت پیشگویی مقادیر
ناشناخته است .در دادهکاوی پیشگویانه هدف کلی
دادهکاوی ایجاد مدلی است که بهعنوان یک برنامه ،میتوان
از آن برای طبقهبندی و تشخیص و کشف خطا استفاده
کرد .شکل ( )1طبقهبندی دادهکاوی را نشان میدهد.

نیازمند ابزاری کارا ،مطمئن و علمی برای یاری آنان در
انجام تصمیمات هستند .ابزارهای کمی و ابزارهای ریاضی در
این راستا کارساز و ثمربخش است .ابزارهای دادهکاوی،
ضمن پیشگویی رفتارها و روندهای آینده ،مدیران را در
تصمیمگیری مناسب یاری میکنند .ابزارهای دادهکاوی
میتواند به سؤاالتی که در گذشته ،زمان زیادی برای
جوابگوئی به آنها الزم بود ،پاسخ دهد.
 -1-2ویژگیهای دادهکاوی
ویژگیهای منحصربهفرد دادهکاوی را میتوان بهصورت
زیر برشمرد[:]8
 نه فقط بر فاز تحلیل ،بلکه بر طراحی ،مطالعه و
جمعآوری داده نیز تأکید و تأثیر دارد.
 دادهکاوی طی سؤاالت مشخص و پیچیده ،پاسخهای
دقیق و واضح را از دادههای جمعآوری شده استخراج
میکند.
 مزیت اصلی و تفاوت آنها با سایر تکنیکها در این است
که بهجای ارائه راهحل کلی ،پاسخهای دقیق متناسب با
هدف را در اختیار محقق قرار میدهد.
 در یک مدل تحلیل حساسیت ،امکان سنجش اثر
متغیرهای مستقل را بر متغیرهای وابسته فراهم میکند.
 به مدیران کمک میکند که تأثیر سناریوهای آتی را
مورد ارزیابی قرار داده و با مدلسازی گزینههای متعدد
و کمک به تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت به
انتخاب مسیر صحیح بپردازند.
 حجم بسیار وسیع دادهها را بهگونهای مؤثر خالصه
میکنند و از افزونگی اطالعات میکاهند .این آنالیزها
میتوانند اطالعات را به مهمترین فاکتورها و متغیرها
خالصه نمایند و یا با خوشهبندی ،اطالعات را به
بخشهای مختلف تقسیمبندی کنند.
این قابلیتها بهعنوان یکی از ملزومات آنالیز محیطهای
آشفته که پیچیدگی و تعدد عوامل ،پیشبینی آن را عمالً
غیرممکن میسازد ،تبدیل گشته است.

 -1-2فرآیند دادهکاوی
در فرآیند 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 گزارشدهی و پردازش تحلیل برخط ،مدلسازی
مبتنی بر نظریه و مدلسازی مبتنی بر داده ،وجود دارند.
عمدهترین روش و وجه تمایز دادهکاوی ،مدلسازی
مبتنی بر داده ،محسوب میشود .در این تحقیق بیشتر از
مدلسازی مبتنی بر داده استفاده شده است .از تکنیکهای
این روش طبقهبندی و پیشگویی میتوان به خوشهیابی،
مصورسازی دادهها ،شبکههای عصبی ،قواعد جمعی ،درخت
تصمیمگیری و ...اشاره کرد .با استفاده از این روشها دانش
پنهان در دادهها کشف میشود [ .]6در مسائل واقعی چندین
متغیر بهطور همزمان بر پاسخ تأثیر میگذارند ،از اینرو
آنالیزهای چندمتغیره جوابهای دقیقتری را فراهم میکنند.
در شکل ( )2فرآیند کشف دانش از پایگاه دادهها ارائه شده
است [.]5

 -2-2ابزارهای دادهکاوی
دادهکاوی اطالعات را استخراج نموده و دادهها را به
دانش حیاتی و مهم در ارتباط با کسب و کار تبدیل
مینماید .این ابزارها سایر سیستمهای پشتیبانی
تصمیمگیری را کامل نموده و گاه جایگزین آنها میگردند.
1- Data Warehouse
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...

شکل ( :)1طبقهبندی دادهکاوی

دانش
ارزیابی نتایج
دادهکاوی
پیشپردازش
انتخاب داده
پایگاه داده
شکل ( :)2فرآیند تبدیل داده به دانش

