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 :دیباچه

یک راهکار جامع، یکپارچه و مطمئن جهت مدیریت کل ساامما    PLMمدیریت چرخه عمر محصول یا 
شارکت   0222در ساال  که برای اولین باار   باشد میمهندسی و مدیریت اطالعات  های حومهدر  امجمله

Dassault Systems  3ی افزار نرممفاهیم آ  را در مجموعهDPLM.1  با پلتفرمV5 سامی نمود. بعد پیاده
... ام رناو، پا،و، جااوار و     ،بوئینگبزرگ جها  مانند ایرباس،  هایی شرکتام استقبال و استفاده گسترده 

 5( کاه شاامل ور     3DPLM.1چرخه عمر محصاول   بعدی سهی مدیریت افزار نرماول مجموعه  نسخه
ی افازار  نارم دوم مجموعاه   نسخه 0222ر سال د ؛بود CAD/CAM/CAEهای مختلف در حومه افزار نرم

 نساخه ساوم آ  باا ناام    نیاز   0202و در سال ، 3DPLM.2 بانامچرخه عمر محصول  بعدی سهمدیریت 
3DExperience، باه دلیال   در ساالهای اخیار   اماا  . ارائه گردیاد جهانی  باماربه  6 ور   پلتفرم برمبنای

بطوریکه اکناو   ، هشد V5جایازین پلتفرم  V6پلتفرم  صنایع مختلفساختاری، در گسترده  های تفاوت
مشاتری ام   عناوا   باه مختلف علمی و صنعتی در سراسر جها   های حومهسامما  در  002222بیش ام 
اماا   .کنناد  مای اساتفاده   Dassault Systemsی مدیریت چرخه عمار محصاول شارکت    افزار نرمخدمات 

هاا و  استفاده ام این مجموعه نارم افازاری توساا ساامما     متاسفانه در کشور ما به خوبی دالیل نیام به 
دالیل عدم شناخت و آگاهی ام مفهوم مادیریت چرخاه    ترین مهمام صنایع مختلف درک ناردیده است. 

هاای آ  باه دلیال    افزار نارم توا  به عدم وجود عمر محصول در بین دانشجویا ، اساتید و صنعتارا  می
 موردنیاام و عدم وجاود سااختارهای    بزرگ های سامما خرید آ  برای سالها تحریم کشور، هزینه باالی 

هاای  افزار نارم  حاال  درعاین اماا   نام برد. به کشور یافزار نرمسامنده این مجموعه  های شرکتجهت ورود 
سااممانی بارای    افازار  نارم  عنوا  بهسالهای متمادی  Catia.V5 افزار نرممانند  ها مجموعهای ام این جزیره
شاد  و جداساامی ام کال مجموعاه     بزرگ و همچنین جامعاه دانشاااهی باه دلیال کارک      های شرکت
 مثاال  عناوا   باه . گیارد  مای قارار   مورداساتفاده  3DPLM.1 بانامی مدیریت چرخه عمر محصول افزار نرم
های دیاار  افزار نرمکه در کنار سایر  باشد می 3DPLM.1ی افزار نرمام مجموعه  جزئی Catia.V5 افزار نرم

مدیریت مناابع    Enovia.V5 افزار نرمهای تولید( فرایندمجامی  سامی شبیه  Delmia.V5افزار نرم مانند
 مورداساتفاده  تواناایی تحلیال اناواس مساائل فیزیکای(       Simulia.V5افزار ی پرو ه( نرمها دادهانسانی و 
و  خاانای  لاوامم  صانایع نااامی و   بزرگ خودروساامی، هواپیماساامی و هواف،اا،    های شرکتبسیاری ام 

هاای آ  و  افزار نارم شد  جداگاناه  گرفت اما در ایرا  به دلیل مسائل ذکرشده و کرکابزارسامی قرار می
ام کامال  های دیار( اساتفاده  افزار نرمسایر  سامی یکپارچهاصلی در  افزار نرم  Enovia افزار نرمجداسامی 

جداگانه  صورت به Delmia.V5یا   Catia.V5نند های آ  ماافزار نرمو تنها ام  هاین مجموعه امکا  نداشت
 گردد.میاستفاده 
مکانیاک و   هاای  رشاته مهندسای بخصاو     -فنای  های گرایشعدم شناخت اکثر مهندسین در لذا 

که مستقیماً بار اسااس ایان     ای جزیرههای افزار نرماستفاده مداوم ام و  سو یکام  PLMصنایع ام مفاهیم 
( توسا اکثر دانشجویا ، اسااتید و صانعتارا  ام ساوی    Catia.V5 افزار نرم مانند  اند گرفته شکلمفهوم 

