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       چهارویسشماره  1398 ماهخرداد

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 پذیر تجدید کنفرانسحضور مرکز در ، اخبار مرکز 

 علمی کوتاه، مطلب عضو جدید مرکز  

 ای علم و فناوریهپارکمعرفی  

  بیشتر بدانیم موفق، هایشرکتمصاحبه با  

 ای پیش رورویدادهو رصد فناوری ، معرفی واحدهای فناور 

              

 

 سخن نخست             

 

  

 انزیکه مهستند. البته روشن است  یدانشگاه یلیمدارک تحص یها دارااز آن 53%

مثال  یمختلف متفاوت است. برا یفناور یهاحوزهو تجربه در  التیتحص تیاهم

 التینوپا از تحص هایشرکت گذارانبنیاناز  %71از  شیب ،یفناورستیزدر حوزه 

در حوزه  گذارانیبن یهاگروهاز اعضاء  %70 باوجودآنکهو البته  اندهدبرخور یدانشگاه

 یهاردهمنظر در  نیاز ا یحوزه از فناور نیهستند، ا یفن نهیزم یدارا یفناورستیز

 زی( نگذارانیبنتجربه )=سن  زانیم ازنظر وجودنیباا. ردیگیمقرار  ییانتها

( قرار دارد. یمجاز یدر فضا یفاظتح یدر رتبه دوم )پس از راهکارها یفناورستیز

 ازنظرهم  غاتیحوزه تبل یهایفناورو  هایباز یهاحوزهکه  ستین یشگفت هیما

سال( و هم  36به  بیقر نیانگیهستند )با م یترجوان کارآفرینان اریدر اخت یسن

 %34با  بیبه ترت ،گذارانشانانیبن انیدر م یداشتن مدرک دانشگاه اریدر اخت ازنظر

جداول گزارش  یقرار دارند. بررس ستیقرار ل ییانتها یهاگاهیجادر  %38و 

ها و مشابه یبروز برخ رغمیکه عل دهدیمنشان  2018 یآپاستارت ستمیاکوس

 توانمی، ندهدیمنشان  زیحوزه ن نیا یکه مطالعات نظر همچنان ه،یاول یالگوها

 توانمی حالنیدرعاما ؛ کرد زیتجو یفناور یهاحوزههمه  ینسخه واحد برا کی

 رینظ ییهاحوزهن آکه در  یآپاستارت وکارهایکسب تیفعال دیگفت در دوران جد

نقش  شرفتهیپ داتیو تول یفناورستیز ،یبریحفاظت سا ،یهوش مصنوع

جربه در کنار ت یدانشگاه التیو تحص یداشتن توان علم اریدارند، در اخت یترپررنگ

 یبرخوردار است. روند شتریب تیاز اهم کارآفرینان تیموفق یمرتبط با موضوع برا

 یهاو در طول سال کندیم یخود را ط ییابتدا یهاگامهنوز  رسدمی به نظرکه 

 خواهد گرفت. یشتریشتاب ب ندهیآ

 

 

 نانهیکارآفر یوکارهاکسب تیدر موفق کارآفرینان التینقش سن و تحص

 رتپررنگو حضور  ینیموضوعات مرتبط با کارآفر شیدایپ یاز ابتدا باًیتقر

 نانکارآفریمطالعه رفتار  ،یالمللنیبو  ینوپا در عرصه اقتصاد مل یوکارهاکسب

 نانهیکارآفر وکارکسب کی تیبه هر نحو به موفق تواندیمکه  یعوامل یموفق و بررس

عرصه بدل شده  نیو فعاالن ا هشگرانپژو یاصل یهادغدغهاز  یکیکمک کند به 

توانند موفق ب ینوپا یوکارهاکسب بامطالعهاست که  نیپژوهشگران ا نیا دیاست. ام

روش بتوان  نیکنند تا بلکه با ا دایپ کارآفرینانزودهنگام  ییشناسا یبرا ییارهایمع

 یررتمؤث آفرینینقش بیترت نیداد و بد شیرا افزا هاشرکت نیدر ا تینرخ موفق

 انیدر نظر گرفت. در م المللیبینو  یدر عرصه اقتصاد مل هاشرکت نیا یبرا

 رینانکارآف یو رفتار یتیشخص هایویژگیو  ینیبه مقوله کارآفر کردهایمجموعه رو

 دارینیمع ریتأث کارآفرینان تیبر موفق رسدمی به نظرکه  یعوامل متعدد انیو از م

 التیتحص زانیم نیو همچن ینیارآفرسن ورود به عرصه ک مسئلهداشته باشند، 

. اندبوده برانگیزچالشجذاب و البته  یهمواره موضوعات نی[ کارآفری]رسم

 زانیسن و م ینی( کارآفرCareer) کار راههورود به  یبرا توانمی ایآ ،دیگربیانبه

که  ینانیکارآفر طورکلیبهگفت  توانمی ایرا در نظر گرفت؟ آ یمشخص التیتحص

به  آنکه هرچه زودتر ای ترندموفق شوندمی ینیوارد کارزار کارآفر یباالتر نیدر سن

داشت؟ در موضوع  یخواه یشتریب تیاحتمال موفق ،یبگذار یعرصه پا نیا

دک آنچه ان یاثربخش درزمینه یکارشناس ریگاه غ یدر کنار گفتارها ز،ین التیتحص

 تیدر موفق یرسم التینقش داشتن تحص توانمی ایآ ،آموزیممی هادانشگاهدر 

چه  نهیزم نیدر ا یدانیانگاشت؟ شواهد م دهیرا ناد نینوپا و کارآفر وکارهایکسب

شواهد  یبا بررس میاست که اگر بر اساس شواهد بخواه نیا تیواقع ؟گویندمی

 دیبا ،یابیمدست اینتیجهنوپا، به  وکارهایکسب یجهان ستمیموجود در اکوس

عرصه  بینوپا و ترک هایشرکت یدر گونه شناس ایتازه عصر رسدمی به نظر مییبگو

ا که ب دیعصر جد نیاست. ا گیریشکلدر حال  نهیزم نیدر ا یجهان ستمیاکوس

 یتعداد تقاضاها برا شیافزا نیو توسعه و همچن قیتوجه به بودجه تحق شیافزا

 و وپان هایشرکت گذارانبنیان بیخود را در ترک ریثبت اختراع همراه بوده، تأث

 یجهان ستمینشان داده است. گزارش اکوس زین کارآفرینان یشخص هایویژگی

 التیتجربه و تحص د،یعصر جد نیکه در ا دهدیمنشان  2018در سال  یآپاستارت

 هایتشرک ژهیوبهنوپا  وکارهایکسب تیدر موفق یشترینقش ب جیتدربه ،یرسم

 از شیو ب افتهیشیافزاسال  39 هب کارآفرینانسن  نیانگیو م اندکرده فاءیفناور ا
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 نرسیدن حدنصاببود که به علت به کرده  شنهادیپ

یکی از همچنین  برگزار نگردید. کنندگانشرکت

اه ریاست محترم پژوهشگکنفرانس،  افتتاحیهسخنرانان 

بود که موضوع  جناب آقای دکتر قاضی زاده  نیرو

دغدغه حمایت از تولید برق تجدید پذیر یا "

را "های تجدید پذیرفناوری رساختیزحمایت از 

ارائه نمودند که مورد استقبال شرکت کنندگان در 

 کنفرانس قرار گرفت.
 

