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   چکيده
 اجـراي اسـتراتژيهاي   ن دريق و نوي دقياز به استفاده از ابزارها   ين  ، ها رات مداوم سازمان  يي و تغ  يدگـــيچيل وجود پ  يامروزه به دل  

شرفت هاي بشر در چند دهه اخير در زمينه جمع آوري و ذخيـره نتـايج و داده هـا    پي. نگهداري و تعميرات ضروري به نظر مي رسد      
نکته مهـم در ايـن   . باعث شده است که سازمانها  حجم عظيمي از داده هاي مرتبط با نگهداري و تعميرات را در اختيار داشته باشند            

. ستفاده از روش هاي هوشمند و سـاختارمند وجـود دارد    پايگاه داده، اطالعات و دانشي است که از آن استخراج مي شود و نياز به ا               
  .داده کاوي يک رشته علمي جديد در زمينه بازيابي اطالعات از پايگاه داده ها مي باشد

ـ ل گرديتسـه  يداده کـاو ن ي نـو ي از روشهايري با بهره گي و کنترلينيش بي، پيحي، تشريفي توص ي مدلها يطراح ـ ا. ده اسـت ي ن ي
. دنسـاز  ي مسريرا م برنامه ريزي ،كنترل و نظارت هدفمند  ،تحليلامکان   ،با شناخت عوامل موثر بر وقايع      ع و با كاربرد وسي   تکنيکها

ـ مزاح يتشـر  بـه  ،اين مقاله با توجه به روند سريع رشد اين تكنيكها در كشورهاي توسعه يافته در سالهاي اخيـر           يا و دسـتاوردها ي
  . پردازد مي راتي و تعمينگهدار مديريت بكارگيري آن در
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Abstract 
Nowadays, Due to existing complexity and changing organizations using accurate and modern tools is 
compulsory needed on performing the maintenance strategies. Human's improvements during last decades 
about gathering and storage the results and data cause the organizations have a huge dimension of data 
related to maintenance. The main note in such database is the information and knowledge that is discovered 
and the use of intelligent and structural methods are needed. Data mining is a new scientific field of 
recycling information from database. 
The designing of description, explanatory, prediction and control models by using data mining techniques 
would be easier. These techniques by recognizing effective factors on events would make analysis, 
programming, controlling and inspecting accessible. This article according to fast processing on these 
techniques developed countries during last years is explaining the advantages of using them on maintenance 
management. 
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   مقدمه -۱
هاي فيزيكـي   آالت و دارايي گذاري در ماشين ها، حجم سرمايه  آالت و تجهيزات فيزيكي كارخانه      ا گسترش اتوماسيون صنايع و افزايش تعداد ماشين       ب

. ها را شامل شده اسـت  هاي شركت تعميرات آنها نيز حجم زيادي از هزينه  و  هاي نگهداري است و متعاقب آن هزينه     افزوني داشته   ها رشد روز    سازمان
 درصد هزينه هاي توليد را بر حسب نوع صـنعت بـه   ۷۰ الي ۱۵يکي از هزينه هاي اساسي براي کارخانجات، هزينه نگهداري و تعميرات است که از    

 ۶۰۰ در حـدود  ۱۹۸۹ در يک گروه منتخب از شرکت هـا در سـال   مقدار هزينه صرف شده براي نگهداري و تعميرات     ]. ۱[خود اختصاص مي دهد     
 در برخي کشورهاي اروپايي بر اساس نتايج تحقيقـات  ١هزينه نگهداري و تعميرات ساليانه، در مقايسه با چرخش ساليانه ]. ۲[بيليون دالر بوده است     

، هلند  %۵,۱، ايتاليا  %۵,۱، ايرلند  %۴، فرانسه %۴,۸ بلژيک :عبارت است از۱۹۹۰ در سال EFNMSفدراسيون اروپايي انجمن نگهداري و تعميرات 
داشته است بر آن ها را  هاي نت نيز موجب توجه بيشتر مديريت بر اين موضوع شده و سازمان     افزايش هزينه ]. ۳ % [۳,۷، انگليس    %۳,۶، اسپانيا    ۵%