و نیاام صانعت و    هاا  سامما ، ها شرکتدر  PLMسیستم  کارگیری بهفراوا   های مزیتدیار، و همچنین 



دو جلد کتاب  انتشارداشت تا با  بر آ علمی و صنعتی ایرا  اسالمی، ما را  رومافزو دانشااه جهت رشد 
 خدمت کوچکی به جامعه علمی کشور نماییم. PLMراهکار  معرفی و گسترش مفاهیمبر پایه 

 3DPLM.2ام مجموعاه   V6پلتفرم  باشده کرکآخرین نسخه  به ترتیب 0204و  0202 یدر سالها
( R2014x نسخه  V6 برمبنای 3Dexperience شدهکرکی افزار نرم و اولین مجموعه( R2013x نسخه 

اما نبود مرجع  می قرار گرفت.عمو مورداستفادهدر کشورهای مختلف  سرعت بهوارد بامار جها  گردید و 
در ساط  سااممانی باه     افازار  نرم سامی پیادهمطمئن آمومشی و عدم تست و بررسی عملکرد و چاونای 

موعاه کمتار   همراه هزینه باالی تهیه و دشوار بود  روش نصب آ  ام دالیلی بود که باعث شاد ایان مج  
ام سوی دیار عادم یکپاارچای سااممانی، نباود     اکنو  اما قرار گیرد.  موردتوجهدر کشور عمومی  طور به
، CAD/CAM/CAE هاای  حاومه مهندسای در   هاای  فعالیتی جامع و جدید جهت انجام تمامی افزار نرم

ی بازرگ صانعتی باه دلیال     هاا  پارو ه عدم وجود امنیت اطالعات در ساامما ، عادم تواناایی در انجاام     
به اساتفاده  بزرگ کشور  های شرکتدالیلی است که  امجملهو موامی کاری،  کاری دوبارهمیاد  های هزینه

 .اند گرفتهام این مجموعه تصمیم 
ساالها   بار  تکیاه باا   DASMEای،ک صنعت پارس با برند تجااری  گروه فنی و مهندسی در این میا  

جامعاه  و با درک صاحی  ام نیاام    های مختلفصنعتی در حومه ها پرو هآمومش و انجام  ممینه درتجربه 
کشاور   رومافازو  شکستن انحصار علمی این مجموعه جهت پیشرفت علمی و صنعتی کشور و همچنین 

چرخاه عمار    بعادی  ساه ی مدیریت افزار نرمعزیزما ، اقدام به چاپ نخستین مرجع آمومشی ام مجموعه 
بارای   اساتفاده  قابلکه است نموده در دو جلد کتاب  Dassault Systemsشرکت  V6محصول ام پلتفرم 

 ممیناه  در هاا های این مجموعاه افزار نرم ترین مهم .باشدمی 3DExperienceو  3DPLM.2ی ها مجموعه
CAD  وPDM های افزار نرمCatia.V6  وEnovia.V6  ام مجموعاه   هاا  آ موجاود   های نسخههستند که

3DPLM.2 افزار نرم باوجودهمچنین . اند گرفتهقراراین کتاب  موردبحث Enovia   در این مجموعه ساایر
 آساانی  باه در کتااب   شاده  ارائاه و ... نیاز در کناار مجموعاه     Simulia ،Delmiaهای دیار مانند افزار نرم
 باشد. می استفاده قابل

طراحای مجاامی    های لیتقاب، طیف کاملی ام ای رشتهچندبا رویکردی تخصصی و  Catia.V6افزارنرم
، امکا  همکاری ماثرر در بخاش طراحای را    ها سامما داده و برخالف بخش مهندسی سنتی در    را ارائه
. عاالوه بار   کناد  مای  فاراهم  مماا   هم طور بههای طراحی افزایش نوآوری و ابتکار برای سایر تیم باهدف

، در یک محایا  6ور    Catia.V5یعنی  افزار نرمتکمیل امکانات و رفع مشکالت موجود در ور   قبلی 
 و دینامیکی سامی شبیهامکا   Systemsمیبا و کاربرپسند با استفاده ام ما ول جدید  العاده فوقگرافیکی 

نموده است. این ما ول با استفاده ام قدرت  فراهممجامی  صورت بهی صنعتی را ها مجموعهاقعی تمامی و
 ،ن کتابخاناه جاامع عملارهاای مکاانیکی، برقای، هیادرولیک      و همچنای  Dymola افازار  نرم سامی شبیه