 
 

 عضو جدید خانواده

 رسانامهر شرکت

 

و ساخت  یطراح " ایده محوریشرکت با  نیا

در مرکز  "برق یدستگاه نشانگر مصرف خانگ

 نهیو پرهز تیاهم لیبه دل امروزه .است شدهرشیپذ

 یبرق، کاهش مصرف برق از سو یانرژ دیبودن تول

 چه هر اصالح جهت هااهتمام آن زانیو م نیمشترک

د است. وجو قرارگرفته موردتوجهمصرف  یالگو شتربی

 نیمصرف برق را به مشترک زانیکه م هاییستمیس

 را ییاطالع دهد و در هنگام مصرف نامتعارف، هشدارها

 نیمشترک بیجهت ترغ یبدهد گام مهم نهیزم نیدر ا

مصرف  تیریاز مصرف برق و مد نهیبه استفاده به

راستا وجود  نی. در اشودیمحسوب م

مصرف برق  ینشانگر خانگ هایستمیس

(IHDکه وس )یبرا نهیهزکم ایلهی 

 یمصرف برا زانیبازخورد از م کیارائه 

زمان  صورتبه یخانگ نیمشترک

 زانیم لهیوس نیدر ا .تاس یقیحق

کنتور  قیاز طر ای میمستق صورتبهمصرف برق 

مستقل  یریگاندازه قیهوشمند( و از طر ی)کنتورها

 یو برا دآییم به دستمنازل  یبرق ورود انیجر

قرار دارد؛  دیقسمت نشانگر که در منزل و در معرض د

 ی. در قسمت نشانگر ضمن پردازشودیارسال م

و در  ایلحظه صورتبه فاطالعات، اطالعات مصر

مصرف برق استاندارد در بخش  یالگو کیبا  سهیمقا

می)مثل اقل یمتفاوت یهاکه بر اساس شاخص یخانگ

 ...و شیو گرما شیسرما هایستمیس ،ییو هواآب  های

و  شودیاست( به مشترک نشان داده م افتهیتوسعه

 لهیوسبهسطح مصرف خود  زانیاز م یمشترک خانگ

سبز، زرد و قرمز که  یهابارنگ یرنو یهشدارها

متناظر با مصرف کم، متعادل و نامتعارف است، مطلع 

رف مص تیریو مد یسازنهیبهتا خود نسبت به  شودیم

 اقدام کند.

 

آور پارس داد شرکت زیبو فنقرار همچنین در این ماه

 یساخت و مجر ،یطراح" با ایده محوری

 ریپذ دیتجد یانرژ یدیبریه یستمهایس

 کوچک مصارف یبرا ی(زلید-یدیخورش-یباد)

 یاندازراه و محصول یسازیتجارجهت  "و متوسط

های آبی خورشیدی نسل کولر"خط تولید 

شرکت  عالوهبهتمدید شد. به مدت شش ماه  "جدید

به ساخت نمونه موفق  توسعه آب و انرژی پاک هورداد

ر د "حسگر دیجیتال رطوبت خاک"اولیه دستگاه 

این دستاورد مرکز در شماره آینده  اخبار مرکز گردید. 

 .د شدواهگزارش خ لیتفصبهپیک رویش 

 ورانبهرهشرکت  خردادماههمچنین در هفته آخر 

 هایشرکتیکی از  عنوانبه یتازگبهکه  یانرژ روین

سوپروایزری "دوره  ،است شدهخارجموفق از مرکز 

در  فعاالن حوزه نیروگاهیبرای را  "V94.2ک مکانی

شرکت  خردادماههای آخرین روزبرگزار کرد. در  مرکز

صندوق پژوهش و فناوری پژوهشگاه  طرففاتل که از 

به آن صندوق  VC هایشرکتیکی از  عنوانبهنیرو 

و شروع به  ستقردر مرکز م مرکز معرفی شده و 

 .کارکرد
 

 شوووگاهیحضوووور مرکوووز در نما

 یالمللوونیب کنفوورانس یجووانب

 دیوو تول ریپوذ دیتجد یهایانرژ

 رانیپراکنده ا دیتول
 

 یهایانرژ یالمللنیکنفرانس بهفتمین و  شگاهینما

و  21 روزهایدر  رانیپراکنده ا دیو تول ریپذ دیتجد

 دیشه یو مهندس یفن سیخردادماه در پرد 22

به همت دانشکده  یبهشت دیعباسپور دانشگاه شه

 .برگزار شددانشگاه  آن یو انرژ کیمکان یمهندس
 

 
 

 یدر راستا یصنعت برق و انرژ یتوسعه فناور مرکز

 یابیو بازار یمعرف نهیخود درزم یهاتیحما

حضور در با در مرکز مستقر  یواحدها یدستاوردها

 یهایانرژ یالمللنیکنفرانس ب یجانب شگاهینما

ت به عرضه محصوال رانیپراکنده ا دیو تول ریپذ دیتجد

و خدمات دو واحد فناور خود،  هایو توانمند

 ریتدب شیپو"و  "آور پارسفن بویز" هایشرکت

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و  پرداخت. "کرانه

سیمای صنعت برق در "انرژی دو کارگاه آموزشی 

بالک چین در فناوری کاربرد "و  "ده سال آینده

 این کنفرانس  حاشیهرا برای عرضه در  "صنعت برق

 اخبار مرکز
 کمیته پذیرش یبرگزار

 

 ستیدر ب 1398در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیدوم

 یهاجلسه طرح نیو چهارم خردادماه برگزار شد. در ا

 یاز جانب آقا "چرخهسه یبرق کلتیموتورس"

هشدار »پلتفرم  یطراح"و  انیمحمدباقر شاهقل

 یهابا روش ییسا کیمنظور پبه «یخاموش

 زاده، عبداهلل یاز جانب آقا "یاقتصاد رفتار

 یقرار گرفت. پس از نقد و بررس یابیو ارز یموردبررس

 یبا استقرار جناب آقا رش،یپذ تهیها در کمطرح نیا

. دیرشد موافقت گرد شیدر قالب پ انیشاهقل

زاده  عبداهلل یطرح جناب آقا دیمقرر گرد نیهمچن

و اصالحات الزم در جلسات  هایپس از انجام هماهنگ

. ردیقرار گ یابیمورد ارز اً مجدد رش،یپذ تهیکم یبعد

در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیدر سوم نیهمچن

طرح  ،برگزار شد خردادماه کمیو  یکه در س یجار

 نیآنال شیساخت سامانه پا و یطراح"