مهمترین مرحله فرآیند کشف دانش از پایگاه دادهها،
دادهکاوی است .فرآیند کشف دانش در مراحلی بهصورت
تکرارشونده صورت میگیرد .دادههای خام از منابع مختلف
جمعآوری شده و پس از استخراج به انبار دادهها وارد
میشوند .در بخش مهیاسازی دادهها ،دادهها از انبار خارج
شده و بهصورت یک فرمت مناسب برای دادهکاوی درمیآیند.
در بخش کشف الگو با روشهای دادهکاوی الگوریتمهایی
استخراج شده و از این الگوریتمها برای ساخت الگو استفاده
میشود .در بخش تجزیهوتحلیل الگو ،الگوها به یک دانش
مفید و قابل استفاده تبدیل میشوند و پس از بهبود آنها،
الگوهایی که کارا محسوب میشوند در یک سیستم اجرایی
بهکار گرفته خواهند شد .موفقیت در هر مرحله از دادهکاوی
بهطور کامل متأثر از گامهای قبل میباشد ،بهگونهای که اگر
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هر کدام از مراحل قبلی به درستی انجام نپذیرد ،نتایج حاصل
از دادهکاوی نه تنها ممکن است مفید نباشد ،بلکه ممکن
است گمراه کننده هم باشد.
 -1کاربردهای دادهکاوی در لجستیک و بهطور خاص
در نگهداری و تعمیرات
دادهکاوی ،به مفهوم جستجوی معنا در حجمهای بزرگ
داده است .هر چند دادهکاوی میتواند بر پایگاه داده
عملیاتی اجرا شود ،اما ضروری است که حجمهایی از دادهها
از بازارهای داده 1یا انبار داده 2گرفته شود .سرعتهای
 :Data Marts -1بازار داده یک مقیاس کوچک از انبار دادههاست.
 :Data Warehousing -2مخازن مقادیر عظیمی از دادههای تاریخی و
عملیاتی مشتری
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قواعدانجمنی
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 چگونه میتوان از نقاط قوت بهعنوان فرصت در اصالح
سامانههای نت و ارتقاء سطح بهکارگیری آنها استفاده
کرد؟

پردازش باال و هزینههای کم ذخیرهسازی ،دادهکاوی را
بهصرفه ساخته است .دادهکاوی میتواند برای سؤاالت
متصور در زمینههای مختلف لجستیک و مدیریت تجهیزات،
جوابهایی را ارائه دهد .برای مثال سؤاالتی مانند:

 آیا بهطور کل میتوان از دادههای پیش رو،
تحلیلهای معتبری را استخراج نمود؟ در چه شرایطی
میتوان رضایت نسبی از سطح اعتبار دادهها داشت؟

 نرم هزینههای تجهیزات در مناطق مختلف چگونه
است؟

 چگونه میتوان هزینههای عمده تعمیراتی گروههای
مختلف تجهیزاتی را شناسایی کرد؟

 چگونه در فرآیندهای لجستیکی ،تحلیل اطالعات
حاصل از دادههای بانکهای سامانهها میتواند به
بهبود تصمیمگیری فرماندهان و مدیران کمک نماید؟
دادهکاوی به مدیریت فرآیندهای لجستیک اعم از خرید،
نت ،تعیین تکلیف و  ...کمک میکند .با دادهکاوی میتوان
وابستگیهای بین دادهها را شناسایی کرد .برای مثال
دادهکاوی میتواند نشان دهد ردههایی که در شرایط
عملیاتی خاص قرار دارند یا با شرایط خاص محیطی از نظر
عوارض زمین مواجه هستند ،دارای هزینههای تعمیراتی
بیشتری خواهند بود؛ اما اگر ردهای دارای این شرایط نباشد
و در عین حال هزینههای تعمیراتی آن در برخی اقالم
بهطور غیرعادی باالتر از نرم باشد ،آن وقت باید مورد تحلیل
قرار گیرد و علل ریشهای آن کشف و برطرف گردد .با توجه
به وجود بانکهای اطالعاتی از سوابق بهکارگیری و نگهداری
تجهیزات ،میتوان از دادهکاوی برای تشخیص عوامل مهمی
همچون از رده خارج کردن تجهیزات و تصمیمگیری در
خصوص نحوه و زمان مناسب جایگزینی ،فروش و اسقاط
تجهیزات استفاده نمود .با توجه به ثبت عمر و سال ساخت
تجهیزات در سامانههای نت و در نظر گرفتن شرایط
بهکارگیری ،میتوان از دادهکاوی برای تخمین عمر مفید
تجهیزات و انجام برنامهریزی بلندمدت برای تعیین تکلیف،
تغییر کاربری یا خروج تجهیزات از سازمان ،استفاده کرد.
همچنین دادهکاوی میتواند به تعیین نرمها ،الگوها و
استانداردها کمک کند .با محاسبه و تعیین نرمها و
استانداردها ،تصمیمگیری در حوزههای مختلف آمادی ،بر
مبنایی مشخص و یکسان قابل انجام است .دادهکاوی
میتواند ابزاری برای تعیین نرمها و استانداردها بر اساس
دادهها و روندهای موجود سازمان باشد.
سطح مورد درخواست آمادگی ها ،مبنای تعداد تجهیزات
عملیاتی و سازمانی میباشد .با برآورد صحیح میزان آماادگی
تجهیزات به روشهای دادهکاوی می تاوان تعاداد تجهیازات
مورد نیاز رده/یگان را تعیین نمود .عالوه بر این با روشهاای
پیشبینی در دادهکااوی مایتاوان عمار ،کاارایی و آماادگی

 کدام تجهیزات دارای پتانسیل هزینه باالتری در
سالهای آینده هستند؟
 کدام نوع تجهیزات ،کاراتر و بهصرفهتر هستند؟