  . خود باشندتعميرات  و  هاي نگهداري  در بخش كه به دنبال كسب سود و كاهش هزينه
از طرفي کسب دانش مفيد نيازمند . رات نيازمند دانشي است که منطبق بر واقعيت سازمان باشد ي و تعمي نگهداريتصميم گيري در زمينه استراتژ   

 يهاي اسـتراتژ ياده سـاز يـ پ کـاربرد آن در طـول مراحـل    ياستفاده از داده ها و اطالعات و چگونگلذا .استفاده و تحليل صحيح از داده ها مي باشد      
 به اطالعات به طور فوق العاده ي اطالعات، ميزان و سرعت دسترسي با توسعه فناورنيچنهم . برخوردار است يژه ايگاه وي از جاراتي و تعم  ينگهدار

 ي و بررسـ  بـه منـابع وسـيع داده شـده و امکـان تحقيـق       موسسـات ي منجر به افزايش دسـتياب   يولوژ پيشرفت تکن  ياز طرف .  افزايش يافته است   يا
.  در اطالعـات کـرده اسـت   يغـرق شـدگ  سازمانها را دچـــار پديده  از ي ديگر اين امر بسياري از سوي ول ، را فراهم نموده است    يموضوعات بيشمار 

مديريت  يشها از چاليبه يک  موارد ناممکن و ي از اطالعات را در بسياري در تحليل، استفاده راهبرديداده ها و يا عدم وجود دانش کاف        ناقص بودن 
  .]۴[ تبديل کرده است

 بـراي  ۸۰ و کشف دانش در پايگاه داده ها از جمله موضوع هايي هستند که همزمان با ايجاد و استفاده از پايگاه داده ها در اوايـل دهـه       ٢داده کاوي 
شـبيه  « داده کـاوي تحـت عنـوان     توان اولين شخصي دانست که گزارشي در مـورد  يرا م) ۱۹۸۳(لوول . جستجوي دانش در داده ها شکل گرفت     

نيـز بـه   . . . همزمان با او پژوهشگران و متخصصان  علوم رايانه، آمـار، هـوش مصـنوعي، يـادگيري ماشـين و      . ارائه نمود» سازي فعاليت داده کاوي  
 و از آن پـس   شـروع شـد  ۹۰دهـه  روي موضوع داده کاوي از اوايل بر پژوهش جدي  . پژوهش در اين زمينه و زمينه هاي مرتبط با آن پرداخته اند       

  ].۵[ پژوهش ها و مطالعه هاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته است
 بـه  يا زمـان دسترسـ  يـ ت عامـل سـرعت و   يز اهمي ني نظامي و حتياسي ، سي ، اقتصادي ، اجتماعي علميشدت رقابت در عرصه هاگر ي د ياز سو 

د بـر حـداقل   يـ ع اطالعـات کـاربران بـا تاک   ي که قادر به اکتشاف سرييستمهاي س يز به طراح  اين ن يابنابر. ش را دو چندان کرده است       اطالعات و دان  
 يبـرا .  شود ي احساس ميگر به خوبي دياد از سوي زي متناسب با حجم داده هاي آماري آوردن به روشهايک طرف و رو   ي باشند از    يمداخله انسان 

ت يـ ط و موقعيکدام در شـرا اما هر  گاه داده وجود داردي پاي جستجوي و ابزارهاي آمارليه و تحلي مانند تجزي مختلفين اهداف روشهايدن به ا يرس
دهـد و عمـل    ي قـرار مـ  ي مـورد بررسـ  ي آمـار يحات را با تست هاي عموماً توضيل آماريه و تحلي تجزبه طور مثال ، دهند   يجواب نم  ي خاص يها

ـ ف ايط هدف مـا توصـ  ي شراي در برخيشود ول ي از جامعه نگاه ميا موجود به عنوان نمونه يرد و به داده ها    ي پذ ياستنباط انجام م   ن داده اسـت و  ي
بـا   . آنها را پوشش دهـد  يايد و مزاي از آنها استفاده نمايگر را نداشته باشد، ولي ديد الزم است که نواقص روشها ي جد يپس روش . مي ندار يه ا يفرض