 یخاک یاز جانب آقا "عیتوز یترانسفورماتورها

 تهیقرار گرفت که کم یابیمطرح و مورد ارز قیصد

از انجام اصالحات الزم  سمقرر نمود طرح فوق پ

 مطرح گردد. یمجدداً در جلسات بعد

 

 فناور هایخبار واحدا
 

شرکت  ،شرکت مستقر در مرکز چهاردر ماه گذشته 

طراحی "با طرح  تک مانیسا شیپردازان نواندداده

 LoRaکنتور هوشمند آب مجهز به فناوری 

LPWAN" ، طراحی "ایده محوری شرکت متساپ

، شرکت "یریگاندازهو ساخت تجهیزات آزمون و 

یتجارطراحی ساخت و "ریانیک با ایده محوری یآ

 فراصوت یآشکارسازسیستم بازرسی و  یساز

 هایدبا  شرکت بهداد تدبیر آریا و  "تخلیه جزئی

طراحی و ساخت گیت وی پایش آنالین " محوری

از میان  .شدنداز مرکز خارج  "خودروهای الکتریکی

وفق مبسیار  آیریانیکشرکت  عملکرد، هاشرکتاین 

 قرارگرفتهبازار  موردتوجهبود و محصول تولیدی آن 

رار شدن ق انیبندانشاست. این شرکت که در آستانه 

  دارد در پارک علم و فناوری استان قم مستقر گردید.
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 هادر عالم فناوری: کوتاه علمی یک بحث
 

و  هابه دستگاه ها روزمره انسان یزندگدر حال حاضر که گونه همان ؛حال شبیه نیستدنیای به  چیکه هدنیای است  دبخشینونوین،  هایتحقیقات جدید در حوزه فناوری

مانع تصور دقیق  ردیگیمبه خود  زین یشتریروز شتاب بتوسعه علم که روزبه یباال. سرعتکردها خطور نمیاست که ذهن انسان در زمان گذشته به آن خوردهگرهوسایلی 

عملیاتی  صورتبهاست که هرچند هنوز  یعلم و فناور یایدنسه گزارش درباره سه اتفاق در ، شودیمادامه این مطلب بیان آنچه در  شود.ها میاز شیوه زندگی آینده انسان

 جوامع تأثیر خواهد گذاشت. یعاد یزندگشیوه ها در آن جهینت یزودبهاما ها نشده است وارد زندگی انسان
 

 ریپذانعطاف یروبات یبازوها

است  یروبات رهیگ کیهم عدد و آن کیگفت تنها  دیکنند؟ در پاسخ با ضیرا تعو یالمپ معمول کی توانندیوجود دارند که م ایچه تعداد روبات در دن 

 تواندیم کهاند کرده و ساخته یرا طراح یارهیدانشگاه گ نیشده است. پژوهشگران در اابداع گویسن د ایفرنیمهندسان در دانشگاه کال لهیوسکه به

یک  یارهیگ یازوب نیکرده باشد. ا افتیآموزش در ای ندیها را ببباشد آن ازین نکهیبدون ا رد،یانگشتان دست بگ نیدر ب گریدانیببه ایرا بردارد  اءیاش

ها را احساس کند آن نیهمچن چاند،یبپ را اءیاش تواندیروبات م نیدارد. ا گریکدیو در کنار  کجایمتفاوت را  تیسه قابل رایز استفرد منحصربهبازوی 

 یللالمنیبار در کنفرانس ب نیروبات اول نیباشد. ا کارآمدنور کم هم  طیمثال در شراعنوانبه تواندیم بیترتنیامختلف بسازد و به اشیاءاز  ییهاو مدل

دانشگاه  کوبیج یاز دانشکده مهندس یتول کلیدکتر ما تیریمد هپژوهشگران ب میت لهیوسهوشمند در شهر ونکوور کانادا به یهاستمیها و سروبات

 یاقراردادند و مشخص شد که او قادر است بازه گسترده شیمورد آزما یرا در سطح صنعت یروبات رهیگ نیعرضه شد. پژوهشگران ا گویسن د ایفرنیکال

 یاگونهبه لهیوس نیا: »دیگویم یول. دکتر تیتر صنعتگرفته تا قطعات بزرگ یگوشتچیپ والمپ کوچک  کیکند، از  یسازمدل نیو همچن یکاررا بردارد، دست اءیاز اش

 .«دیکنیوجو مخود جست یهابیدرب منزل در ج یدهایکل افتنی یبرا کهیوقت مثالً . کندعمل می اءیمشابه رفتار انسان با اش قاً یکه دق شدهیطراح

درجه  کیاز  شتریب لهیوس نیا بیترتنیا. بهکنندیفشار هوا حرکت م راتییو با تغ شدهلینرم تشک ریپذانعطاف یسه انگشت دارد که از سه اتاقک هوا یروبات رهیگ نیا

 یهابرگ ای چاندیرا بپ یالمپ معمول کیا ی یگوشتچیپ تقادر اس یروبات یمثال بازوعنوانبچرخاند. به رد،یگیرا که م یائیاش تواندیامکان گردش خواهد داشت و م یآزاد

 کیپالست ، پوست ازاست درک کردن پوشانده شده تیهوشمند باقابل پوستکی لهیوسهر انگشت به هانیو بلند کند. عالوه بر ا ردیسطح بگ کی یاز رو یراحتکاغذ را به

ا مانند رشده تا انگشتان سپس به سمت باال رول و بسته یکیاند. صفحات الستقرارگرفته ینانو کربن یهازلولهیاز ر ییکه در بستر آن سنسورها شدهیطراح یکونیلیس

 .رندیبپوشانند و در بربگ یواقع پوستکی

و ثبت کنند.  ییرا شناسا ءیش کیها با زمان حرکات انگشتان و برخورد آن دهدیکه به پوست اجازه م کندیم رییزمان با حرکت انگشتان تغهم هازلولهیر یکیالکتر تیهدا

 یندیآ. فردیکه روبات با آن سروکار دارد به دست آ یئیاز ش یدبعتا مدل سه رندیگیقرار م گریکدیو در آنجا اطالعات در کنار  ابدییکننده انتقال مکنترل مدارها به داده

 نهیدرزم یپژوهش میگوناگون ت یهاتجربه لیبه دل تیموفق نیا: »دیگویم ی. دکتر ترولیبعدبه سه یدوبعد ریتصاو یهابرش لیتبد کند؛یکار م اسکنیتیس هیکه شب

 بیترتنیاها خواهد بود. بهپردازش داده یهوش مصنوع نیو همچن نیماش یریادگی یهاتمیکردن الگور اضافهشامل  یبعد یهاشد. قدم ریپذامکانساخت قطعات روبات 

 « کند. ییشناسا رد،یگیمختلف را که در دست م یایصرف، اش یسازتنها مدل یجاقادر خواهد شد به یروبات رهیگ
 

وجوجست دهیچیپ یهاتمیاز مغز مگس تا الگور  

ها هایی که بر روی تلفن هوشمند آناز اپلیکیشن یا ومراجعه  ی گوناگونهاتیساوب بههرروز  ،یاستفاده از خدمات مختلف اینترنت منظوربهکاربران 

ورد خاص در یک مها آنبه تشخیص و تحلیلی عالیق کاربران بر اساس بیشترین جستجو  قادر ها بایدکه این دستگاه کننداستفاده می شدهنصب

 نیدر هم که ایمحصوالت مشابهمثال  طوربه ؛استشباهت دارند،  گریکدیکه به های مختلف از داده یبزرگ یهادستهالزمه این امر واکاوی باشند. 

