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نگهداري و تعميرات مجازي
(Virtual Maintenance)
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2 تعريف سازمان هاي مجازي 
ز مشخص بوده و او سازمانهايي كه داراي سرمايه هاي غير ملموس ) ١  

.  رفته اند، سازمانهاي مجازي نام دارند مرزهاي سنتي فراتر
ند، استفاده مي كن چنين سازمانهايي در تجارت خود از شركاي خارجي

 درحقيقت يك سازمان. سازمان مجازي مي گويندشركاي نها آكه به 
.است شبكهمجازي يك سازمان مبتني بر

اده است كه با استف سازمان مجازي نوع خاصي از سازمان شبكه اي) ٢
آخرين از

ت مراود اينترانت و اينترنت فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتي مانند 
سازمانهاي ديگر را خارج از فضا، زمان و مرزهاي  وهمكاري با اشخاص و

.مي سازد سازماني امكان پذير



ويژگي های سازمان های مجازی
.  هستندمبتني بر اطالعات )  ١

.   عمل مي كنندغيرمتمركز ) ٢
ر به تمركز فعاليتهاي سازمان مجازي حول شايستگي هاي منحص) ٣

.فرد آن مي باشد
.انعطاف پذير، چابك و سريعا قابل انطباق است) ٤

 سرمايه گذاري هاي آن بهينه بوده و هزينه هاي سربار در آن) ٥
  .حذف مي شود

.ستاكارگروهي  مبتني برو خالق، پويا، سازگار ) ٦
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:  فناوري اطالعات در نگهداري و تعميرات
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ي و اساس كليه اين نگرشهاي نوين را سيستمهاي اطالعات
.تكنولوژي اطالعات تشكيل مي دهد

ه بطور كلي مي توان اجزاء مرتبط را درشاخه هاي زير طبق
:بندي نمود 

سخت افزار1.
نرم افزار2.
شبكه3.
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سخت افزار

Computers                                                            رايانه ها) ١

Sensorsحسگرها                                                                  ) ٢

Analyzerتحليلگرها                                                              ) ٣

Robotsروبات ها                                                                    ) ٤

Haptic instrumentsابزارآالت حس ساز                          ) ٥

Diagnostic Equipmentsتجهيزات تشخيص                 ) ٦
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)سنسورها(حسگر ها

حسگر حرکت حسگر های رطوبت
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8روبات ها



نرم افزار

             CMMSسيستم هاي مديريت كامپيوتري نت) ١

Simulation Softwaresنرم افزارهاي شبيه سازي       ) ٢

راهنماي فني الكترونيكي) ٣
Electronic Technical Manual(ETM) 
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شبکه

شبكه محلي
شبكه گسترده

شبكه كنترل 
اينترنت
اينترانت

اكسترانت
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نت از راه دور

ات در اين نگرش تالش بر اين است كه با استفاده از امكان
سودمنديمخابراتي و شبكه هاي كامپيوتري، مزايا و امكانات

آل ترين شرايط در ايده. براي فعاليتهاي نت حاصل گردد
يك  ترجيح داده ميشود كه يك تعميركار قادر باشد از راه دور

ا را مورد بازرسي قرار دهد و سپس با تشخيص عيب يدستگاه
.دمشكل در دستگاه اقدام به تعمير دستگاه از راه دور نماي
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سيار طبيعي است كه در چنين شرايطي استفاده از روباتهاي ب
 پيشرفته براي انجام بازرسي برطبق درخواستهاي رودرروي

ا تعميركاران و يا اجراي نت از راه دور ضروري است كه البته ب
ر، توجه به شرايط خاص و غيرساخت يافته محيط اجراي تعمي

ت اين ايده براي انجام تعميرات فيزيكي هنوز هم در حد رؤيا اس
.
 با اين وجود در مورد تعمير تجهيزات ديجيتال، بخصوص در 

زمينه نرم افزار تجربيات متعددي وجود دارد و امروزه به يك 
.موضوع عادي تبديل شده است 
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العات از از سوي ديگر استفاده از امكانات ارتباطي براي انتقال اط
راه دور مانند دراختيار قرار دادن راهنماهاي الكترونيكي و يا 

يت تشخيص عيب تجهيزات از راه دور و يا حتي نظارت بر وضع
.دستگاهها از راه دور از جمله امكانات اين سيستمها مي باشد
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)مثال:(تعمميرات از راه دور
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نمونه اي از عمليات نت براي تجهيزات در حال حركت 

....... .ا و لوكوموتيوه,كشتي ها ,تريلر هاي سنگين : مانند 
با مانيتور كردن وضعيت تجهيزات از راه دور امكان 

ز كنترل و راهنمايي اپراتورها  و ارسال قطعات مورد نيا
.تعميرات وجود دارد



16



نت بر پايه شبكه

توزيع  در نت برپايه شبكه از امكانات تكنولوژي اطالعات براي
.اطالعات ميان افراد مرتبط با نت استفاده مي شود 
ه در سطح شبكه پشتيباني كننده اين سيستم ممكن است ك

ترده و محلي ايجاد گردد و يا با اتصال از طريق شبكه هاي گس
از . يا اينترنت محدوده راه دور را تحت پوشش خود قرار دهد 

زيع جمله قابليتهايي كه اين نگرش تأكيد بر آن دارد، تو
. اطالعات و فراهم ساختن امكان تصميم گيري گروهي است
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نت بر پايه شبكه

شورت بسياري از فعاليتهاي تعميراتي، مستلزم اظهارنظر و م
 تعميركاران خبره درجهت اتفاق نظر بر روي راه حل است و

كه  سيستم نت برپايه شبكه اين امكان را فراهم ميسازد
ز اطالعات موردنياز براي تصميم گيري به سرعت به مراك

