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www.irantpm.ir 

www.cmms.ir 

www.mkms.ir 

www.oee.ir 

  

راتیو تعم ینگهدار زهیمکان تیریمد ستمیس  :CMMS 

راتیو تعم یدانش نگهدار تیریمد ستمیس  :MKMS 

بر وب یمبتن کامال 

راتیو تعم ینگهدار  یستمیس یمشاوره  میت 
 
 

CMMS-MKMS 
Knowledge Based Computerized 

Maintenance Management System 



 ًزم افشارصٌؼت هؾاٍرُ ٍ پیؾزٍ در 

 

 

 
   0511-6097244- 6097243                          91898 - 17548وذ پغتی   290پالن  14ٍ  12تلَار هؼلن تیي هؼلن    هؾْذ

 

 2صفحِ 

 ًزم افشار ًگْذاری ٍ تؼویزات 

CMMS - MKMS 
 45866شماره ثبت  -سهامی خاص 

 فْزعت هطالة
 3 ...................................................................................... داًؼ زاتیتؼو ٍ یًگْذار تیزیهذ غتنیع

 MKMS Maintenance Knowledge Management System.....................5 یتؼاهل عاختار

 CMMS MKMS ......................................................................................................... 6 هاصٍالر عاختار

 MKMS Maintenance Knowledge Management System .................... 7هاصٍالر عاختار

 CMMS MKMS .............................................................................................................. 8 ّای ٍیضگی

 26 .....................................................................................................................افشار ًزم یفٌ هؾخصات

 

 

 

 

  



 ًزم افشارصٌؼت هؾاٍرُ ٍ پیؾزٍ در 

 

 

 
   0511-6097244- 6097243                          91898 - 17548وذ پغتی   290پالن  14ٍ  12تلَار هؼلن تیي هؼلن    هؾْذ

 

 3صفحِ 

 ًزم افشار ًگْذاری ٍ تؼویزات 

CMMS - MKMS 
 45866شماره ثبت  -سهامی خاص 

 داًؼ تؼویزاتعیغتن هذیزیت ًگْذاری ٍ 

CMMS MKMS ( یاMKMS Computerized Maintenance Management 

System عیغتن ًزم افشاری هذیزیت داًؼ ًگْذاری ٍ تؼویزات هی تاؽذ وِ تز اعاط چزخِ ی )

هذیزیت داًؼ ًگْذاری ٍ تؼویزات طزاحی ٍ هثتٌی تز تىٌَلَصی ًزم افشارّای تحت ٍب ٍ 

 . عزٍیغگزا پیادُ عاسی هی ؽَد

 

 چزخِ ی هذیزیت داًؼ ًگْذاری ٍ تؼویزات تِ صَرت سیز تؼزیف هی ؽَد : 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



 ًزم افشارصٌؼت هؾاٍرُ ٍ پیؾزٍ در 

 

 

 
   0511-6097244- 6097243                          91898 - 17548وذ پغتی   290پالن  14ٍ  12تلَار هؼلن تیي هؼلن    هؾْذ

 

 4صفحِ 

 ًزم افشار ًگْذاری ٍ تؼویزات 

CMMS - MKMS 
 45866شماره ثبت  -سهامی خاص 

هساحل چسخِ ی هدیسیت داًص ًگْدازی ٍ تعویسات تِ صَزت گام ّای شیس دز سیستن هدیسیت ًگْدازی ٍ 

 تعویسات یک ساشهاى پَیا هی تَاًد پیادُ ساشی ضَد:

 طسح زیصی فسآیٌد ًگْدازی ٍ تعویسات )طسح زیصی داًص ًت( .1

 ...( )گسدآٍزی داًص ًت(گسد آٍزی هٌاتع ٍ هساجع تجْیصات )ًقطِ ، کاتالَگ ، هستٌدات ٍ  .2

 اصالح ٍ تسٍش دازی دستَزالعول ّای ًت فعلی ساشهاى )کسة داًص ًت( .3

 استاًدازد ساشی ًگْدازی ٍ تعویسات )خلك داًص ًت( .4

 طسح زیصی ًگْدازی ٍ تعویسات تسًاهِ زیصی ضدُ )ذخیسُ ساشی داًص ًت( .5

 ذخیسُ ساشی داًص ًت( -ضیَ ًت آز /ثثت اطالعات فَق دز ًسم افصاز ًت )تاًک ًگْدازی ٍ تعویسات  .6