 تیهو ،ریهستند که قبالً در تصاو یکسان هیکه شب ییهاچهره و دناتهدوست داشرا  که آن ایمشابه یهاتمیر با یقیموس ،اندکرده یداریاواخر خر

 ،هم هیشب یهاوجور کردناز جفت یسطح نیانجام چن ییو توانا شوندیشناخته م "مشابه یوجوهاجست"عنوان به فیوظا نیا یتمام ،انددادهقرار  ییها را مورد شناساآن

 .است شدهلیتبدچالش مداوم  کیبه  وتریدانشمندان علوم کامپ یبرا دقیقو  عیسر طوربه

ها مگس ،تیقابل نی. با اکندیمشابه استفاده م یوجوهاانجام جست یمؤثر برا اریروش بس کیاز  "وهیمگس م"اند که متوجه شده گویسن د ایفرنیدر دانشگاه کال پژوهشگران

 یبو کیدر برابر  دانندیها مآن بیترتنیاکنند. به ییشناسا د،انها مواجه شدههستند که قبالً با آن ییآن دسته از بوها هیشب یادیز زانیرا که به م یحیقادر خواهند بود روا

 دهیبه چاپ رس Scienceمشابه در مجله معتبر  یهاصیتشخ سمیمکان نیدر مورد ا دیجد اتیاز آن اجتناب ورزند. جزئ ایشوند  کیخاص چگونه عمل کنند؛ مثالً به آن نزد

از  یکیسالک و  یمؤسسه پژوهش یقیتلف یشناسستیز شگاهیآزما اریداشته باشد. دکتر ساکت ناولکا، استاد یاگسترده ریثتأ یاانهیرا ندهیآ یهاتمیالگور یرو تواندیو م

 یزیو چ دابنیآن ب یبرا یحلبتوانند راه دیها، باداده افتگریدر یهاستمیو در همه س یفناور یهاتمام شرکت باً یاست که تقر یمشکل نیا: »دیگویمطالعه، م نیپژوهشگران ا

 «ها مشغول خودکرده است.سال یرا برا وتریاست که دانشمندان علوم کامپ

 رند،یگیبه کار م ریا تصاوی یقیمختلف از موس یهاتمیآ یبنددسته یمشابه برا یوجوهاجست یسازجهت آسان یاانهیرا یهاستمیاز س یاریکه بس ییهااز روش یکی

 بیترتنیا. بهگیرندبهره می شودیداده م اختصاص تمیکه به هر آ (Hash Functions) یسازدرهماز توابع کوتاه  هاستمیس نیاست. ا تمیکاهش حجم اطالعات مرتبط با هر آ

 .نسبت داده شوند کسانی ایمشابه  یسازتابع درهم کیبه  گریکدیبه  کیدارد که موارد نزد بیشتری وجوداحتمال  ،متفاوت تمیبا دو آ سهیدر مقا

تک که به دنبال تکآن یجاموارد مشابه، برنامه به افتنی یوجو برا. در زمان جستشودیم دهینام "حساس یمحل یسازتوابع درهم" ،روش نیبه ا یسازتوابع درهم تخصیص

استاد  ونزیدکتر چارلز است لهیوسبار به نیپژوهش اول نیا دهی. اشوندیم افتی ترعیموارد مشابه سر بیترتنیاو به ردیگیتوابع را در نظر م نیا بگردد، مجموعه هاتمیآ

مشابه انجام داده  یپژوهش یکارها وهیمختلف ازجمله مگس م یهاگونه یسالک مطرح شد. او درگذشته رو یسسه پژوهشؤم شگاهیدر آزما یمولکول ستیز یشناسعصب

وها ب صیتشخ ستمیمرتبط با س یهااو داده بیترتنیامشابه هستند. به یوجوهاانجام جست ازمندیخطر ن زغذا و اجتناب ا یوجو براکه جانوران در جست دانستیبود و م

 .کندیم ییسامشابه را شنا یهاحهیجاندار چگونه را نیکرد تا روشن شود ا یبررس وهیرا در مغز مگس م

رفتار  کیخاص با  یحهیرا کیوجود خواهد داشت؛ اما اگر  یبلکه نوسانات و اختالالت د،یشویمواجه نم کسانی یحهیرا کیهر بار با  یعیطب یایدر دن: »دیگویناولکا م دکتر

 شود،یم فیعرخوشمزه ت یغذا کیبرابر با  دهیموز گند یبداند بو وهیمثالً اگر مگس م د؛یو آن رفتار را تکرار کن ییتشابه را شناسا نیا دیقادر باش دیمرتبط باشد، با ژهیو

.« دو بار تکرار نشود کسانی حهیرا کیاگر  یبروز دهد. حت ژهیو یدر زمان مواجهه با همان بو هیشب یرفتار شود،یمشابه روبرو م حهیرا کیبتواند هرگاه با  دیحشره با نیا
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دسته از  نی. اکنندیم تیشروع به فعال گریکدیبا  قینورون در تلف 50 کند،یرا احساس م یاحهیبار را نیاول یبرا وهیکه مگس م یزمان یپژوهش میت یهااساس داده بر

مرتبط هستند،  حهیآن راکه با  یسازدرهم وابعتخصیص اطالعات و کاهش تعداد ت یجا. بهشوندیخاص اختصاص داده م یفرد به آن بوصورت منحصربهبه یعصب یهاسلول

 2000به  هینورون اول 50. دهندیم شیعد را افزاها بُآن گریدانیب. بهکندیبرعکس عمل م قاً یدق وهیمگس م شود،یانجام م یوتریکامپ یهاکه در برنامه یهمان کار یعنی

درصد از  5خواهد گذاشت. مغز تنها  یجاآن دو هزار نورون به انیمتفاوت در م یاثرانگشت ،هر بو بیترتنیاو به هاداده زانیم شیافزا یعنی نیکه ا ابدیینورون گسترش م

ها را بهتر تشابه کندیبه مغز مگس کمک م تمیو الگور دهدیاختصاص م یسازتابع درهم کی حهی. درواقع به آن راکندیم یسازرهیباالتر را ذخ تیآن دو هزار نورون با فعال

اند. حاال همان افراد و همان شدهاتاق شلوغ پخش کیو در  یبنددسته ها،آن روابط لهیوسکه به میاز افراد رادار یامجموعه میفرض کن: »دیگویناولکا مشود. دکتر  همتوج