امکاا  بررسای    Catia.V6 افازار  نارم در  RFLPو ایجاد محایا   Modelicaمبا   بر اساس و... پنوماتیک
 نموده است.  فراهمواقعی قبل ام ساخت  سامی شبیه وسیله بهعملکرد و رفتار واقعی هر نوس سیستم را 



 نمایاد عمل می PLMراهکار  سامی پیادهدر سرور و هسته مرکزی  عنوا  بهنیز  Enovia.V6 افزار نرم
  و هاا  تایم ، مادیریت مناابع انساانی،    محصاول ی ها دادهباعث ایجاد بانک اطالعاتی واحد و مشترک ام  و

 هاای  داده( ام BOMماواد    هاای  لیسات و همچناین تهیاه خودکاار اناواس      هاا  پارو ه طراحای،  های داده
هاای  ساایر افاراد ع،او در تایم     افازار  نارم . با استفاده ام این گردد می Catia.V6 افزار نرمدر  شده طراحی
روند توسعه یاک   ،متفاوت یک سامما  های دپارتما و  ها پرو هی مختلف در ها نقشبا  توانند میطراحی 

. رناد پایش بب اسات را  های مختلف در یک دیتابیس واحاد  ممینه دری آ  ها دادهمحصول را که تمامی 
Enovia.V6 بعدی چرخاه  افزاری مدیریت سهنرمهای مجموعه افزار نرماستفاده ام سایر نیام پیش ساختار
 .دنمای می فراهمنیز  شدند راکه در فوق معرفی عمر محصول 

باه معرفای راهکاار    در جلاد اول کتااب   اسات.   شده عرضهاین کتاب در دو جلد به مخاطبا  گرامی 
PLM  3ی افزار نرمو مجموعهDPLM.2    و  انادامی  راهنصاب و   گاام  باه  گاام آماومش کامال و   باه هماراه

. باا  شود میی پرداخته افزار سختبر روی یک سیستم  Enovia.V6و  Catia.V6های افزار نرمپیکربندی 
و دفاتر  ها شرکت ،در کنار یکدیار تمامی افراد شخصی  دانشجویا  و اساتید( افزار نرماستفاده ام این دو 

مهندسای خاود را    هاای  فعالیات قاادر خواهناد باود تماامی      بزرگ های سامما فنی و مهندسی و حتی 
ام یاک   Enovia.V6و  Catia.V6 افزار نرم هایدادهسامی یکپارچه انجام دهند و قابلیت ذخیره صورت به

 (آ  نصب گردیده است سرور بر روی های برنامه در صورت اتصال به این سیستم که  تا هزارا  نفر دیار
همراه کتاب در جلد اول برای نخستین  DVD9در بدین مناور  وجود دارد.در دیتابیس واحد اطالعاتی 

هاای  افزار نارم و ساایر   SQL Serverاطالعااتی   بانک، Catia.V6 ،Enovia.V6های افزار نرمدر کشور بار 
چرخه عمار   بعدی سهی مدیریت افزار نرممجموعه  اندامی راهآتورا  اختصاصی نصب و  به همراه موردنیام

 است. شده دادهبرای مخاطبا  عزیز قرار  3DPLM.2محصول یا 
، مطااابب بااا    Enovia.V6و  Catia.V6هااای افزار ناارم مرجااع آمااومشجلااد دوم کتاااب نیااز شااامل 

مادیریت   که مخاطب را قادر باه اساتفاده ام راهکاار    باشد می های بیا  شده در فهرست مطالبسرفصل
 .نماید می تجهیزات صنعتیمهندسی مدیریت اطالعات و  ،طراحی روند در( PLMچرخه عمر محصول  

هادی   خاانم  امجمله ،در پایا  جا دارد ام تمامی عزیزانی که اینجانب را در تهیه کتاب یاری نمودند
بخصاو   امیر ابان عبااس و    ،رضا فریدیمحمد شمس جاوی، ای و آق ، م،ده بهوند، الهه کماییانصاری

  کمال تشکر را بجا آورم.مهندس محمد اسدی  دوست و همکار گرامی
نارات خود را در خصو  کتااب حاضار    توانند می، پ،وها  دانشو  نارا  صاحبخوانندگا  گرامی، 

باا   ساثال ال و در صاورت داشاتن هرگوناه    ارس plmbook96@gmail.comالکترونیکی  تبه نشانی پس
ام ساایت   همچناین جهات کساب اطالعاات بیشاتر      تمااس حاصال فرمایناد.    25062042252شماره 

www.dasme.co د.یدید  فرمای 

 