 برای هر کدام از این دستهبندیها در حوزههای
تجهیزاتی ،چه نرمهای تعمیراتی معتبر است؟
 چگونه میتوان الگوها ،نرمها و استانداردها را بر پایه
تحلیل سوابق نت متناسب با شرایط هر بخش ،تعیین
کرد؟
 چگونه میتوان ،فرآیند تعیین تکلیف و خرید
تجهیزات را با استفاده از تحلیل دادههای موجود در
سامانهها به شکلی هدفمند ،با استفاده از روشهای
دادهکاوی ،هدایت نمود؟
 چه الگوهایی در خرابیها و هزینهها وجود دارد؟

 تجهیزات را چگونه میتوان با توجه به شاخصهای
آمادگی و شرایط بهکارگیری و محیطی دستهبندی
نمود؟
 چه عواملی بر آمادگی تجهیزات تأثیرگذار است و
چگونه میتوان با توجه به این عوامل آمادگی
تجهیزات را برای یک دوره بعد در یک رده خاص،
پیشبینی نمود؟
 چگونه میتوان از تحلیل دادههای آمادگی تجهیزات،
به برآورد و تخصیص بهینه هزینههای تعمیراتی
کمک نمود؟ و چگونه از هر دوی این موارد میتوان
راهکاری در جهت ارتقاء آمادگی تجهیزات یافت؟
 چگونه میتوان ردهها را از نظر نیاز به تجهیزات در
خوشههای مشخص دستهبندی نمود؟

 چه اقداماتی در اصالح فیلدهای اطالعاتی سامانههای
نت در جهت توسعه تحلیل دادهای میتوان پیشنهاد
کرد؟
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ارائه تصمیم مناسب و منطقی و تحلیل الزم برای
خرید ،جایگزینی و تأمین تجهیزات سازمان و
تجهیز و توسعه یگانها؛
قابل استفاده در تعیین تکلیف و تصمیمگیری
درباره خروج اقالم از سازمان؛

 تعیین عوامل مؤثر بر کارایی ،آمادگی و عمر مفید
تجهیزات؛
در ادامه بهاختصار کاربردهای این مدل در
فرآیندهای آمادی بیان میشود.
1- Life Cycle Costing
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با بهرهگیری از ابزارهای دادهکااوی طراحای مادلهاای
توصیفی ،تشریحی ،پیش بینای و کنترلای تساهیل گردیاده
است .این ابزارها با کاربرد وسیع و با شناخت عوامل مؤثر بار
وقایع ،امکان تحلیل ،برنامهریزی ،کنترل و نظاارت هدفمناد
را میسر میسازند .برخی از پژوهشهای انجام شاده در ایان
زمینه عبارتاند از:
 استخراج دانش از دادههای نگهداری و تعمیرات
با استفاده از بازخورهای تجربی [ ]2و []3
 کاربرد خوشهبندی فازی در تعیین ردههای
تعمیراتی []17
 کاربرد داده کاوی در نگهداری و تعمیرات [ ]11و
[ ]12و [ ]13و []14
 کاربرد داده کاوی در سیستم نگهداری و تعمیرات
برای افزایش اثربخشی برنامهریزی تعمیرات
مطالعه موردی شرکت پتروشیمی شازند []16
 افزایش اثربخشی سیستم نگهداری و تعمیرات
نیروگاهی با استفاده از دادهکاوی و شبکه عصبی؛
مطالعه موردی :شرکت مدیریت تولید برق شهید
رجایی []15
 کاربرد دادهکاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار
فرسایشی موتورها با استفاده از نتایج آنالیز روغن
[]11
 کاربرد دادهکاوی در تشخیص و پیشبینی
هوشمند عیوب []18


کاربرد آنالیز ارتعاشات و شبکه عصبی ویولت 2در
تشخیص و پیشبینی هوشمند عیوب مکانیکی،
مطالعه موردی تعیین عمر باقیمانده یاتاقان چیلر
[]13