ريافت و تصميم گيري منتقل شده و نتايج تصميم گيري د
.توزيع گردند
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نت مجازی

 در نت مجازي تالش مي شود كه از امكانات مطرح در واقعيت
ن مجازي براي نظارت، تست، اجراي نت و يا آموزش تعميركارا

.بهره گرفته شود 
ت واقعيت مجازي، يك محيط شبيه سازي شده از واقعيت اس 

 كه به تعميركار اين اجازه را مي دهد كه احساس كند در يك
به  محيط واقعي قرار گرفته است و واكنش پديده ها را نسبت

.تصميمات  خود مشاهده كند
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لي در اين راستا وسايل حس ساز واكنشهاي محيط را به شك
گرها شبيه به واقعيت به تعميركار منتقل مي كنند و حس

.وظيفه جمع آوري اطالعات از محيط واقعي را برعهده دارند 
ه مدل شبيه سازي در شرايط ايستا، متحرك و پويا اقدام ب

موردنياز  تحليل و تبيين عملكرد سيستم مي نمايد و اطالعات
.را براي اجراي واكنشها تأمين مي كند
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در مقاالت  اصلي سيستماجزاء در قالب سه  اينمجموعه 
:اندشده  سازماندهي تحقيقاتي

مجازينت  سيستم -١
نت مجازيآموزش  -٢
بر نت مجازينظارت  -٣
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نت مجازي با هدف مقايسه رفتار تجهيزات مجازي و تجهيزات در 
 دنياي واقعي طراحي شده است و در اين راستا از وسايل سمعي و
.بصري، وسايل حس ساز و حسگرهاي از راه دور استفاده مي شود

ه نمونه اي از ساختار پيشنهادي براي اين سيستم در دانشكد 
ه مهندسي ابزار دقيق دانشگاه توكيو در ژاپن ايجاد شده است ك

شامل يك سيستم مدلسازي جامد براي ايجاد مدلهاي هندسي 
ك و تجهيزات و يك نرم افزار شبيه سازي براي مطالعه رفتار متحر

پوياي قطعات مونتاژي مي باشد
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سيستم نت مجازي



عه يكي ازراههاي توليد يك شيء مجازي اين است كه مجمو
اي از تصاوير جمع آوري شده از طريق يك دوربين 
ك مدل عكسبرداري ديجيتال پردازش شوند و بدين ترتيب ي

.سه بعدي از شي مورد نظر ايجاد گردد
 هر مدلي را مي توان در يك دنياي مجازي گنجاند و براي 

اين منظور مي توان از يك جعبه ابزار نرم افزار واقعيت 
.مجازي استفاده كرد
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جعبه ابزار

لمس اشياء•
شناسايي لرزش•
مشاهده بصري •
مدلسازي رفتار پوياي اشياء•
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.  عالوه براين، ارتباط با دنياي واقعي نيز وجود دارد
طح سيگنالهايي از حسگرهاي راه دور مانند ميزان لرزش، س

ي، سروصدا،مقدار درجه حرارت، ميزان رطوبت، توان الكتريك
ولتاژ، جريان و موارد مشابه را ميتوان از طريق نرم افزار 

.برپايه وب و اينترنت مورد نظارت قرار داد
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ه براي ارسال داده هاي حاصل از نظارت به يك خدمت گيرند
رم راه دور از طريق اينترنت، اين ابزار مجازي بصورت يك ن

.افزار كاربردي خدمت دهنده فعال ميشود
رونيكي وظايف خدمت گيرنده استاندارد و قابليت پست الكت

.هم به ابزار مجازي افزوده شده است
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ر، به عالوه بر كنترل از راه دور وسايل واقعي در مكانهاي ديگ
.د همين طريق صوت و تصوير نيز پشتيباني مي شون

س بدين ترتيب اين امكان وجود دارد كه از يك روبات بازر
يك دوربين، ميكروفن، حسگر لمسي و موارد براي حمل

و يا  مشابه استفاده شود و رفتار شي از راه دور ديده، شنيده
.احساس گردد
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.رداز وسايل حس ساز مي توان براي كنترل روبات استفاده ك
سه رفتار حس شده و رفتار شبيه سازي شده را مي توان مقاي

.عيوب احتمالي را تشخيص دادكرد و
در آينده اي نزديك، عمليات از راه دور براي تعميرات از راه 

.دور نيز ممكن است ميسر گردد
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:آموزش مجازي نت 

درمحيط هاي مجازي با استفاده از فناوري اطالعات و مدلهاي شبيه 
 سازي امكان اينكه تعميركاران در آغازكار خود امكان جهش به سطوح

ن داشته باالتر يعني تشخيص عيب را بدون تحميل هزينه زياد به سازما
.باشند فراهم مي گردد

فراهم آوردن محيطي است ,مفهوم اصلي در آموزش مجازي تعميرات 
 كه در آن آموزش بينندگان بتوانند به قابل حس و رودررو,زنده 

اين .راحتي اجراي تعميرات و شرايط حاكم بر تجهيزات را تجربه كنند
 موضوع از اصول آموزش تعميرات است كه در آن تركيبي از تعميرات

.ساختاري و زنده براي يادگيري استفاده شود,مجازي 
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:ويژگي هاي محيط هاي مجازي

بانك اطالعات كامپيوتري وجود دارد•
 امكان تبادالت و كنترل هاي متعدد را به كاربر داده و•

شان نسبت به بسياري از فعاليت هاي كاربر واكنش ن
ميدهد

اين محيط حس واقعي ايجاد ميكند •



نتيجه گيری

سيستم شبيه سازي توسعه يافته 
تحليل در محيطي كنترل شده
بهبود كيفيت و زمان تصميم گيري
آموزش مجازي نت
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