 دیپیروز باش

  رجبی نژاد بهزاد
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 مقدمه -1-1

منابع ماالی و انساانی   ام بسیار میاد  های هزینهبعد ام تحقیقات گسترده در طول سالیا  متوالی و صرف 

جهات  در سااممانی   هاای  فعالیات های مختلف مدیریت استفاده ام روش برایبزرگ دنیا  های شرکتدر 

یاک رویکارد    عناوا   باه ( PLMمدیریت چرخه عمر محصاول   راهکار مفاهیم  درنهایت، توسعه محصول

های  روناد    PLMتا قبل ام معرفی راهکاار  . مختلف قرار گرفت های سامما  قبول مورد جامع و یکپارچه

 هاا  ساامما  مهندسای در  مهندسی و غیار  های فعالیتمما  همای جهت مدیریت مشخص و ساختاریافته

مزایاا و ارارات    ،گیری، تعریفدر این فصل به نحوه شکل ،لذا به دلیل اهمیت میاد موضوس ؛وجود نداشت

 .شود میمختلف پرداخته  های سامما در  PLMاستفاده ام راهکار مدیریتی 

 PLMگیری راهکار مدیریتی تاریخچه شکل -1-2

و  راروت دفااس ام حاریم جاا ،     مانند ادامه حیاات و رفع نیامهای اولیه مندگی  جهت ها انسا تالش 

سایلی که متناسب با نیام دورا  بوده شاروس شاد و   ونخستین با ساخت ابزارها  های انسا ام خود، کشور 

 آ  اماوا   کاه  داد رخ انفجااری  قبل سال ابتدایی ادامه داشت تا اینکه در حدود سیصد صورت به ها قر 

 جهتای  باه  را فنّاوری صنعتی انقالب .بود صنعتی انقالب انفجار این .درآورد لرمه به را ممین کره رسراس

 و... مهاره  و پی  متحرک، قطعات ها وعایم، مکانیزم مکانیکی و برقی های ماشین .داد سوق نوین کامالً
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اجتمااعی ایان    و ابعاد مختلف سیاسی ناارها تاریخام بسیاری د. دنکشی هیاهو به را اطراف محیاهمای 

انقاالب صانعتی   "کاه  واحاد   در ایان مفهاوم   هاا  آ ی ت مختلف بررسی کردند اما تماماام جه را انقالب

اشاتراک   "خاودش قارارداد   تاثریر سراسار جهاا  رو تحات     بود که اقتصادی و فنی هاینوآوری مجموس

که  ونقل حملو  صنعت، کشاورمی، تولید های بزرگ در ست ام دگرگونیا انقالب صنعتی عبارت داشتند.

ها و صنایع رخ  کارخانه شد صنعتیاین تحوالت در هناام  .در اواسا قر  هجدهم ام انالستا  آغام شد

. انقالب صنعتی ابتدا ام انالستا  شروس بودنیروی انسا   جای به ماشینبه معنی استفاده ام نیروی و  داد

 دریاایی،  ناوگاا   گساترش  تجااری،  استعمارشد، میرا پس ام چندین قر  تحول سیاسی داخلی، توسعه 

 حکومات  و مدیریت سرمایه، کارگر، ممین، امنار کشور، اداری و قانونی امور بهبود و متوسا طبقه رشد

 .کرد می فراهم را کشور این در صنعتی پیشرفت ممینه که داشت هماهنگ و مطلوب وضعیتی

دانساتند. اولاین دلیال انباشات     چهار علت را در به وجود آمد  انقالب صنعتی مهم می ناارها تاریخ

ها حاصل شاد.  طی قر  فلزکاریبود که در صنعت کشاورمی و  هایی پیشرفتاطالعات، تجربیات فنی و 

 نما قطبجدید که با اختراس کرد   دنیای و ها اقیانوس تسخیر و آبی ونقل حمل در دومین دلیل پیشرفت

به یکدیار جهت تبادل کاال و خدمات رفاهی توانستند ام طریب دریا ارتباا  برقارار    ها ملتشروس شد و 

 ناوآوری  اطالعاات ام  شاد   پراکنده اختراس ماشین چاپ و ؛بود چاپ ماشین کنند. سومین دلیل اختراس

 کارد.  ایفاا  بزرگای را  نقاش  غربی اروپای کشاورم جوامع سنتی جیرهایمن گسستن در که بود فنی های