ها در گروه نیب یتر خواهد بود و امکان مرز کشسادهبار  نیافراد ا نیا نیساختار روابط ب دنی. ددیکنفوتبال پخش نیزم کیها را در آن بار، نیاما ا دیریروابط را در نظر بگ

 یهاحهیدرک اطالعات مرتبط با را یواقع ستمیس است که مشخص نکرده یپژوهش میت.« رسدیتر به نظر مکوچک و شلوغ راحت یفضا کیبا  سهیگسترده در مقا یفضا کی

 نیها اکه آن ی. زمانردیگیقرار م یمشابه موردبررس یوجوهابهبود سرعت و عملکرد جست ینگبار است که چگو نیاول یاما برا کندیمختلف در مغز مگس چگونه کار م

اعمال کردند، متوجه شدند که استفاده از  ،کنندیوجو استفاده مجست یهاتمیالگور یبررس یبرا وتریمغز مگس را به سه دسته داده استاندارد که دانشمندان کامپ سمیمکان

 نیااز  ییهاقسمت: »دیگویخواهد شد. دکتر ناولکا م یوتریکامپ یهااز برنامه یقسمت یها روزو به باور آن شودیمشابه م یوجوهاسبب بهبود عملکرد جست ستمیس نیا

در نوع خود  نیپژوهش اول نیقرار داده است. ا گریکدیفرد در کنار منحصربه اریبس یها را به صورتآن ،شده، اما تکاملاستفاده وتریمحققان کامپ لهیوسراهبرد درگذشته به

 .«کندیم جادیا وتریکامپ ومپردازش داده در عل یهاتمیدر مغز و الگور یمدارات عصب نیبا ا یکه ارتباط معنادار دیآیحساب مبه

انجام  ی)قسمت مرکز یتصادف یهاینیبشیپسال گذشته، من به ستیب یبرا: »دیگویپژوهش، م نیاز محققان ا انهیرا یداسگوپتا، استاد علوم مهندس یسانجو دکتر

 نیچنهم عتیدر طب کردمیتصور نم گاهچیکه ه نجاستیکاربرد دارد. نکته جالب ا وترهایکامپ یایدر دن یادیدر موارد ز رایمند بودم ز( عالقهانهیمشابه در را یوجوهاجست

پردازش مغز است.  یمشترک است، امکان درک چگونگ وتریو کامپ یشناسمحققان علوم عصب نیکه ب ییایرؤ: »دیگویم ونزیدکتر است« باشد. تیدر حال فعال یستمیس

 ایرؤ نیکه ا دهدیقرار م قیرا مورد تصد یاهیپژوهش اصل پا نی. امیهم به کار ببند ینیماش یهاآن را در پردازش میتوانیکه ما م شودیقدر خوب انجام مکه آن یپردازش

 .«ونددیبپ قتیبه حق یممکن است روز

 و خواندن ذهن یهوش مصنوع

 ییرمزگشا ند،یبیآنچه را مغز انسان م یبا کمک استفاده از هوش مصنوع توانیاند که چگونه ممحققان نشان داده دیپژوهش جد کیدر  

حال  درکه  یاز مغز افراد (fMRI) یآ اف ام آر لهیوسبه شدههیته یهااز اسکن یهوش مصنوع ریقدرت تفسبر پایه  یفناور نیکنند. ا

 تواندیم شرفتیپ نی. ادیآیحساب مخواندن ذهن به یفناور ینوع ستمیس نی. درواقع ااستوار استبودند،  پیکل دئویو یسر کی یتماشا

 و درک بهتر عملکرد مغز شود. یهوش مصنوع یفناور یسبب ترق

. بود یضرور، بخشدیرا م ءایها و اشچهره صیتشخ ییتوانا وترهایهوشمند و کامپ یهابه تلفن که "خوردهچیپ یشبکه عصب"به نام  تمیالگور یپژوهش نوع نیانجام ا یبرا

 خوردهچیپ یما از شبکه عصب کیتکن: »دیگوی، مPurdue هولدن متعلق به دانشگا انهیو را کیالکترون یدر دانشکده مهندس وتریعلوم کامپ اریاستاد و،یل نگیمدکتر ژونگ

 ریمرتبط با پردازش تصاو یمغز یندهاآیمطالعه فر یاست که برا قیعم یریادگی تمیالگور ینوع خوردهچیپ ی. شبکه عصبردیگیبهره م ند،یبینفر م کیدرک آنچه  یبرا

 غزاز آنچه که م یسازندآیفر یجهت مشاهده چگونگ یسمیمکان نیبار است که چن نیاول ی. اگرچه براشودیبه کار گرفته م یبصر یهامحرک ریسا نیو همچن ستایا

حساب اطراف به یایپو طیدر زمان مشاهده و درک مح یمغز یندهاآیاز فر ییجلو در رمزگشاروبه قدمکیعنوان و به رودیبه کار م ،ندیبیاطراف م یعیطب یهادرصحنه

 .«دیآیم

حاضر در  وطلبهرکدام از سه دا یمغز یهاتیرا از فعال آی اف ام آر یهاداده ،ساعت میازده و نیپژوهشگران، برای انجام این پژوهش از سه داوطلب زن استفاده شد که 

 یهاطیاز مح یریدر حال حرکت و تصاو واناتیاز انسان و ح یریکردند؛ ازجمله تصاو یآوربودند، جمع پیکل دئویو 972 یها مشغول تماشاآن کهیمطالعه، درحال نیا

 یمشغول تماشا نیداوطلب کهیمغز درحال یرا در بخش بصر هاتیفعال ندبه کار گرفته شد تا بتوا، خوردهچیپ یمدل شبکه عصب تمیآموزش به الگور یها برا. ابتدا دادهیعیطب

 یشود، حت یبازساز کردندیها مشاهده مکه آن یریشد تا تصاو ییرمزگشا نیداوطلب آی آمده اف ام آردستبه یاهکنند، سپس داده ینیبشیبودند، پ هاپیکل دئویو

کند.  ییرمزگشا ژهیو یریتصو یهایبندرا به دسته یآ اف ام آر یهاداده قیصورت دقتوانست به تمیالگور بودند. دهیمدل هرگز ند یهاتمیکه قبل از آن الگور ییهاپیکل

 کیماه،  ،یآبز وانیح کیمثال عنوانبه .، ارائه شدکردندیتماشا م نیازآنچه داوطلب یآ اف ام آر یهابر اساس داده همراه انهیرا کی ریبا کمک تفس یواقع ییدئویو ریتصاو

 .در حال پرواز یاانسان و پرنده کیپشت با الک

یزمان با آنچه داوطلب موردپژوهش مهم باًیصورت تقربه ییپژوهش امکان رمزگشا نیفرد ابه باور ما، جنبه منحصربه» دهدیمطالعه شرح م نیونگ از محققان ا گوانگیها 