 سطح دستسسی ّوگاًی تِ تاًک ًگْدازی ٍ تعویسات )اضتساک گرازی داًص ًت( .7

 اجسای سیستن هدیسیت ًگْدازی ٍ تعویسات )اجسای داًص ًت( .8

 پایص ضاخص ّای کلیدی عولکسد فسآیٌد ًت )ازشیاتی داًص ًت( .9

 )تسٍش دازی ٍ ازتقاء داًص ًت(تْثَد ٍ اصالح سیستن هدیسیت ًگْدازی ٍ تعویسات ساشهاى  .11

 

CMMS MKMS  در راعتای پَؽؼ طزاحی ٍ اعتمزار گام ّای اجزای هذیزیت داًؼ ًگْذاری

ٍ تؼویزات در یه عاسهاى تز هثٌای هذل فَق ؽاهل دٍ ًزم افشار )عیغتن ًزم افشاری( اصلی هی 

 تاؽذ : 

  CMMS MKMSًزم افشار تحت ٍب  .1

)ایي ًزم افشار اهىاى تِ  MKMS Knowledge Sharing Systemًزم افشار تحت ٍب  .2

اؽتزان گذاری داًؼ ًگْذاری ٍ تؼویزات درٍى عاسهاًی ٍ تزٍى عاسهاًی ٍ تیي ًزم 

 افشارّای هختلف ًگْذاری ٍ تؼویزات را فزاّن هی عاسد(
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  CMMS MKMS عاختار تؼاهلی
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 CMMS MKMSعاختار هاصٍالر 
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 MKMS Maintenance Knowledge Management Systemعاختار هاصٍالر
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 CMMS MKMSٍیضگی ّای 
 

 اتتىار ٍ ًَآٍری هَجَد در ایي  ًگْذاری ٍ تؼویزات هثتٌی تز داًؼ :

در عیغتن ّای ًزم افشاری ًگْذاری ٍ تزای اٍلیي تار هجوَػِ ی ًزم افشاری 

اؽتزان  اعتفادُ اس داًؼ تِتؼویزات اهىاى تِ اؽتزان گذاری ٍ ّوچٌیي 

را فزاّن هی آٍرد. تِ اؽتزان گذاری اطالػات هزتَط تِ اعتاًذاردّای  گذاری ؽذُ

ًگْذاری ٍ تؼویزات در عاسهاى ّا )ٍ در ػیي حال حفظ اطالػات هحزهاًِ ٍ داخلی( هی 

تَاًذ گاهی تشري در راعتای افشایؼ داًؼ ًگْذاری ٍ تؼویزات در ایزاى سهیي را ایجاد 

ٍراى ٍ هتخصصیي فٌی تز رٍی اعتاًذاردّای ًگْذاری ٍ تؼویزات تِ ًوایذ. اخذ ًظز هؾا

اؽتزان گذاری ؽذُ در ًْایت هٌجز تِ ایجاد فزآیٌذّا ٍ اعتاًذاردّای ًتی هثتٌی تز 

افشایؼ وارایی ٍ احز تخؾی داًؼ ٍ تجزتِ ی ٍالؼی خَاّذ ؽذ وِ لطؼا 

  را تزای ّز عاسهاى تِ ّوزاُ خَاّذ داؽت. ًگْذاری ٍ تؼویزات
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 در :  گشارػ گیزی هثتٌی تز داًؼCMMS MKMS  اعتاًذاردّا ٍ هفاّین

)اس تجشیِ ٍ تحلیل خزاتی ّا عیغتن ّای هذیزیتی ًگْذاری ٍ تؼویزات ٍ 

RCFA, RCM, CBM  ٍ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت. ّوچٌیي هثتٌی تز ایي هفاّین  )... ٍ

( اهىاى UML & BPMNتا اعتفادُ اس رٍػ ّای ًَیي تحلیل ٍ طزاحی ًزم افشارّا )

هحاعثِ ٍ ارائِ اًَاع گشارػ ّای وارتزدی ٍ احزتخؼ فزاّن ؽذُ اعت. ایي ًزم افشار 

را در  تزدیگشارػ ّا ٍ ؽاخص ّای اعتاًذارد ٍ ػلوی ٍیضُ ٍ وار

اختیار اعتفادُ وٌٌذگاى لزار هی دّذ. اس جولِ ی ؽاخص ّای ولیذی هی تَاى تِ هَاردی 

ٍ  %MTBF, MTTR, OEE, MTTF, Availability Factor  ،PMاس  لثیل 

%PMCost  .اؽارُ ًوَد ... ٍ 

 
ػالٍُ تز ایي در حَسُ ی گشارػ ّای تخصصی ّز صٌؼت ٍ ّز عاسهاى  اهىاى ایجاد ٍ تِ 

اؽتزان گذاری ٍ یا اعتفادُ اس لالة ّای گشارؽی اتتىاری ٍ هٌحصز تِ فزد ّز صٌؼت را 

ًیش فزاّن هی ًوایذ، تِ طَریىِ وارتز هی تَاًذ هثتٌی تز ٍب گشارػ ّای اتتىاری ٍ ٍیضُ 