 اسـت کـه بـه    ياتي از دانش موجود در داده از ضـرور يافت که برخورداري توان دري مک سازمانيراتدر ي و تعمي نگهدارينه هايت هزيتوجه به اهم  
اگـر چـه بسـياري از سـازمانها ، نيازهـاي       چـرا کـه امـروزه    .دين نمايضمن ضرورت مهم را تي تواند انجام ا   ي م يداده کاو ن  ي نو ي ها روش يريکارگ

ن و دقيـق  ينـو  هاي تحليلـي،  روشن يا از يريي اطالعاتي بهره مندند اما بهره گاطالعاتي خود را شناخته و با صرف بودجه هاي کالن از سيستمها        
   .ن مقاله بر آن استوار استي اي است که هدف اصليلي و تکمياتي حيمرحله ا مکان محور، يداده کاو

گي و طوالني بودن زمان محاسبات تقريبـاً  اگرچه تئوريهاي آماري تکنيکهاي چند متغيره قبل از ظهور کامپيوتر ايجاد گرديده اند اما به علت پيچيد  
بـا توجـه بـه قـدمت کوتـاه برخـي روشـها،        . ناشناخته بودند تا اينکه بعد از افزايش قابليتهاي محاسباتي کامپيوترها، رشد و توسعه فراواني نمودنـد              

  . به انجام رسيده است۲۰۰۵مطالعات کاربردي آنها در برخي موارد براي اولين بار در سال 
 و ي و کـاربرد آن در نگهـدار  ي داده کـاو ۳در بخـش  .  آن پرداختـه شـده اسـت     يهايرات و استراتژ  ي و تعم  يح نکهدار ي به تشر  ۲امه در بخش    در اد 

  .شده است مباحث فوق پرداخته يريجه گي به نت۴ت در بخش يح شده است و در نهايرات تشريتعم
  
  راتي و تعمي نگهدار-2

 هيـ  قطعات و با استفاده از تجزضي و تعويراتي تعمي از نظر برنامه زمانبنديدي آالت تولني و ماشزاتيکنترل تجه با راتي و تعم  ي نگهدار يزير  برنامه
آالت و  ا گسترش اتوماسـيون صـنايع و افـزايش تعـداد ماشـين      ب.داردي  نگه منهي و در سطح به    دهد ي را کاهش م   يراتي تعم يها  نهي هز ،ها ليو تحل 

اسـت و متعاقـب آن     افزونـي داشـته   هـا رشـد روز   هـاي فيزيكـي سـازمان    آالت و دارايي گذاري در ماشين حجم سرمايهها،    تجهيزات فيزيكي كارخانه  
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تعميرات نيز موجـب   و  هاي نگهداري افزايش هزينه.  را شامل شده استسازمان هاهاي   تعميرات آنها نيز حجم زيادي از هزينه         و  هاي نگهداري   هزينه
تعميـرات    و  هـاي نگهـداري    در بخـش  ها را واداشته است كه به دنبال كسب سود و كاهش هزينه ن موضوع شده و سازمانتوجه بيشتر مديريت بر اي    

 همچنين نگهداري و تعميرات نقش مهمي در حفظ قابليت اطمينان، در دسـترس بـودن، کيفيـت توليـدات، کـاهش ريسـک، افـزايش            .خود باشند 
   .بازدهي و امنيت تجهيزات بر عهده دارد

  

  راتي و تعمي نگهداري و روشهااستهاي سانواع -۲-۱
 هيـ  قطعات و با استفاده از تجزضي و تعويراتي تعمي از نظر برنامه زمانبنديدي آالت تولني و ماشزاتي با کنترل تجهراتي و تعم  ي نگهدار يزير  برنامه
استراتژي هاي متفاوتي براي نگهداري و تعميرات بيان شده  .داردي نگه منهي و در سطح بهدهد ي را کاهش م   يراتي تعم يها  نهي هز ي آمار يلهايو تحل 

 اشاره کرد که بسـته بـه صـنعت    ٧ و پيشگويانه٦، موقعيتي٥، فرصتي٤، پيشگيرانه٣است که از مهمترين آنها مي توان به نگهداري و تعميرات اصالحي        
  . از اين استراتژيها پرداخته شده استدر ادامه به بيان مختصري. مربوطه هر کدام از مزايا و معايبي برخوردارند