 -2-1کاربرد ابزارهای دادهکاوی (خوشهبندی ،شبکه
عصبی و  )...در لجستیک

طاااهری ،معماریااانی و حیاادری در مقالااهای [ ]17بااه
معرفی خوشه بنادی فاازی و کااربرد آن درتعیاین ردههاای
تعمیراتی 3و معرفای نارم افازار  4FCMپرداختناد .در ایان
مقاله ،الگوریتمی توسعه داده شده که میتوان بر اسااس آن
فعالیتهای ردههاای تعمیراتای را در یاک یگاان تعمیراتای
2- Wavelet
3- Level of Maintenance
4- FuzzyControl Model
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تجهیزات موجود در یگانها را تعیین کرد و بر اسااس آن در
جهت تأمین یا خرید و  ...برنامهریزی کرد .همچنین میتوان
از نتایج آن برای انتخااب اقاالم مناساب از باین برنادهاای
مختلف و پیمانکاران و تجهیازات مشاابه باا عمار و کاارایی
باالتر نیز استفاده کرد .از کاربردهای دادهکااوی پایشبینای
تعداد و نوع تجهیزات و قطعات مورد نیااز اسات کاه کماک
شایان توجهی در برآورد ،تأمین و خرید مناساب و باهموقاع
دارد .با بررسی روند آماادگی تجهیازات و سیساتمهاا ،ناوع
شرکتها و تولیدکنندگان ،فنااوریهاای مختلاف و ارزیاابی
آمادگی آنها میتوان درباره ادامه استفاده از اقالم موجاود یاا
استفاده از فناوری جدید تصمیم گرفت .همچنین با کنار هم
گذاشتن میازان آماادگی و بارآورد هزیناههاای نگهاداری و
تعمیرات تجهیزات و هزینههای بهکارگیری ،می توان دربااره
هزینااههااای دوره عماار تجهیاازات بااا برناادهای خاااص و
فناوریهای مختلف ،نیز تصمیم گیری کرد .ایان موضاوع در
تصمیم گیری برای تثبیات الگاوی موجاود یاا جاایگزینی و
معرفی الگوی جدید به مدیران کمک میکند .باا دادهکااوی
می توان تحلیل نمود که از نظر مجموع هزیناههاای چرخاه
عمر 1تجهیازات ،کادام بارای ساازمان مناسابتار اسات .از
دادهکاوی میتوان برای تعیین اعتبارات الزم بارای خریاد و
تأمین تجهیزات و نحوه تخصایص مناساب آن باه یگاانهاا
استفاده کرد .همچنین بر اساس عمر ساپری شاده و میازان
آمادگی تجهیزات میتاوان بودجاه نگهاداری و تعمیارات را
پیشبینی نمود .بر اساس عمر تخمینی تجهیزات ،مایتاوان
تاریخ انقضاء آنها را نیز پیشبینی کرد.
ماادیران لجسااتیک بایااد تصااویر مناساابی از وضااعیت
تجهیزات داشته باشاند تاا بتوانناد تصامیمهاای مناساب و
هدفمند را اتخاذ کنند .دادهکاوی میتواند کاربردهای زیار را
در خصوص نگهداشت تجهیزات بههمراه داشته باشد:

-1-1کاربرد دادهکاوی در نگهداری و تعمیرات
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مشخص نمود .کارا 1و همکاران در ساال  2778در مقالاهای
مدلی برای ارزیابی محصوالت در طول عمر بهینه خود ارائاه
نمودند .آنها خرابیهای قطعاات مختلاف را در شاش موتاور
الکتریکی و یک جعبه دنده خوشهبنادی کردناد .در مطالعاه
آنها دادهها در چهار خوشه قرار گرفت [.]27
رمضااانی و همکاااران در مقالااهای[ ]13بااه تشااخیص و
پیشبینی هوشمند عیاوب پرداختناد .در خاالل ساالهاای
اخیر ،نگهاداری و تعمیارات مبتنای بار شارایط )2 (CBMو
مدیریت سالمت و پیشبینی )3(PHMبهعنوان فنااوریهاای
چشمگیری که تاأثیر عمیقای بار فعالیاتهاای مرباوط باه
نگهداری و تعمیرات در حوزههاای نظاامی و تجااری دارناد،
ظهور یافتهاند .ساازمانهاای صانعتی و نظاامی هماواره باه
دنبال افزایش قابلیت اطمینان و در دسترس بودن تجهیزات
خود می باشند .هدف اصالی حاداکثر کاردن زماان کاارکرد
بدون خطا و حداقل کردن هزینههای نگهداری و تعمیرات و
عملیات است .با انجام این کار ،قابلیات اطمیناان باه میازان
قابل توجهی افزایش خواهاد یافات .در ضامن فعالیاتهاای
نگهداری و تعمیرات ،بهتر زمانبنادی شاده و زماان از کاار
افتااادگی تجهیاازات را کاااهش ماایدهااد و کاااهش قاباال
مالحظه ای در هزینههای چرخه عمر و افازایش عمار مفیاد
باقیمانده 4مشاهده خواهد شد .با چنین رویکردی اسات کاه
بسیاری از «سیستم های تشخیص عیوب» امروزی ،در حاال
توسعه به «سیستمهای پیشبینی عیوب» میباشند [.]21
شاابکه عصابی موجااک ) 6 (WNNبااهعنااوان ماادلی باارای
طبقهبندی مورد استفاده قرار میگیرد .شابکه عصابی موجاک
ابزاری است که ویژگایهاای پیچیاده یاا نشاانههاای عیاوب را
ترساایم ماایکنااد و بااه علاات خااواص چنااد وجهاای و دیگاار
مشخصههای جذاب آن در تشخیص و پیشبینی عیوب کااربرد
یافته است .شبکههای عصبی موجک پویاا ( 5 )DWNNتوساط
سوو 1بارای بررسای مساائل طبقاهبنادی/پیشبینای پیشانهاد
شدهاند [ .]21تیاان و همکااران در ساال  2717در مقالاهای از
شبکهعصبی برای تخمین عمر استفاده نمودناد [ .]22الگاوریتم
شبکه عصبی استفاده شده در بخش اول ،با استفاده از دادههاای
تاریخی خرابیها ،یادگیری صاورت مایگیارد و در بخاش دوم
پیشبینی عمر باقیمانده برای نمونههای جدید انجاام مایشاود.