ی خَد را تْیِ ًوایذ، ّوچٌیي هی تَاًذ لالة گشارػ تْیِ ؽذُ را تزای اعتفادُ ی دیگز 

ایغ یا ٍاحذّای دیگز عاسهاى تِ اؽتزاي تگذارد ٍ یا اس لالة ّای تِ عاسهاى ّا یا صٌ

 اؽتزان گذاؽتِ ؽذُ اعتفادُ ًوایذ.
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 در طزاحی  گشارػ گیزی هتوزوش اس ولیِ ی ادارُ ّا ٍ پیواًىاراى :

اهىاى تْیِ ی گشارػ ّای هذیزیتی در  CMMS MKMS گشارػ ّای ًزم افشار 

گشارػ ّای ٍیضُ ی عزپزعتاى وارگاُ ّا تا عطَح هختلف هذیزیتی اس عطح 

ٍجَد دارد. در حالی وِ عزپزعت ّز وارگاُ یا ؽزوت  هذیزاى ارؽذ عاسهاًی

پیواًىار تِ گشارػ ّا ٍ ؽاخص ّای هحلی خَد دعتزعی دارد، هذیزیت عطَح تاالیی ٍ 

اس ولیِ  گشارػ ّای تجوؼی ٍ هتوزوشهذیزاى ارؽذ عاسهاى هی تَاًٌذ تِ 

 ٍ ادارُ ّا دعتزعی داؽتِ تاؽٌذ.وارگاُ ّا 

 

 الگَریتن طزاحی ؽذُ در ًزم افشار:  هذیزیت هىاى ٍ عطَح دعتزعی 

CMMS MKMS  اهىاى اعتمزار ٍ تْزُ تزداری اس ایي ًزم افشار را تزای صٌایغ وَچه تا

صٌایغ تشري چٌذ هحصَلی ٍ چٌذ وارگاّی یا چٌذ وارخاًِ ای فزاّن هی ًوایذ. در ایي 

عاسهاى ّایی تا ًزم افشار توْیذات ػلوی ٍ ٍیضُ ای تزای تحت پَؽؼ دادى 

. در ایي حَسُ عطَح در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت داپزاوٌذگی ٍ گغتزدگی سی

ٍ  تؼزیف گغتزُ ای تی ًْایت اس هىاى ّادعتزعی هٌاعة ٍ اهىاى 

ارتثاط آًْا فزاّن ؽذُ اعت. طزح ریشی پیؾزفتِ در حَسُ ی ایجاد عطح دعتزعی تز 

اعاط هىاى ّا، اهىاى ایٌىِ چٌذیي وارخاًِ ٍ عاسهاى تِ صَرت هتوزوش تتَاًٌذ اس ًزم 

فزاّن  تزای اٍلیي تار در وؾَرْزُ تزداری وٌٌذ را افشار در حَسُ ی واری خَد ت

ًوَدُ اعت، در ػیي حال تْیِ ی گشارػ ّای هتوزوش تز اعاط اطالػات ولیِ ی حَسُ 

 ّای تحت پَؽؼ اهىاى پذیز هی تاؽذ. 
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 در ًزم افشار :  اعتاًذاردعاسی تجْیشات هثتٌی تز خاًَادُ تجْیش

CMMS MKMS  ٍ MKMS MKMS در وؾَر اهىاى  تزای اٍلیي تار

اعتاًذارد عاسی تجْیشات )عاختار ؽىغت تجْیش، هؾخصات ؽٌاعٌاهِ ای، دعتَر 

اس  ًوًَِ تجْیشارث تزی  هذلوارّا ٍ تجْشیِ ٍ تحلیل خزاتی( تز اعاط 

فزاّن ؽذُ اعت. تحلیل ٍ پیادُ عاسی ایي هذل تاػج ؽذُ اعت وِ خاًَادُ تجْیش 

یه عاسهاى اس اطالػات ػولیاتی اجزای ًت در اهىاى تفىیه داًؼ ًگْذاری ٍ تؼویزات 

 عاسهاى فزاّن  ؽَد .