 یچگونه برخمحققان قادر بودند بفهمند  .«کندیم یبازساز افتد،یگونه که اتفاق مرا همان یتجربه بصر ،تمیو الگور میکنیاسکن م بارکی هیاست. ما مغز را هر دو ثان نند،یب

مغز  یهااز بخش کیدارد درک کند که کدام یسع یشناسعلم عصب: »دهدیم حیمرتبط هستند. ونگ توض نندیبینفر م کیکه  ژهیو یخاص در مغز با اطالعات یهامکان

صحنه با  کی .«میاشده ترکیهدف نزد نیبه ا یابیپژوهش به دست نیما در ا کنمیو فکر م شودیم فیتعر ،یشناسعلم عصب هیهدف پا نیاست. ا ژهیکارکرد و کیمسئول 

سروکار  لیقسمت ممکن است با مفهوم اتومب کی شودیم میها تقساز داده یامغز به مجموعه لهیوس، بهشودیم دهیساختمان د کی یکه در حال گذر از جلو لیاتومب کی

 ریبه تصو شوندیمغز روشن م یهاهرکدام از قسمت لهیوسرا که به ژهیاطالعات و توانیم یفناور نی. با کمک اکندیمفهوم ساختمان را درک م گرید یامنطقهو  دداشته باش

تا  کنندیم یبندو سپس دوباره سرهم شکندیم ،آن یصحنه را به اجزا کیمغز چگونه  دید توانیم بیترتنیاکرد. به لیوتحلهیصورت کامل تجزها را بهداده نیو ا دیکش

تفاده کنند بودند، اس دهیدمیتعل نیاز داوطلب یکیآمده از دستبه یهاکه با کمک داده ییهاتمیتوانستند از الگور نیبرسند. پژوهشگران همچن ،دهیازآنچه د حیصح یبه درک

امکان  رایز دیآیحساب مبه تیپراهم افتهی نی. اشودیخوانده م "ییرمزگشا-یدگررمزنگار"که  یندآیفرکنند.  ییرا رمزگشا گریداوطلب متفاوت د کی یمغز تیتا فعال

 یاما به دوره: »دیگویم ویهستند. دکتر ل یبصر ییدر توانا که دچار نقص یافراد یبرا یحت دهد،یمطالعه کارکرد مغز نشان م یرا برا ییهاتمیالگور نیکاربرد بالقوه چن

 بر یتوسعه هوش مصنوع ،یصورت کلهستند. هدف ما به یعلم یهانهیزم نیا یمحل تالق وتریو کامپ یشناسو علوم عصب میگذاریقدم م هانیماش یاز هوشمند دیجد

 ادامه دارد ...                                            .«میتا مغز را بهتر درک کن میبهره ببر یتا از هوش مصنوع میشده از مغز است و در عوض انتظار دار یالگوبردار میمفاه هیپا
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 موفق مرکز هایشرکتمصاحبه با 

آشنایی  جهت، لطفاً شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  "گیهوشمند ز یفناور "شرکت  محترم مدیرعامل ،یصمد یحاجمهندس جناب آقای 

 خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت بهخوانندگان پیک رویش بیشتر 
 

 .ابتدا مختصری از شرکت و شروع فعالیت آن در مرکز بگویید 
 

 ییراهکارها اء،یاش نترنتیکالن و ا یهاداده لیتحل ،یبلوک رهیزنج ،یهمچون هوش مصنوع ییهایفناوربا استفاده از  گیهوشمند ز یشرکت فناور

 یسازآمادهدر حال  گیز نی. عالوه بر ادهدیمپاک، ارائه  یفروش و تبادل انرژ د،یتول نیو همچن یمصرف انرژ یسازنهیبهو  شیپا یبرا نینو

 عنوانبه 1397شرکت در سال  نی. اباشدیمبرق  عیو توز دیتول ندیدر فرا ییتمرکززدابرق هوشمند و  عیتوسعه شبکه توز یالزم برا رساختیز

رق صنعت ب یدر مرکز توسعه فناور "عیتوز نیمصرف برق مشترک یآن شیو ساخت سامانه هوشمند پا یطراح " یمحور دهیفناور و با ا یشرکت

 یسازنهیبه یبرا نینو یهایفناور یریکارگبه منظوربهبرق،  نیمشترک یبرا یو معنو یماد یهامشوق جادیا گ،یشد. تمام تالش ز مستقر یو انرژ

 .باشدیمبشر  ندهیخودمان و نسل آ یبرا یتردغدغهیب یو زندگ ترسالم یستیز طیبه مح یابیو دست ،یانرژ دیمصرف و تول
 

 اید؟هایی کسب کردهدر دوره استقرار خود در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی چه موفقیت 
 

 :اشاره کرد لیبه موارد ذ توانیم یصنعت برق و انرژ یدر دوره استقرار در مرکز توسعه فناور گیز شدهکسب یهاتیموفق ازجمله

o وقتپاره صورتبهنفر  2و  وقتتمام صورتبهنفر  1 یفرصت اشتغال برا جادیا، 

o یمحور دهیا افزارنرمو  افزارسخت یشگاهینمونه آزما ساخت، 

o یمحور دهیا افزارنرمو  افزارسخت یصنعتمهیننمونه  ساخت، 

o والدر آپاستارت یبرا یپلتفرم هوش مصنوع توسعه ، 

o یواحد صنعت نیو چند یمجتمع تجار کی یمصرف انرژ یسازنهیبهو  شیپا یبرا هیتفاهم اول. 
 

 یک از تسهیالت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی بیشتر در پیشبرد اهداف و تحقق ایده محوری شرکت شما مؤثر بوده است؟کدام 
 

o ووکارکسب یهافرصتو  هاچالش نهیدرزم یآموزش یهادورهو  یتخصص هاینشستجلسات،  یبرگزار ، 

o شرکت. تیاستقرار و فعال یامن و مناسب برا یکردن فضا فراهم 
 

 چالشی را که شرکت شما با آن مواجه بوده است توضیح دهید. ترینمهم 
 

 ن،ی. عالوه بر اباشدیمو توسعه شرکت  تیفعال یهاچالش نیترمهمعدم ثبات نرخ ارز از  نیو همچن یو منابع مال ینگیدر حال حاضر کمبود نقد

 یشده و شرکت را ملزم به بازنگر یافزارسختمحصول  یینها متیق یچند برابر شینرخ ارز، باعث افزا شیو افزا یارزش پول مل ریگچشمکاهش 

 و فروش کرده است. یابیبازار ،یگذارمتیق یهایاستراتژ یتمام رییو تغ وکارکسب حطر
 

  مستقر در مرکز تعاملی داشته یا کار مشترکی انجام  هایشرکتآیا در زمان استقرار شما در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی با سایر

 اید؟داده
 

 نشده. جادیا یضرورت نیچن تاکنونو محصوالت شرکت،  تیبا توجه به نوع فعال
 

 هایی از او صورت گیرد؟به اهداف خود دست پیدا کند باید چه حمایت به نظر شما برای اینکه یک شرکت فناور 
 