محمد و همکاران در سال  2717در مقالاهای از شابکه عصابی
برای پیشبینی عمر ماشاینآالت دوار اساتفاده کردناد .آنهاا از
سیگنال ارتعاش برای تخمین عمر یاتاقانهای ماشاینآالت دوار
استفاده کردند[.]23
 -1مدلسازی در متدولوژی دادهکاوی
پایگاههاای داده ،غنای از اطالعاات پنهاان هساتند کاه
میتوان از آنها در تصمیمگیاریهاای هوشامندانه ،اساتفاده
بهینه نمود .هادف ایان مقالاه ،کااوش در پایگااه اطالعاات
دادههای هزیناه هاای نگهاداری و تعمیارات ،باا اساتفاده از
روشهای دادهکاوی ،باهمنظاور کشاف الگوهاای حااکم بار
وضعیت نگهداری و تعمیارات ،کشاف داناش و ارائاه قواعاد
استنتاج شده از این الگوها ،بهمنظور کمک باه تحلیلگاران و
کارشناسان در مورد نگهداری و تعمیارات اسات .در نماودار
( )1این مقاله ،مدل دادهکاوی انجام شده بهصاورت مختصار
آمده است.
 -1-1آمادهسازی دادهها برای دادهکاوی

اولین گامها در دادهکاوی اخذ دادهها از پایگاه داده،
یکپارچهسازی و تجمیع آنها ،انتخاب دادهها و آمادهسازی
برای اجرای تکنیکهای مدنظر است .به این منظور دادههای
نرمافزار  CMMSتجمیع شده و فیلدهای مورد نظر استخراج
میشوند .نمودار ( )2مراحل انجام کار را نشان میدهد.
 -2-1مصورسازی

با مصورسازی بهتر میتوان الگوها را کشف و تفسیر کرد.
الگوهایی که در یک متن یا جدول هستند بهسختی
میت وانند تفسیر شوند ،در صورتی که با نمودارها و چارتها
خیلی راحتتر میتوان این الگوها را شناسایی و تفسیر
کرد[ .]6یک شکل میتواند در عرض چند ثانیه اطالعات
زیادی را به ما بدهد و میتوان به سرعت اطالعات مهمی را
از آن استخراج کرد .نمودار ( )3متوسط هزینههای تعمیرات
برای تجهیزات از نوع کامیون بنز  311را در سالهای  88تا
 31نشان میدهد.

1- Kara
2- Condition based maintenance
3- Prognostic and health management
4- Remaining Useful Life
5- Wavelet Neural Network
6- Dynamic Wavelet Neural Network
7- Tsui et al
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پایگاههای داده
استانها

انتخاب داده
ساخت شاخصهای جدید با استفاده از فیلدهای اطالعاتی موجود

تعیین و انتخاب عوامل مؤثر بر هزینههای نگهداری و تعمیرات

پیشپردازش
اصالح فیلدهای اطالعاتی مانند سال تولید

حذف یا تصحیح دادههای پرت

دادهکاوی
اجرای تکنیکهای :تحلیل آماری ،درخت تصمیمگیری ،مصورسازی ،شبکهعصبی ،استخراج قواعد

ارزیابی نتایج
تحلیل و ارزیابی نتایج توسط افراد خبره و تحلیلگر و استفاده از چند تکنیک و مجموعه یادگیری و تست نتایج

دانش
تعیین نرم هزینههای نگهداری و تعمیرات

استخراج قواعد و سیستم پشتیبان تصمیم

نمودار ( :)1مدل دادهکاوی در این تحقیق

آمادهسازیدادهها

ساختمدلهادرنرمافزارهایدادهکاوی
Clementine

فراخوانیدادههادراکسلوازآنجابه

ساختپرسوجوهاواستخراج

WizeRule

نرمافزارهایدادهکاوی

دادههایموردنیازازپایگاههایداده

DataEngine

CMMS:SQL Server

نمودار ( :)2مراحل آمادهسازی دادهها
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ایجاد فایل تجمیعی به فرمت  Accessو
Excel

اجرای پرس و جوهای( )Queryالزم

تجمیع دادههای سامانههای CMMS
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نمودار ( :)1متوسط هزینههای تعمیرات برای تجهیزات