 



 ًزم افشارصٌؼت هؾاٍرُ ٍ پیؾزٍ در 

 

 

 
   0511-6097244- 6097243                          91898 - 17548وذ پغتی   290پالن  14ٍ  12تلَار هؼلن تیي هؼلن    هؾْذ

 

 12صفحِ 

 ًزم افشار ًگْذاری ٍ تؼویزات 

CMMS - MKMS 
 45866شماره ثبت  -سهامی خاص 

 تا تَجِ تِ تزًٍغپاری فؼالیت ّای :  هذیزیت تأهیي وٌٌذگاى ٍ پیواًىاراى

اهىاى  CMMS MKMSتْزُ تزداری ٍ ًت تجْیشات در عاسهاى ّا، در ًزم افشار 

هذیزیت اًَاع تأهیي وٌٌذگاى ًگْذاری ٍ تؼویزات فزاّن ؽذُ اعت، تِ طَریىِ ّز وذام 

تأهیي وٌٌذگاى تتَاًذ تِ صَرت هغتمل ولیِ ی فؼالیت ّای اس 

خَد را اًجام دادُ ٍ هذیزیت ًوایذ ٍ در ػیي حال اهىاى  ًگْذاری ٍ تؼویزات

یا ولیِ  گشارػ ّای هتوزوش اس ػولىزد ّز پیواًىارتْیِ ی 

تِ صَرت هتوزوش تزای عاسهاى ّای ًاظز ٍ هذیزیت ارؽذ فزاّن ؽذُ  پیواًىاراى

 اعت. 

 

  ًزم افشار ٍبتْیٌِ عاسی ؽذُ تزای : CMMS MKMS  ٍMKMS 

MKMS  تا اعتفادُ اس تىٌَلَصی آصاوظ ٍ واهال هثتٌی تز ٍب طزاحی ٍ تِ صَرت ٍیضُ تز

ٍ اجزایی ؽذُ اعت. در پیادُ عاسی ٍ تَلیذ اعاط الگَریتن ّای تْیٌِ عاسی ؽذُ تَلیذ 

تِ ػٌَاى   W3Cتحت ٍب ایي ًزم افشار اًطثاق تا اعتاًذاردّای ٍب 

رػایت ؽذُ اعت. لذا تْزُ تزداری ٍ اعتفادُ وارتزاى  اعتاًذاردّای تیي الوللی

تحت ولیِ ی عیغتن ػاهل ّا اس ایي ًزم افشار 

(Windows,Linux,Mac,Android,… تا اعتفادُ اس ٍ ) ولیِ ی هزٍرگزّای

( اهىاى پذیز هی تاؽذ ٍ …,Internet Explorer, FireFox, Chrom)اعتاًذارد 

 ًیاس تِ ًصة ّیچگًَِ ًزم افشار جاًثی ًذارد.
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  تِ ػٌَاى ٍیضگی ّای ولیذی  عزػتٍ اهٌیت در پیادُ عاسی ًزم افشار دٍ حَسُ ی

ٍ ػلوی هذًظز لزار گزفتِ در تَلیذ  تْیٌِ ؽذُالگَریتن ّای هذ ًظز تَدُ اًذ. 

تِ اًَاع اطالػات را فزاّن  دعتزعی ایوي ٍ طثمِ تٌذی ؽذُایي ًزم افشار 

عاختِ اعت. ّوچٌیي عزػت اًتمال دادُ ّا تا اعتفادُ اس الگَریتن ّای فؾزدُ عاسی ٍ 

رتثاط ّای دادُ رد ٍ تذل تْیٌِ ی اطالػات افشایؼ یافتِ اعت تِ طَریىِ تا اعتفادُ اس ا

 ای تغیار ون عزػت ایٌتزًتی ًیش اهىاى اعتفادُ واهل اس ًزم افشار فزاّن تاؽذ.
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 لاتلیت دعتزعی در اًَاع ؽثىِ ّا ٍ تجْیشات عخت افشاری  :

 CMMS MKMS ٍMKMS MKMS  اهٌیت، عزػت ٍ هثتٌی تز ٍب تَدىٍیضگی ّای 

اًَاع ایي ٍیضگی را فزاّن ًوَدُ اعت وِ اهىاى تْزُ تزداری اس ایي ًزم افشار هثتٌی تز 