شرکت و محصوالت آن به  یو معرف یشگاهیآزما زاتیامکان استفاده از تجه ،یمال التیدر طرح و ارائه تسه یگذارهیسرما رینظ ییهاتیحما

  بالقوه. انیمشتر

 

 برای دوران بعد از خروج خود از مرکز دارید؟ ایچه برنامه 
 

و توسعه نخبه و گسترش محصوالت شرکت و  قیتحق میت جادیانبوه محصوالت، ا دیخط تول یاندازراهبه  توانیم گیشرکت ز یآت یهابرنامهاز 

 اشاره کرد. یالمللنیب یبه بازارها یابیدست یالزم برا یو مجوزها نامهیاخذ گواه نیهمچن
 

 چرا؟ اید چه بوده است؟ وای که در دوره استقرار به آن دست نیافتههدف تعین شده ترینمهم 
 

 .یمحور دهیتوسعه محصول و ا درروند عیتسر یبرا ازیموردن یمنابع مال نیتأمو  هیجذب سرما
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میبدان شتریب  
 عملی کنیم؟ آسانیبهخود را  هایایدهقشه ذهنی چیست؟ و چگونه با استفاده از نقشه ذهنی ن

ها است؛ ابزاری برای بصری فکر کردن که مرتب کردن ها و مفهوم، یک روش گرافیکی برای نشان دادن ایدهMind Mapیا  نقشه ذهنی

نقشه ذهنی، نموداری  .کندهای جدید کمک میو تولید ایده به یادآوریکند و به شما در تحلیل، درک، ترکیب، می ترآساناطالعات را 

. این گیردقرار می مورداستفادهیا ایده  کلیدواژهها یا موارد دیگر مربوط به یک ها، فعالیتدرختی است که برای بیان کردن کلمات، ایده

 Mind .قرار بگیرد مورداستفادهتواند و نوشتن میگیری شود و در حل مسئله، فرایند تصمیمها و افکار به کار بسته میایده ساختاردهیو  دهیسازماننمودار برای تولید، 

Map  یکی از  هاستمدتاست و  شدهارائهاین روش توسط آقای تونی بوزان، حدود سی سال پیش در کشور آمریکا . یادگیری استبرای  هاروش تریناصولییکی از

یک ساختار  عنوانبهمغز  هاینوروناست. وی از  مشاهدهقابلساختار شاخه شدن به فور در طبیعت  گویدمیتونی بوزان  .یادگیری در جهان است هایتکنیک ترینمحبوب

 کند. جهت ترسیم نقشه ذهنی مطرح می ایگستردههای  بحث  . بوزانبردمینام  ایشاخه
 

 :ود را رسم کنیدنقشه ذهنی خ

نین بر او. قگیردمیقرار  موردبحثاساسی  هایتئوریذهنی به شرح زیر و متناسب با  هاینقشهبنابراین فرایند طراحی ؛ ذهنی آشنا نیستند هاینقشهبسیاری از مردم با 

 :شده است گذاریپایهذهنی  هاینقشهمخترع  "بوزن"اساس روش 

 .به کار ببرید A3 یا در صورت نیاز  A4 یک صفحه -1

 .دهدمینقشه ذهنی بر روش توصیفی رجحان دارد. این به شما فضای الزم جهت کار را  اندازچشم

 .در مرکز هر صفحه شروع به ترسیم نقشه ذهنی نموده و سپس به اطراف حرکت کنید -2

، سپس یک تصویر رنگی در مرکز صفحه برای آیندمیپایین ورقه  طرفبهکه شروع در سمت چپ باالی هر صفحه بوده و  شودمیخطی  هاییادداشتاین کار باعث تبیین 

و  . این کار به بالندگی نظرات، آزادیکندمینشان دادن کانون و موضوع نقشه ذهنی ترسیم کنید. شروع از مرکز به این دلیل است که راه مرسوم تفکرات مغزی را منعکس 

 .دهدمیای بیشتری فض

 .را به تصویر مرکزی ضمیمه کنید مهم موضوعات -3

و  مراتبسلسله. کلمات را با حروف بزرگ در باالی خطوط پهن چاپ کنید. حروف درشت و کلمات برجسته به جهت نشان دادن کندمیمجتمع و مرتبط کار  صورتبهمغز 

. باشدیمطبیعت ارتباطی و اتصالی مغز  کنندهمنعکسبیشتری دارند. طبیعت ارتباطی نقشه ذهنی  تأکید یادآوریبنابراین در به خاطر سپاری و ؛ باشندمیاهمیت اهداف 

، این حروف و هجاها یا کلمات نیستند که ثبت هامدلوسیع، پیچیده و دارای ارتباط درونی است. بر اساس این  شبکهبعضی از روانشناسان معتقدند حافظه انسان یک 

 .نددهمیرا تشکیل  ایپیوستههمبهشبکه  درنهایتبه دیگر موضوعات مرتبط شده و  گوناگون هایراه، بلکه مفاهیم و موضوعات هستند. سپس موضوعات و شوندمی

 .از روش چنگک یا استخوان ماهی برای اتصال خطوط فرعی به خطوط اصلی استفاده کنید -4

 .گیرندمیرا یاد  چیزهاییکه افراد با پیوند دادن دانش جدید به دانش و تجربه موجود،  اندکرده. روانشناسان ثابت کنندمیماهیت منطقی و ارتباطی مغز را منعکس  هااین

 .کلمات کلیدی مجرد را بر روی خطوط رابط بنویسید -۵

در یک خط برای منشعب شدن در یک طریقه  تنهاییبهباشد. قرار دادن هر کلمه کلیدی  یوستگیپهمبهیک کلمه کلیدی در هر خط ممکن است اجزای درجات بسیاری از 

. دهندیمو امکانات اتصال و ارتباط بیشتر خالقیت و شفافیت حافظه را کاهش  شودمیباعث مخفی شدن کلمه مجرد  "عبارات". دهدمی، به مغز آزادی بیشتری پیوستههمبه

 بازخور کنندهاستفادهبه  چراکهاست اما تالشی ارزشمند است  گیروقتذهنی  هاینقشهرسم  درنهایت .دهدمیاین خطوط ساختار اساسی و ارتباطی خود را به نقشه ذهنی 

 .دهدمیتصویری را 

 .کار استفاده کنید سرتاسراز رنگ در  -۶

از  یکیاین .کندمیو یادگیری را آسان  گرددمی یادآوریو برجسته ضروری است و سبب تقویت حافظه و  نظیربینقشه ذهنی در ایجاد یک نقشه ذهنی جالب،  آمیزیرنگ

ر باشد، زودت ترطوالنی، آسان است. هر چه زمان یادگیری کنیدمیمفروضات اساسی یادگیری است که یادگیری چیزهای تازه را در حالت آرامش و زمانی که احساس لذت 

 .بیشتر نیاز خواهید داشت تجدیدنظرو به  کنیدمیفراموش  ترسریعخسته شده و 

 .کدها را به کار ببرید، نمادها و هانقاشیتصاویر،  -۷

 دوبعدیکلمات  یادآوریدرصد  300حدود  توانندمیبر یکدیگر،  مؤثرکه یک تصویر ذهنی  انددادهنشان  هاآزموننشان دادن موضوعات مهم حالت بدهید.  منظوربهمفاهیم را 

در کنار یکدیگر،  اشکال رنگی  .دریافتی شخص را بهبود خواهد بخشید هایمهارت، حل مشکل و ارتباط را پیشرفت داده، ویراتصرا نسبت به یادگیری فردی بهبود بخشد. 