 و ؛شکسات  هام در و تحاول  ناوآوری  در برابار  را تاریخی های مقاومت شد که مثرری عامل چاپ صنعت

 دارا  مماین و کااربرد رومافازو  پاول در بخاش کشااورمی       دادوستدبا رشد چهارمین دلیل این بود که 

کشاتیرانی، باامار    هاای  پیشارفت در ارر  ونقل حملهای کاهش یافتن هزینه موامات بهبزرگ دریافتند که 

انقالب صانعتی را   درنتیجه یابد.گسترش می سرعت بهکشاورمی و صنایع جانبی  های فرآوردهبسیاری ام 

 توا  به چهار مرحله تقسیم کرد.مختلف می های مما در طی  شده انجامبا توجه به تغییرات بزرگ 

 باه را  بخاار  ماشاین  نخستین و اختراس شد میالدی در انالستا  آغام 02قر   میانه مرحله تیننخس

سرآغام و یا ابزار اصلی ایجاد انقالب صنعتی نام برد  عنوا  بهتوا  ام اختراس ماشین بخار می داشت. دنبال

نیروی باموی انسا  و حیوانات و یا ام بااد و   برای کار ام موردنیامقبل ام ماشین بخار، تمام انر ی که  چرا

 تولیاد  -آهان راه ساریع  رشاد  به شد و آغام05قر   ام اواسا مرحله دومین .آمدمی دست به ها رودخانه

 انقالب صنعتی باا  05قر   بخاری انجامید. در های کشتی وسیله به بادبانی های کشتی و جانشینی فوالد

 وجاه  کاه  ،باود  چهاارم  مرحله سرآغام دوم جهانی جنگ ادامه یافت و ، برق و تلفناتومبیل صنایع رشد

 2-0تاا   0-0 هاای  شاکل و الکترونیک رخ داد.  هواپیمایی صنایع در که چشمایری بود توسعه تمایز آ 

 دهند.نشا  می 0542تا  0522 هایبین سالدر  راصنعتی  های فعالیتخطو  تولید و 
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 3-1شکل 

 پیشارفت  باا  مما  هم یعنی حین و بعد جنگ جهانی دوم( بود که  در مرحله چهارم انقالب صنعتی

به دلیل شادت گارفتن    مختلف صنایع در ساخت و مهندسی اصول رعایت طراحی، ممینه در جانبه همه

بازرگ   هاای  شرکت .شد احساس بیشتر اطالعات مدیریت به نیامهای مرتبا با محصول، پراکندگی داده

 فکار،  های اتاقرا در این حومه نمایند و با ایجاد  ای وی،ه گذاری سرمایهباید  خود جهت پیشرفتدریافتند 

 را مادیریت اطالعاات   هاا  آ پس ام تحقیقات بسیار  مفاهیم مدیریت اطالعات را آغام نمودند. ریزی طرح

و سااختن فاوری اطالعاات     دساترس  قابال توانایی کل سامما  در مورد ایجاد، حفظ، بامیابی و  عنوا  به

 امسامی و بامیابی و انتشاار اطالعاات    هماهنای اقتصادی، مثرر و کارای تولید، کنترل، ذخیره" همچنین

 کردند.توصیف  "توسعه عملکرد ساممانی مناور بهبیرونی و درونی  منابع

بزرگ صنعتی تنها مدیریت اطالعاات در ساط  ساامما  کاافی نباود. در اماور        های شرکتاما برای 

بازرگ صانعتی دارای عادم یکپاارچای در      هاای  شارکت مربو  به طراحی، ساخت و مهندسی، تمامی 

باا ههاور و    لاذا مهندسای خاود بودناد.     هاای  فعالیتام اطالعاتی و نبود ابزار المم برای انج های دستااه

 اهجاومی ر بازرگ   هاای  شارکت  0592تا  0552 هایسالبین و کامپیوترها  نویسی برنامهپیشرفت علم 

کردناد و ساعی شاد     آغاام باه مغاز متفکاری مثال رایاناه       خاود  هاای  فعالیتبرای سپرد  هر بخش ام 

هاای  حاومه  در سااممانی  درو  هاای  فعالیات ام  بخاش  هار افزارهایی را تولید نمایند که توانایی انجام  نرم

و مهندسی را داشته باشند و به این شاکل ضاعف خاود را در اماور مهندسای برطارف        ساختطراحی، 

و  گرفتاه  شاکل که تنها توانایی انجام بخشی ام امور را داشتند ای افزارهای جزیرهبدین شکل نرم. نمایند