  

    نگهداري اصالحي-۲-۱-۱
در اين رويکرد فعاليت ها فقط بعد از خرابي اعمال مـي گـردد و   . به اين استراتژي، نگهداري آتش نشاني يا نگهداري بر مبناي خرابي نيز مي گويند           

داري اصالحي يک استراتژي ابتدايي اسـت کـه در صـنايع پديـدار شـده      نگه]. ۶[هيچ مداخله اي تا قبل از زمان وقوع يک خرابي صورت نمي گيرد   
بـه هـر حـال شـبيه     ]. ۸[از اين رويکرد به عنوان يک استراتژي امکان پذير در مواقعي که حاشيه سود بااليي وجود دارد نامبرده انـد              ]. ۷[،]۲[است

بعـالوه بـا افـزايش رقابـت جهـاني و      . رسنل و محيط مي گـردد سبک آتش نشاني اين نگهداري اغلب سبب خسارتهاي جدي در زمينه تسهيالت، پ     
  . حاشيه سود کم، مديران ملزم به بکاربردن استراتژي هاي نگهداري موثرتر و قابل اطمينان تري هستند

  

    نگهداري پيشگيرانه-۲-۱-۲
هيزات در دوره هاي زماني خاصي بـر اسـاس يـک    در اين روش، نگهداري از تج. اين رويکرد بر مبناي ويژگي قابليت اطمينان طرح ريزي شده است  

در اين سياست سعي مي شود تا با يک سري از بررسي ها و جـايگزيني هـا و بازرسـي هـاي مجـدد بـراي        . برنامه زمانبندي منظم صورت مي گيرد     
ياري از صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد نگهداري پيشگيرانه در بس. اجزائي که نرخ خرابي بااليي دارند، تعداد خرابي هاي ناگهاني را کاهش دهند          

در بسياري از مـوارد ايـن اسـتراتژي براسـاس اهميـت و عمـر مفيـد        ]. ۹[ولي اجرا کردن موثر آن نيازمند يک سيستم پشتيباني تصميم مي باشد           
وري شود و اگر فعاليت نگهـداري مناسـبي   که اغلب مي تواند منجر به فعاليتهاي نگهداري غير ضر     ] ۷[باقيمانده ماشين آالت برنامه ريزي مي شود        

  .صورت نگيرد منجر به بدتر شدن تسهيل مي گردد
  

    نگهداري فرصتي -۲-۱-۳
در اين استراتژي با بررسي شباهت ها، کنترل تصادفي و زمان تعويض اجزاي مختلف ماشين هاي مشابه، فعاليتهاي مرتبط با نگهداري سـازماندهي               

لـذا ايـن   . امات نگهداري مربوطه در اين رويکرد مي تواند منجر به از کارافتادگي همه تاسيسـات در يـک زمـان شـود          نتايج حاصل از اقد   . مي شوند 
  .استراتژي نگهداري و تعميرات نيازمند همياري و حمايت پرسنل توليدي است

  

    نگهداري موقعيتي-۲-۱-۴
 از مشاهدات و سيستم اکتساب داده ها براي مشخص کردن عملکرد يـک   شرط الزم براي استفاده از اين استراتژي در دسترس داشتن مجموعه اي           

در اين روش با مرور پيوسته از شرايط کار به راحتي مي توان نقاط انحراف از حالت عادي را مشخص کرد و اين     ]. ۱[ماشين در زمانهاي واقعي است    
بپردازد و در صـورت نيـاز از ادامـه کـار يـک ماشـين قبـل از وقـوع خرابـي          امکان را فراهم مي سازد که نظارت کننده فرايند به ارزيابي دقيق آنها        

امروزه يکسري از تکنيکهاي نظارت از قبيل آناليز روغن، تستهاي ماوراء صوت و    . اين سياست نيازمند مهارت باالي پرسنل مي باشد       . جلوگيري کند 
ژي نگهداري اغلب براي ماشينهايي که داراي حرکات چرخشي و متناوب اين استرات. ارتعاش سنجي وجود دارد که به کمک تحليل گران آمده است          