اهىاى پذیز ؽثىِ ّای ارتثاطی ٍ اًَاع عیغتن ّای عخت افشاری 

تاؽذ. در ًتیجِ وارتزاى ًزم افشار تا ّز ًَع ؽثىِ ی در دعتزط اػن اس ؽثىِ هحلی واتلی، 

هَتایل، ایٌتزًت ون عزػت ٍ ...  GPRSت، ایٌتزًت ؽثىِ ّای تذٍى عین، ایٌتزًت پز عزػ

 هی تَاًٌذ اس ًزم افشار اعتفادُ وٌٌذ.
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 ایي هاصٍل  : گشارػ ّای حزفِ ای ٍ عیغتن گشارػ عاس تحت ٍب

هی تاؽذ وِ ؽاهل  CMMS MKMSیىی اس هاصٍل ّای ولیذی ٍ لذرتوٌذ ًزم افشار 

 گشارػ ّای آهادُ سیز هی تاؽذ : 

 

o  تِ طَر هخال لیغت ولیِ تجْیشات،  : گشارػ ّای ػولىزدی ٍ حجوی

دعتَرالؼول ّا، هذت سهاى ول فؼالیت ّای ًت، هذت سهاى اًجام ًت 

پیؾگیزاًِ، گشارػ ّای هزتَط تِ پیواًىاراى، لیغت تجْیشات تحَیل 

پیواًىار، گشارػ حجن عاػتی واری پیواًىار ، گشارػ دعتگاُ ّای در 

 .. دعت تؼویز ٍ ..

 

o  هحاعثِ ی ولیِ ؽاخص ّای ولیذی تز : ؽاخص ّای ػولىزدی ٍ احزتخؾی

،  PM، درصذ  OEEاعاط رٍػ اجزایی ًگْذاری ٍ تؼویزات ؽاهل 

MDT  ،MTBF  ،MTTR  ،MTTF  هتَعط سهاى پاعخ ،

، EMگَیی تِ پزهیت ّا، درصذ پزهیت ّای اًجام ؽذُ، همذار ًفز عاػت 

تؼَیك افتادُ، گشارػ ًفز عاػت واری هتَعط سهاى ٍ تؼذاد پزهیت ّای 

اًجام ؽذُ تزای اًَاع پزهیت، گشارػ هَاد هصزفی فؼالیت ّای ًت، گشارػ 

 لطؼات هصزفی فؼالیت ّای ًت ٍ ...
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در ًظز  Excelخزٍجی اس گشارػ ّای ًزم افشار ؽاهل اهىاى تْیِ خزٍجی ّای اعتاًذارد 

 گزفتِ ؽذُ اعت

 
 

 

 

 

 

 

 

 تز ٍب تا اهىاى تْیِ ی اًَاع گشارػ ّا ٍ ًوَدارّای حزفِ ایگشارػ عاس هثتٌی 
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 ؾخصات فٌی ًزم افشار ه
 

 Windows , Linuxسیستن ّای عاهل سیستن عاهل سسٍز 

کلیِ سیستن ّای عاهل هَجَد کِ دازای  سیستن عاهل ٍ اهکاًات هَزد ًیاش تس زٍی کالیٌت ّا

 . ( تاضٌدFireFoxیا   IEهسٍزگسّای ٍب استاًدازد )

)لرا تْسُ تسدازی اش اهکاًات ایي ًسم افصاز تا استفادُ اش ضثکِ ّای هحلی ٍ یا   تحت ٍب تستس اجسایی

 ضثکِ ّای ایٌتسًتی اهکاى پریس هی تاضد(

 W3Cهثتٌی تز اعتاًذاردّای ٍب  استاًدازد ٍب 

  )شتاى تسًاهِ ًَیسی هتي تاش پی اچ پی( PHP شتاى تسًاهِ ًَیسی

 RUPٍ هثتٌی تس زٍش هدیسیت پسٍضُ  OOP ًَیسی زٍش تسًاهِ

 (Data , UI , Logicهعوازی سِ الیِ ) هدل تَسعِ ًسم افصاز

 )ازتثاطات هثتٌی تس هعوازی سسٍیس گسا(  Communication SOAتس هثٌای  هدل ازتثاطی

 )تاًک اطالعاتی هتي تاش( MySQL تاًک اطالعاتی

 سطح دستسسی تعسیف ضدُ  تِ صَزت چٌد کازتسُ ٍ هثتٌی تس کازتساى

 