  .توسعه یافتند سرعت به

(، مهندسای باه   CAD بعد ام تحقیقات بسیاری که انجام شد مفاهیم طراحی باه کماک کاامپیوتر    

 42 طای  ( برای اولین بار معرفای شاد و در  CAM( و ساخت به کمک کامپیوتر  CAEکمک کامپیوتر  
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 هااای سیسااتم عنااوا  تحاات باااهم همااای اکنااو  هام  ونااد کرد رشااد مسااتقل طااور بااه گذشااته ساال 

CAD/CAM/CAE تولیاد و   طراحای،  عملیاات  کلیاه  کاه  اسات  این یکپارچای معنای .ندشد یکپارچه

  .گیرند قرار کنترل و ناارت مورد، واحد سیستم یک در تواندمی مهندسی

بعدی قدرتمند، بررسی مشخصات طارح و  سه سامی مدل CAD بخش در هاافزارهای این نرمتوانایی

قطعاه   بر روی CAE افزارهای نرمو طراحی در  سامی مدل، بعد ام استطرح  پذیری امکا نقا  کلیدی و 

و در قسامت   شاود مای و محاسابه عمار انجاام     محادود  الما های انواس تحلیل شده طراحیو  سامی مدل

CAM  های مرتبا مثال  سامی خطو  پیچیده تولید، گرفتن خروجیشبیهبهG-M-Code یاا ورودی  و 

CMM مشااهده  طارح  اگر های  مشاکلی در   و  شده انجامسامی طرح بهینه درنهایتو  شودمی پرداخته

را نماایش   CAD-CAM-CAEچرخاه   4-0شاکل   .رساد مای  و تولیاد  مرحله ساختبه نشود محصول 

  .شود(می بیا  تکمیلیتوضیحات  مفاهیمکامل در مورد این  طور به ادامه در  .دهد می

 
 CAD/CAM/CAEمهندسی در حوزه  های فعالیتچرخه  :4-1شکل 

جادا ام   چراکاه  نباود کننده بزرگ راضی های شرکتبرای  بامهم CAD/CAM/CAEمعرفی مفاهیم 

 مناابع انساانی،   ام قبیل مدیریت اماور فاروش،   هایی فعالیتمدیریت اطالعات و امور مهندسی هنوم هم 

که هی  دید روشن و راهکاری برای مادیریت   شدمی باید انجامباماریابی، کنترل کیفیت و ... در سامما  

هاای صانعتی   ممیناه  هماه بازرگ و محققاا  در    هاای  شارکت  با توجه به اینکهلذا وجود نداشت.  ها آ 

 سایکل مشاخص طای    در سط  ساممانی یاک  شده ساختهکردند که برای تمامی تجهیزات می مشاهده

و  ام مدیریت اطالعاات در ساط  ساامما     تری جامعمفهوم  ریزی طرحتمام تالش خود را برای ، شودمی

ای که انجام شاد  با تحقیقات گسترده گرفتند.بکار برای این سیکل مشخص یک مفهوم کلی پیدا کرد  

رسیدند  PLMطور خالصه  یا به Product Lifecycle Managmentبنام تمام صنایع به یک مفهوم واحد 

ساامی،  گیری ایده در ذهن، طراحای، تحلیال، شابیه   و آ  را مدیریت چرخه عمر محصول ام مما  شکل



 ... (PLM) محصول عمر چرخه مدیریت تاربردی مرجع 

 

22 

و اماور   و بدین شکل مدیریت اطالعاات  معرفی کردند ، باماریابی، فروش و حتی بامیافت محصولساخت

نمایشاااه   5-0شاکل   تر بنام مادیریت چرخاه عمار محصاول شاد.     ام یک مفهوم کلی جزئی مهندسی

ای ام  نموناه  تاوا  در آ   میکه  دهد مینشا   0206های نوین در صنعت خودروسامی را در سال فرایند

 مشاهده کرد.  متوالی هایسال پیشرفت در صنایع خودروسامی را در طی

 
 5-1شکل 

1-3-PLM  چیست؟ 

یاک   ،PLM خالصاه  طاور  باه و  Product Lifecycle Managmentیاا   مدیریت چرخه عمر محصول

گیری ایده در شکلمما  حیات محصول ام   چرخه تماماست، که در آ   سامما مدیریت  و راهکار فرایند

بامیافت آ   تیدرنهامحصول و  امپشتیبانی  ،فروشو  باماریابی ،تولید وساخت  ،مهندسی ،، طراحیذهن