  .به عنوان مثال مي توان از توربين ها، پمپ هاي گريز از مرکز و کمپرسورها نام برد. هستند طراحي شده است
  

    نگهداري پيشگويانه-۲-۱-۵
بر خالف رويکرد نگهداري موقعيتي، در اينجا پيدا کردن پارامترهاي کنترلي تجهيزات به جهت تحليل و شناسايي و تعيين روند جاري اهميت ويـژه   

ري در اين سياست با پيش بيني اينکه چه وقت مقدار يک کميت کنترلي از ميزان آستانه و سرحد خود تجاوز خواهد کرد به اقدامات نگهدا. اي دارد
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همچنين کارکنان بخش نگهداري و تعميرات قادر خواهند بود که بر حسب شرايط عملياتي و توليدي به برنامه ريزي بـراي   . الزمه پرداخته مي شود   
در اين روش هيچ فعاليت اضافي نگهداري انجام نمي گيرد و بـر همـين اسـاس بـه آن نگهـداري            . تعويض اجزاء و بازديدهاي ضروري خود بپردازند      

  .قتصادي نيز مي گويندا
  

 به طور ويژه اي بـر  حاصل از آنهانتايج . . اجراي موفق و موثر اين استراتژي ها به تحليل، پيش بيني و شناسايي روند حاکم در سازمان وابسته است         
سـازي صـحيح ايـن اسـتراتژي هـا،      لذا براي پيـاده  . روي نحوه تخصيص منابع، انتخاب تکنولوژي، مديريت و فرايند سازماندهي اثر گذار خواهد بود      

 قدرتمنـد در  يک هـا يـ  استفاده از ابـزار هـا و تکن  ITر در حوزه ي اخ يشرفت ها يبا توجه به پ   . نيازمند تصميم گيري مبتني بر واقعيت خواهيم بود       
از .  رسـد  ي به نظـر مـ  ي ضروريسازمانج در هر يگاه داده ها و بکار بردن نتايل داده ها ، استخراج دانش از پا    ي داده ها ، تحل    ينه نحوه جمع آور   يزم

 اشـاره کـرد    MDA15 و OLAP8 ، DSS9 ، GIS10، EIS11 ، OLTP12 ، TPS13 ، CIS14 ، Data Warehouses  توان بهين ابزارها ميجمله ا
ل ، يـ  ، تحلين دانش اسـت کـه در همـه مراحـل جمـع آور     يجاد مناسب ايو قدرتمند در جهت ا ن  يک ابزار نو  ي به عنوان    يداده کاو ک  يتکن]. ۱۰[

ک مناسب استفاده نشود موجب از دست رفتن اطالعات و در ي ها از تکنيريجه گيل و نتي اگر در تحل. رود ي داده بکار ميرياستخراج دانش و بکارگ
  .  رسد يم  به نظر يضرور يداده کاود از جمله ي مفيک هايل استفاده از تکنين دليبه هم.  شود يدن به دانش موثر از سازمان ميجه نرسينت
  

    يداده کاو - ۳
 ي قـرار مـ  يمورد بهره بـردار مشكالت و معضالت جهت رفع  در علوم مختلف در     يبطور گسترده ا    يداده کاو  افته، دانش ي توسعه   يايدر دن امروزه  

 باشند كـه متغيرهـاي   يم ييك ها از تكنييمجموعه اداده کاوي   آنکه   از جمله کهارائه شده استداده کاوي   از   يتاکنون تعاريف متعدد  . رند  يگ
  ].۱۱[ . نمايدي را بطور همزمان تحليل ميچندگانه يک پديده تحت بررس

آناليزهاي يك متغيره تكنيكهـايي هسـتند كـه    . ک منظر به دو گروه آناليزهاي يك متغيره و چند متغيره تقسيم مي شوند       يروشهاي تحليل داده از     
ل از يك عنصر جامعه استفاده مي شوند در حاليکه آناليزهاي چند متغيره براي انجـام دو يـا چنـد انـدازه      براي انجام يك يا چند اندازه گيري مستق       