تقسیمبندی میکند .فرق آن با طبقهبندی 3در این است که
در خوشهبندی ،طبقهها یا کالسها از قبل مشخص نیست
[“ .]3در خوشهبندی طوری طبقهها ساخته میشود که تشابه
اطالعات هر گروه بهصورت داخلی ،بیشینه و تشابه با عناصر
گروههای دیگر کمینه است .خوشهبندی ،الگوها را از دادهها
استخراج میکند .این الگوها باید توسط افراد خبره بررسی و
به دانش مفید تبدیل شوند [ .]6برای خوشهبندی از دو نوع
عمده از الگوریتمهای خوشهبندی تحت عنوان الگوریتمهای
سلسله مراتبی و الگوریتمهای غیرسلسله مراتبی استفاده
میشود .در خوشهبندی سلسله مراتبی ،سلسله مراتب
خوشهبندی از کوچک به بزرگ تشکیل میشود .مزیت این
روش این است که فرد خبره میتواند بهراحتی انتخاب کند
که بهترین خوشهبندی برای یک مسئله داده شده با توجه به
دانش دامنه خود کدام است .در خوشهبندی غیر سلسله
مراتبی یک تصمیم قبلی برای تعداد خوشهها یا حداقل
نزدیکی الزم برای رکوردهای درون یک خوشه الزم است و
فرد خبره نمیتواند مانند روش سلسله مراتبی بهترین
خوشهبندی را از بین خوشهبندیهای مختلف انتخاب کند.

 -1-1درخت تصمیمگیری

درخت تصمیمگیری ،1روشی در دادهکاوی که در شرایط
واقعی و کاربردی ،بهعنوان یک راهحل قدرتمند برای
دستهبندی مسائل بهکار میرود .مدلهای درخت تصمیم،
امکان توسعه سیستمهای دستهبندی ،جهت پیشبینی و
دستهبندی مشاهدات آتی را بر اساس یک مجموعه قوانین
تصمیمگیری ایجاد مینماید .درخت تصمیمگیری،
تکنیکهای استقرایی هستند که برای کشف قوانین
طبقهبندی برای یک مشخصه از یک مجموعه داده بهوسیله
تقسیمات سیستماتیک اطالعات مجموعه داده ،استفاده
میشود .درختهای تصمیمگیری برای دادهکاوی هدایت
شده و طبقهبندیهای خاص مورد استفاده قرار میگیرد و
رکوردها را به مجموعههای یادگیری و جدا از هم که
هرکدام نیز از قواعد سادهای بر یک یا چند فیلد تشکیل
شدهاند ،تقسیم میکند .درخت تصمیمگیری را میتوان
بهصورت قاعده اگر آنگاه ( )If  Thenنیز بیان کرد.
 -1-1خوشهبندی

خوشهبندی 2تقسیمبندی جمعیتی ناهمگون به تعدادی
از زیرمجموعههایی که بیشتر همگون هستند ،میباشد که به
آن خوشه اطالق میشود .هدف از خوشهبندی ،یافتن
گروههایی است که با یکدیگر بسیار متفاوتاند ،ولی اعضای
این گروهها بسیار شبیه به هم هستند” .خوشهبندی ،یک
جمعیت نامنظم را به مجموعهای از زیرگروههای منظم

شبکههای عصبی 4روش محاسبهای متفاوت با روشهای
متداول دارند که از روی عملکرد مغز و شبکه عصبی انسانها
الگوبرداری و مدلسازی شده است .محاسباتی که با روشهای
معمولی انجام میشود از نوع برنامهریزی شده است و در آنها

1- Decision Tree
2- Clustering

3- Classification
4- Neural Networks

 -5-1شبکههای عصبی
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یادگیری وزنهای  w1, w2 ,..., wnبهصورت مناسب پیدا
میشود .برای این کار از یک مجموعه نمونه تحت عنوان
مجموعه یادگیری ،استفاده میشود تا وزنهای مناسب
بهدست آمده و از انواع شبکههای عصبی در دادهکاوی
استفاده شود .از شبکههای عصبی کوهونن و آرت 1برای
طبقهبندی و خوشهبندی و از پرسپترون 2عموماً برای
طبقهبندی و تشخیص الگو استفاده میشود .از پرسپترون
چند الیهای میتوان برای پیشبینی ،مدلسازی فرآیند،
کنترل عملیات و پردازش تصویر استفاده نمود .همچنین
پرسپترون چند الیهای میتواند روابط غیرخطیر نیز تخمین
بزند .در شبکه عصبی یک مدل کلی تولید میشود که روابط
ناشناخته و عموماً غیرخطی پنهان در بین دادههای ورودی را
بر اساس بهبود وزنها در هر تکرار مییابد ،بهطوری که
بهترین نتیجه خروجی (کارایی) حاصل شود .در هر تکرار
بهبود باید بر اساس یک مقیاس باشد .این مقیاس عموماً کم
کردن حداکثر خطا و یا کم کردن ریشه میانگین مربعات خطا
و یا ترکیبی از هر دو است.
 -5تحلیلها و نتایج
با توجه به کاربرد وسیع سامانههای  CMMSو ارزیابی
آمادگی تجهیزات ،حجم بسیار زیادی از دادهها جمعآوری
شده است .سازمان برای موضوعات لجستیکی ازجمله
نگهداری و تعمیرات ،ارزیابی آمادگی تجهیزات و  ...توسعه
یافته است .طی سالیان استفاده از آنها ،این سامانهها اطالعات
زیادی را ثبت کردهاند .در این مقاله ،دادهکاوی برای تحلیل
دادههای تجهیزات خودرویی ،شناوری و پدافند اجرا شد .در