های فرایناد ادغام و ایجاد یکپارچای باین افاراد، اطالعاات، ابزارهاا و     و باعث  شده تیریمدکامل  طور به

 گاردد. مای  مماا   هم طور بهمحصول  و مهندسی سامما  جهت ایجاد یک میرساخت مطلوب ام اطالعات

ساامی   محصوالت پیچیده، شبیه  توسعه فرایندراهکاری جامع برای مدیریت  عنوا  به  PLMروش امرومه

ام ریازی بارای پشاتیبانی     سامی جهت تولیاد و ارائاه محصاول، برناماه     ، آمادههاکارخانه درتولید  فرایند

 آ  بامیافات ریزی مهندسی جهت  برنامه تیدرنهاجهت بهبود محصول و  در تجارب یآور جمعمحصول، 

ام سااخت   آماده  دسات  باه ربات تجاارب   باا   PLM . راهکارشود الب ارائه محصول جدید استفاده میدر ق

محصاوالت جدیاد     های مشتریا  منجر به بهبود محصول یاا توساعه   در قالب نیاممندی های قبلی نمونه

میرسااخت اطالعااتی مسانجم و یکپارچاه ام اطالعاات محصاول و        پایه ایجادخواهد شد. این راهکار بر 
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 ، مانندمهم مربو  به محصول های فعالیت چراکه استوار است روم بهافراد به اطالعات  ایلحاهدسترسی 

CAD ،CAE،CAM  فروش و ارتباا  باا مشاتری در یاک     تثمینمدیریت منجیره مدیریت اطالعات،  و ،

کااربردی مختلفای   هاای  آورنده برنامهگرد PLM ترشوند. به عبارت سادهمرتبا می باهممجموعه واحد 

همچناین تعامال باین کااربرا  و ایجااد      . کنناد  مای  است که در عمر یک محصول نقش مهمی را ایفاا 

کااربرا  در قالاب    ت.اسا ایان راهکاار   ها ام دیار نکات شااخص  فرایندو یکپارچای بین کاربرا ، ابزارها 

توساعه محصاول باا یکادیار در      فرایناد ( قادرناد در  کنندگا  نیتثممختلف داخلی یا خارجی   های تیم

 در اداماه باه شارح ساه بخاش      .مند شوند در تمامی مراحل توسعه بهره روم بهتعامل بوده و ام اطالعات 

 شود. پرداخته میاصلی این راهکار یعنی محصول، چرخۀ عمر و مدیریت 

 PLM راهکار در Productمعنی محصول یا  -1-3-1

تنها مشتری وجود نخواهاد داشات، بلکاه اساسااً      آ ، نه محصول، منبع درآمد سامما  است و بدو 

شود. با توجه به اینکه سامما ، با جریا  مداومی ام نوآوری و ابتکار در  نیامی به وجود سامما  دیده نمی

بدو  محصول خدمات مرتبا با آ  و سودآوری هم وجود نخواهد داشت.  ،کند محصوالت درآمدمایی می

در ایان راهکاار    ؛، وجاود آ  اهمیات میاادی دارد   ناوس ول اسات و فاارا ام   مبتنی بر محص PLMراهکار 

باشاد، محصاول اسات و خادماتی را باه       لباس سااده هواپیما و یا  ،نوشیدنی ،محصول خواه یک صندلی

 ،بسایار گساترده اسات    PLMهمراه دارد که مشتری نیاممند آ  است. محدودۀ محصاوالت در راهکاار   

غیرقابال لماس   ای دیاار  هستند مانند کامپیوتر و اتومبیل و دسته لمس قابل ها آ ای ام  دستهبطوریکه 

بسایار   محصاول نیاز   های اندامههای بیمه. در این راهکار تنوس و ابعاد و  افزار و سیاست هستند مانند، نرم

 دالری یاک متار و یاک اساکناس     22متر و باال   92با طول  A380متفاوت است و ام هواپیمای ایرباس 

شاود.  یاا حتای کمتار ام آ  را شاامل مای      متاری  میلی باضخامتگرفته تا یک کتاب، نوشیدنی و تمبر 

ای ام خادمات باشاد کاه در ایان صاورت       یاک یاا مجموعاه    تواناد  میهمچنین در این راهکار محصول 

و خادمات و یاا ترکیبای ام محصاوالت و      لماس  قابال ام چندین محصول  تواند مینیست ولی  لمس قابل

باشاد. محصاول در یاک ساامما  هام       شاده  تشاکیل  کنند میکه در کنار هم نیامی را برآورده  خدمات