بـه رابطـه همزمـان بـين دو يـا چنـد پديـده مربـوط مـي          داده کاوي  تكنيكهاي . گيري از يك عنصر و تحليل همزمان متغيرها بکار گرفته ميشود       
  ].۱۲[شوند

  : ]۱۱[را ميتوان بصورت زير برشمردداده کاوي ويژگيهاي منحصر بفرد 
  .نه تنها بر فاز تحليل، بلكه بر طراحي مطالعه و جمع آوري داده نيز تاثير مي گذارند §
  .امكان پرسيدن سواالت مشخص و دقيق با پيچيدگي باال از داده هاي جمع آوري شده را فراهم مي كنند §
 ارائـه  ي اصلي و تفاوت آنها با ساير تكنيك ها نيز در همين است كـه بجـا  مزيت. قادرند كه به سؤاالت بطور واضح و مشخص پاسخ دهند   §

  . صرف استراتژي كالن، پاسخ هاي دقيق در اختيار محقق قرار مي دهند 
  . امكان سنجش اثر متغيرهاي مختلف بر روي متغيرهاي وابسته را فراهم مي كنند §
رزيابي قرار دهند و با مدلسازي گزينه هاي متعدد وكمك به تصميم گيـري  به مديران کمک مي کنند که تأثير سناريوهاي آتي را مورد ا        §

   .در شرايط عدم قطعيت به انتخاب مسير حرکت بپردازند
اين آناليزها مـي تواننـد اطالعـات را بـه     . کنند و از افزونگي اطالعات مي کاهند  حجم بسيار وسيع داده ها را به گونه اي مؤثر خالصه مي        §

  .بندي، اطالعات را به بخشهاي مختلف تقسيم بندي نمايند ا و متغيرها خالصه نمايند و يا با خوشهمهمترين فاکتوره 
 .دي شده وجود دارد کمک شاياني نمايهاي جمع آور به کاهش درآميختگي اطالعات که طبيعتاً در اکثر داده §
 . دهد از مسائل را پوششيعي وسفيطقادر است  ١٩يو کنترل ١٨انهيش گوي ، پ١٧يفي، توص١٦يحيف چهار مدل تشريبا تعر §

  
سازد تبديل گشـته   يبيني آن را عمالً غير ممكن م اين قابليتها به عنوان يكي از ملزومات آناليز محيطهاي آشفته كه پيچيدگي و تعدد عوامل، پيش    

 .است
قدرتمنـدي را از دسـت مـي دهنـد كـه مـي توانـد        استفاده نمي كنند، ابزار  يداده کاومحققيني كه تنها روابط دو به دو را در نظر مي گيرند و از             

در مسائل واقعي چندين متغير به طور همزمان بر روي پاسخ تاثير مي گذارند، از اين رو آناليزهـاي        . اطالعات سودمندي را در اختيار آنان قرار دهد       
يكها ، دخالت دادن كليه اطالعات مربوط بـه پديـده در   دو قابليت مهم اين تكن. چندمتغيره جوابهاي دقيقتر و نزديك به واقعتري را فراهم  مي كند       

   .آناليز، اعم از كامالً مرتبط و ظاهراً نا مرتبط، و ديگري پردازش تركيبي  داده ها مي باشد
  ].۵[ده استيان گرديک بيگاه داده ها به صورت شماتيند کسب دانش از پاي فرا۲در شکل 
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  ل داده به دانش يند تبديفرا : ۲شکل 

  

 کامال متـاثر از سـه   يت در مرحله داده کاويست که موفق ايهيبد.  باشد ي ميند ، داده کاوين فراي اي از گام هايکي شود   ينطور که مالحظه م   هما
 د نباشـد يـ  نه تنها ممکـن اسـت مف  يج حاصل از داده کاويرد ، نتاي انجام نپذي به درستي که اگر هر کدام از مراحل قبل   ي باشد بگونه ا   يگام قبل م  

 .  تواند باشد يز ميبلکه گمراه کننده ن
ـ         كه در توصيف، تشريح، پيش     هستند يعلماز جمله تكنيكهاي نوين      يداده کاو   يکهايتکن ـ  ا[].۱۱[د بيني و كنترل پديده ها به كـار مـي رون ن ي