1- Kuhonen & Art
2- Prespetron
سال هفدهم– شماره  -84تابستان 4938

03

 -1-5نقاط خارج از الگو

یکی از تحلیلهایی که به شناخت نقاط آسیبپذیر
سازمان کمک میکند ،نقاط خارج از الگو است .این موارد
که با تکنیکهای مختلف بهدست میآیند میتواند در
بازرسی و نظارت مؤثر و هدفمند مفید واقع شود .در
پژوهش انجام شده نقاط خارج از الگوی زیادی کشف شد از
آن جمله:
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الگوریتمها و مجموعههایی از قواعد بهکار میروند تا مسئله را
حل کنند .در روشهای متداول اگر الگوریتمی در دست
نباشد یا الگوریتم پیچیده باشد ،راهحلی برای مسئله وجود
ندارد؛ اما در محاسباتی که شبکه عصبی اجرا میکند به
الگوریتم و مجموعه قواعد نیاز نیست .شبکه عصبی بر اساس
یک سری داده آموزشی ،نحوه پاسخگویی را فرا میگیرد،
آنگاه در مرحله عمل بر هر یک از ورودیها حتی اگر جدید
باشند ،پاسخ مناسب میدهد .شبکه عصبی بهوسیله اتصال
خروجی یک یا چند نرون به ورودی یک یا چند نرون تشکیل
میشود .سپس ورودیها تشکیل یک الیه میدهند .مهمترین
قسمت یک شبکه عصبی مرحله یادگیری است .در فرآیند

ادامه بخشی از نتایج دادهکاوی با تأکید بر عوامل هزینهای و
شناخت روندهای هزینهای و یافتن و بررسی رکوردهای خارج
از الگو ارائه میشود .در این میان تأکید بیشتر بر دادههای
مرتبط با هزینههای نگهداری و تعمیرات است .دادهکاوی
بهگونهای مؤثر این دادهها را خالصه میکند و از افزونگی
اطالعات میکاهد .این آنالیزها میتوانند اطالعات را به
مهمترین فاکتورها و متغیرها خالصه نمایند و یا با
خوشهبندی ،اطالعات را به بخشهای مختلف تقسیمبندی
نمایند .لذا به مدیران کمک میکند که تأثیر عوامل مختلف
مؤثر نگهداری و تعمیرات بر آمادگی تجهیزات را مورد ارزیابی
قرار دهند و با مدلسازی و کمک به تصمیمگیری در شرایط
عدم قطعیت ،به انتخاب مسیر صحیح بپردازند.
در این مقاله از روشهای مختلف استفاده شده است که
نتایج این تحلیلها یکدیگر را تأیید مینمایند .این موضوع
اعتبار نتایج بهدست آمده رانشان میدهد .همچنین این امر
باعث خواهد شد که نتایج روشهای مختلف بررسی و مورد
استفاده قرار گیرد .بهجای استفاده از یک الگوریتم باید
محیطی را فراهم ساخت تا بتوان از الگوریتمها یا متغیرهای
مختلف استفاده نمود تا فرد بررسیکننده توان استفاده از
مناسبترین الگوریتم را داشته باشد .عالوه بر این برای
ارزیابی اعتبار مدلهایی که از شبکه عصبی و درخت
تصمیمگیری حاصل میشوند ،مجموعه دادهها به دو مجموعه
یادگیری و آزمون تقسیم میشود .برای این منظور یک فیلد
به پایگاه داده اضافه شده و در آن اعداد تصادفی بین صفر و
یک قرار داده میشود .سپس از روی این پایگاه داده مجموعه
یادگیری شامل رکوردهای دارای عدد تصادفی بیش از 7226
که تقریباً  16درصد دادهها را شامل میشود و مجموعه
آزمون شامل بقیه رکوردها که تقریباً  26درصد دادهها را
شامل میشود ،ساخته میشود .برای یادگیری و مدلسازی از
مجموعه یادگیری و برای آزمون اعتبار مدلهای بهدست آمده
از مجموعه آزمون استفاده شده است.
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پالکهای نادرست را برای ماشینآالت و خودروها:
پالک تجهیزات باید منحصربهفرد باشد اما برخی
اوقات بر اثر خطای کاربران ،به تجهیزات مختلف کد
یکسان اختصاص یافته است.



پالکهایی که در چند یگان هزینه داشتهاند:
پالکهایی که هزینه آنها در بیش از یک یگان ثبت
شده باعث خطای محاسبات میشود .لذا این دادهها
صرفاً برای یک یگان لحاظ میشود.