 هاای  ساامما  و توسعه پیدا کند و هم ام طریب تبادالت میاا    شده  ساختهتوسا خود سامما   تواند می

مونتاا ی و هازارا  قطعاه، اجازا ،      های بخشمتشکل ام  تواند میآ   نوس بهوابسته و  دمختلف توسعه یاب

افازاری،   ترکیبات و یا مواد ساختاری متفاوت باشد. بسیاری ام محصوالت ام اناواس مختلاف اجازا ساخت    

و همچنین بسیاری ام محصوالت نیز شامل  اند شده تشکیلافزاری، الکتریکی، الکترونیکی و شیمیایی  نرم

صادها یاا    هاا  ساامما  بسیاری ام  درنتیجههستند.  هایی مرتبا با کشاورمی، جنالداری و شیالت بخش

هاا نیاام باه     کاه تماام ایان بخاش     کنند میقطعات متفاوتی دارند، تولید  هرکدامهزارا  محصول را که 

در سیساتم مادیریتی اسات کاه محصاوالت و قطعاات یاک شارکت را          PLMمدیریت دارند و راهکاار  

که یاک محصاول یاا مجموعاه مونتاا ی       دهد می نشا  0-0جدول  .کند میمدیریت های مختلف  حومه



 ... (PLM) محصول عمر چرخه مدیریت تاربردی مرجع 

 

22 

کننادگا  ساامما     دیارکاه تاثمین   های سامما ام تعداد میادی قطعات توسا خود سامما  و یا  تواند می

 مرکزی هستند ساخته شوند.

 یا قطعات در یک محصول دهنده تشکیلتعداد مواد گستردگی  :1-1 جدول

 قطعات تعداد محصول قطعات تعداد محصول قطعات تعداد محصول

 422222 هواپیما 222 ساعت 02 تئودورانت

 0222222 ف،ایی سفینه 0222 ماشینی ابزار 22 ساندوی 

 02222222 (کد خطو  افزار نرم 05222 اتومبیل 52 شامپو

 PLM راهکار در Lifecycleمفهوم چرخه عمر یا  -1-3-2

شامل پنج مرحله است که در هر مرحله محصول در وضاعیت   PLMچرخه عمر محصول در راهکار 

 ؛(. در مرحلۀ تصور و ابتکار در ایجاد، محصول تنها یک ایده در ذهن اسات 6-0 شکل متفاوتی قرار دارد

 هدر انتهای مرحلا  ؛شوند و مشخص تبدیل می جزئیها به توضیحات  تعریف محصول، این ایده هدر مرحل

توساا مشاتری    تواند مییک اتومبیل( که  مثالًتحقب محصول، محصول در شکل نهایی خود قرار دارد  

و پشتیبانی، محصول در اختیار مشاتری قارار داشاته و ام آ      در مرحلۀ مصرف ؛قرار گیرد مورداستفاده

نیسات و یاا کناار     اساتفاده  قابال که دیار  گیرد میای قرار  محصول در مرحله درنهایت ؛کند میاستفاده 

هاایی کاه    ریزد. فعالیت شرکت، تولید محصول را منقطع کرده و مشتری آ  را دور می ؛شود گذاشته می

در یک صنعت خاا  دیاد    ها سامما بنابراین  ،شود در هر صنعت متفاوت است در چرخۀ عمر انجام می

ار مشخصاات خاصای   ، در کندرهرصورتکامل و مشخصی ام چرخۀ عمر محصول در صنعت خود دارند. 

 شاده  دادهنشا   6-0چرخۀ عمر در پنج مرحله که در شکل  های فعالیتکه یک سامما  یا صنعت دارد، 

 شود. ریزی میاست، طرح

 
 پنج مرحلۀ چرخۀ عمر محصول :6-1 شکل

، دید متفاوتی نیاز  برداری بهرهبا توجه به تنوس در  PLMکنندگا  در راهکار  تولیدکنندگا  و مصرف

کننده چرخۀ عمر محصول دارای پنج مرحلاه تصاور    نسبت به چرخۀ عمر محصول دارند. ام نااه مصرف

ام ناااه   کاه  درصاورتی  ،آ  اسات  اناداختن  دورمحصول، تعریف محصاول، تحقاب محصاول، مصارف و     

تعریاف   PLMار ، تعریف، تحقب، پشتیبانی و حذف محصول در راهکو ایده تولیدکننده پنج مرحله تصور

ای آ  شامل عمر بامار محور وجود دارد که مفهوم چهار مرحله هباماریابی، چرخ نار امنقطهشود. حال می