نـه تنهـا بـر جنبـه هـاي تحليلـي        ي کـاو دادهروش هـاي  .  پردازندي ميان متغير ها مي درجه وابستگي، تشريح و پيش بينيکنيکها به اندازه گير  ت
  . گذارند مي مطالعات ، بلكه در طراحي و ابزارهاي جمع آوري داده براي تصميم گيري و حل مسائل نيز تأثير

  ]۱۲[ : نشان داد۳كاوي را طي مراحل زير به صورت شکل  توان فرآيند داده مي
  
  
  

  
  

   يند داده کاويفرا : ۳شکل 
  

. شـوند  ها وارد مي شوند و از طريق استخراج، ترجمه و فرآيندهاي بازخواني به انبار داده  آوري مي   اي خام از منابع مختلفي جمع     ه  در فرآيند باال، داده   
هـاي   در بخش كشف الگـو بـا روش  . آيند كاوي درمي ها از انبار خارج شده و به صورت يك فرمت مناسب براي داده      ها، داده   در بخش مهياسازي داده   

ها بـراي سـاخت الگـو اسـتفاده      كنند و از اين الگوريتم هايي را استخراج مي رسند، الگوريتم هاي خاصي كه به ذهن مي راي پاسخ به سؤال كاوي ب   داده
ها، الگوهايي كـه كـارا محسـوب     شوند و پس از بهبود آن در بخش تجزيه و تحليل الگو، الگوها به يك دانش مفيد و قابل استفاده تبديل مي   . شود  مي
  .شوند در يك سيستم اجرايي به كار گرفته خواهند شد مي
  

  راتي و تعمينگهداردر  يداده کاو تكنيكهاي يريبکارگ يدستاوردها - ۳-۱
ها با توجه به نوع مسـأله    پردازش دادهي انتخاب مناسبترين روشهاراتي و تعمينگهدارمديريت نه يدر زم ي تحقيقات کم  ي از مهمترين گامها   ييک

 تفسير نتايج و مناسب، موجب حصول نتايج دقيقک ي و انتخاب تکنين علمي نوين روشها يشناخت ا .  باشد يم اطالعات در دسترس   و   يمورد بررس 
 مکـاني  - توان به شناخت ديناميك، دقيق و پيشرفته زمـاني يم  يداده کاوتكنيكهاي  ي حاصل از بکارگيري دستاوردها از جمله.آسانتر خواهد بود 

 - زمـاني ي هـا  ديناميک ، پيش بينـي ي هاميک گستره توزيع ،  شناخت کمي اليه هاي پنهان در مسائل مختلف ، پيش بينيمسائل ، شناخت دينا  
  .کرد اشاره مكاني ، تدوين استراتژيها و راهكارهاي كمي 

  

ها ادهمهيا كردن د  و فراخواني استخراج، ترجمه  كشف الگو 

هاي مهيا شده داده  هاي خام منابع داده ها انبار داده   طرح یک فرضیه، پیشگویی الگوي كشف شده 

 تجزيه و تحليل الگو و بهبود آن
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   يگير نتيجه - ۴
نتايج اين پيش بينـي هـا   . کم بر محيط استوار استاجراي موفق و موثر سياست هاي نگهداري و تعميرات به تحليل، پيش بيني و شناسايي روند حا 

 ي پژوهشـها ي اجمـال يبررسـ . به طور ويژه اي بر روي نحوه تخصيص منابع، انتخاب تکنولوژي، مديريت و فرآيند سازماندهي اثر گـذار خواهـد بـود              
از .  خصوصاً در ايران اندک شمار اسـت  بارهدر اين ي دهد که تحقيقات عميق و اساس  ينشان م رات  ي و تعم  يمديريت نگهدار  حوزهصورت گرفته در    

 يک رشته علمي به عنوان يداده کاو.  شده استمحرز نوين بيش از پيش ي، ضرورت استفاده از دانشها  در سازمانهاي ديگر با افزايش پيچيدگ    يسو
 .باشدشته ن اهداف داي به ايابيدست در جهت ي تواند نقش مهمي و استخراج اطالعات ميابينه بازين در زمينو
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