ردهها ،تعدادی از دادهها معتبر نبوده و در مواردی
اشتباهات تایپی در ورود اطالعات وجود دارد .به نظر
میرسد با آموزش تکمیلی و ارائه این اشتباهات به
اپراتورهای این رده/یگانها ،بتوان سطح صحت
اطالعات را افزایش داد.
 هزینههای تعمیراتی در راستای تعیین نرمهای
تعمیراتی دارای مشکالتی هستند که دسترسی به نرم
را با شرایط خاصی میسر خواهند نمود .اگر بدون
توجه به شرایط خاص تجهیزات ،محل بهکارگیری،
نوع مأموریت تجهیز و  ...صرفاً میانگین هزینههای
نگهداری و تعمیرات سالهای گذشته باشد و روند آن
بهعنوان نرم لحاظ شود ،خطای زیادی در نرم خواهد
بود؛ اما بهکارگیری تکنیکهای دادهکاوی بهخصوص
خوشهبندی ،دادههای هزینهها را دستهبندی کرده و
برای هر دسته نرم قابل محاسبه خواهد بود .با این
روش ،تجهیزات دارای مشابهتهای کارکردی،
عملیاتی و جغرافیایی بسته به نوع و میزان
تأثیرگذاری بر هزینههای نگهداری و تعمیرات
شناسایی شده و نرم آن محاسبه میشود .در این
رویکرد دستهبندیها بر اساس دادهها و هزینههای
واقعی توسط تکنیکهای دادهکاوی شناسایی
میشوند.
 با توجه به محدودیت منابع ،تخصیص بهینه منابع
ضرورتی اساسی بوده و تخصیص بهینه منابع نیازمند
توجه به عمر مفید و عمر اقتصادی تجهیزات است.
وجود یک سیستم تعیین عمر اقتصادی تجهیزات بر
پایه هزینههای چرخه عمر موجب کاهش خطاهای
انسانی ،دقت ،شفافیت و سرعت بیشتر در تعیین عمر
اقتصادی تجهیزات ،کاهش هزینهها و ریسک
تصمیمگیری و افزایش کارایی سازمان میشود.
 تکرار و توسعه اجرای دادهکاوی در سالهای آینده
ضروری است و موجب ارائه تصمیم بهینه در خصوص
تجهیزات و پایهای برای تصمیمگیریهای مدیریتی
در خصوص تشویق و تنبیه ،بازرسی ،ارزیابی عملکرد
و  ...کاربران تجهیزات نیز خواهد بود.
پیشنهاد میگردد که با توجه به اهمیت تحلیل اطالعات
بانکهای سامانههای نت و نقش حیاتی آن در اجرایی شدن
و پذیرش نرمافزار توسط ردهها بهعنوان یک ابزار الزماالجرا،
حتماً ساختار سازمانی و کارشناس خاص تحلیل اطالعات در

تجهیزات دارای هزینه باالتر از الگو
هزینه کمتر از الگو :با توجه به نقص ورود دادهها نقاط
خارج از الگوی کمتر از مقدار ثبت شده ،زیاد است.

 -2-5استخراج قواعد

قواعد موجود با روشهای مختلف استخراج شدند .این
قواعد همگی مفید نیستند و بعضاً بدیهی میباشند ،لذا از
بین آنها قواعدی که در راستای اهداف ،از زمینههای
کاربردی قویتری برخوردار هستند ،انتخاب میشوند .در
ادامه به برخی از نتایج بهدست آمده در تجهیزات شناوری
اشاره میشود.
 1826 درصد از حکم کارها انجام نشده یا نیمه تمام است.

 نفر ساعت حکم کارهایی که توسط گروه تحرک انجام
میشود حدود دو برابر دیگر گروهها است.
 گروههای برق ،بدنه و تأسیسات از لحاظ زمانی در یک
رنج هستند.
 در سالهای اخیر ( )ID>2812مدت زمان نفر ساعت
حکم کارهای گروه تحرک افزایش یافته است.
 تجهیز الف 1از الگوی بقیه تجهیزات تبعیت نمیکند .در
بررسی بیشتر مشخص شد علت آن است که از آبان 88
به بعد حکم کارها ثبت نشده است .تجهیزات ب و ج
دارای حکم کار ثبت شده صحیح در سیستم نیستند و
دادههای تستی برای آنها ثبت شده است و در عمل
سیستم برای آنها اجرا نشده است.
 -6جمعبندی و نتیجهگیری

با توجه به تحلیل انجام گرفته در بانکهای اطالعاتی
نرمافزارهای نت و سامانه ارزیابی آمادگی تجهیزات ،برخی از
نتایج زیر بهدست آمد:
 بهدلیل عدم یادگیری صحیح نرمافزار در برخی از
 -1با توجه به اهمیت حفظ موضوعات امنیتی ،نام تجهیز حذف شده است.
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کشف الگوهای پنهان و مفید از دادههای سامانههای نگهداری و تعمیرات تجهیزات ،با پیشبینی هزینهها و نقاط پرت

اداره نت و ستادها ،تربیت شوند تا با بهکارگیری و ارسال
این تحلیلها برای ردهها بهعنوان چشم سیستم همواره در
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این غیر اینصورت بهدلیل عدم استفاده از دادههای تجمیع
شده در سامانههای نت ،این نرمافزارها کمکم به کناری رانده
شده و از سطح اپراتورهای نت ،باالتر نمیروند.
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