 .سازدمی یادآوریقابلفکری را بیشتر  هاینقشه

 .به چند بخش تقسیم کنید هاآنموضوعات اصلی را با کشیدن خط دور  -8

 .دهدمیرا  مغز  فردمنحصربهاین کار به نقشه ذهنی، شکل الگو دار 

 .خاص و اختصارات مشهور استفاده کنید از کدهای -9

ذهنی  هاینقشهبعد چهارم  هانشانهو  هارنگ. کدهای تخصصی، بخشدمیو فرایند سازی، کد سازی و ثبت اطالعات را سرعت  کندمی جوییصرفهاین روش در فضای نوشته 

. مطالعات نشان داده است به خاطر آوردن دهندمیافزایش  آوریدلیلو  دهیسازمانسازی، ، تعریف، ساختار وتحلیلتجزیهتوانایی مغز را برای  هاآنو  آیندمی حساببه

 .است ترآساناطالعاتی که قباًل معلوم شده باشند، خیلی 

 .بیشتری را برای نکات کلیدی ایجاد کنید افزاییکنید، عوامل هوش  یادآوریبرای اینکه اطالعات را بیشتر از قبل  -1۰

در  هاآن. زمانی که استفاده از گردندبرمیبه ادوار روم و یونان  هاآنطوالنی هستند.  ذخیرهکمک به حافظه، به کار ببرید. عوامل هوش افزایی، دارای یک  عنوانبهرا  هاآن

 .است قرارگرفتهابتدا برای به خاطر آوردن نکات کلیدی مورد تشخیص 

 

https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%a8%d8%ad%d8%ab/
https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%a8%d8%ad%d8%ab/
http://www.behinegi.com/
http://www.behinegi.com/
https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
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 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایرصد فناوری               
               

 (Edge Computingمحاسبات لبه ) یفناور 

 نیردتراز پرکارب یکی عنوانبهرا  اءیاش نترنتیبتوان ا دیشا یدر عصر کنون

 2020است تا سال  شدهینیبشیپکه یی کرد. تکنولوژ یمعرف هایفناور

 نیاتصال ا یرا به هم متصل کند. مسلمًا برا ءیش ونیلیب 50حدود 

 یلوژاست که تکنو ازین یادیز یلیباند خ یبه پهنا گریکدیبه  هادستگاه

 جهت نیبنابرا؛ نشده است یطراح هادادهاز  یحجم نیچن یبرا یابر یفضا

 انشیرا یو رفع مشکالت مذکور فناور هادادهسرعت استفاده از  شیافزا

 یابر یهاستمیس یسازنهیروش به کی مطرح شد. محاسبات لبه یالبه

. دهدیمانجام  یمنابع محل یکیها را در نزدپردازش داده اتیاست که عمل

ز سنسورها و مرک نیب ازیموردن یباند ارتباط یراهکار باعث کاهش پهنا نیا

 یبه موضوع محاسبات لبه برا ایدن یها خواهد شد. لذا رهبران فناورداده

 یهانهیدر هز ییجوو صرفه ایاش نترنتیا یهاسیبه سرو دنیسرعت بخش

. داد واهندنشان خ یادیز لیتما ،یهوشمند ساز منظوربه یرساختیز

، آب و برق ،یانرژ د،یتول ازجمله یمختلف عیدر صنا توانیمحاسبات لبه را م

 مورداستفادهها و رسانه یبهداشت یهامراقبت ،یدفاع عی، صناونقلحمل

فروان آن هستند. از منظر  یاز کاربردها یفقط موارد کم هانیکه ا قرارداد

د هستند، مانن جیرا طورمعمولبهکه  ییابزارها ،یهوشمند خانگ یهادستگاه

محاسبات لبه  یهوشمند، از فناور یهوشمند و بلندگوها یهاترموستات

. شهرها و کنندیو دستورات استفاده م طیشرا رییبه تغ عیپاسخ سر یبرا

ده افزو تیو واقع نیبدون سرنش یماهایهواپ ،یرسانامیپهوشمند،  یهاخانه

 نیشوند. هم مندبهره زین تریمحلو  ترعیسراز پردازش اطالعات  توانندیم

 ایخود دستگاه  یکه مرکز کنترل آن بر رو یگریهر دستگاه د یاصل برا

 طورهبدستگاه  کیبالقوه  طوربهآن قرار دارد، صادق است.  کینزد یدر محل

به زمان و از  تیبا حساس یهاپردازش یابر برا یاز فناور تواندیم زمانهم

 استفاده کند. تریاورژانس یهاپردازش یلبه برا یفناور

 
 

 

 ایپو ستمیس رایشرکت ن ؛معرفی واحدهای مرکز

 یدیاحسان مج: یرعاملمد

 88364635: تماس شماره  

 majidy23@gmail.com :الکترونیک پست  

 :محوری ایده

 ی/گازیعملکرد کولر آب تیریو ساخت سامانه هوشمند مد یطراح

 :فعالیت زمینه

 اءیاش نترنتی/ اتالیجید یهاستمیو توسعه س یطراح 

 :طرح خالصه
و  ونیلیم 35به  نیمصرف برق و رشد مشترک شیافزا لیامروزه به دل 

. در است قرارگرفته موردتوجه یمصرف انرژ تیریمد تیهزار، اهم 468

 یارتباط یهاشبکه هیبر پا ی/گازیعملکرد کولر آب تیریطرح مد نیا

 تیریدر کنار مد توانمیاست  و  شدهیطراح( Wireless) میبدون س

استفاده از  زمانمدت، یو گاز یآب یشیسرما یهادستگاهعملکرد 

بر  یسامانه که مبتن نی. انمود تیریمد زیرا ن یشیسرما یهاستمیس

، میبدون س یاست مجهز به شبکه ارتباط شدهیزیربرنامه افزارسخت

داده  گاهیو پا Android ،IOS عاملستمیسکاربران تحت  ژهیو افزارنرم

 On/Offد ضمن توانمی و کاربراست  شدهیطراحمتمرکز تحت وب 

 هیبر پا Automaticاز مد  یمندبهره، با یشیسرما ستمیکردن س

د هوشمن صورتبه، طیدر مح شدههیتعب یاز سنسورها یافتیاطالعات در

 یهاهشبکاز  یریگبهرهبا  نی. همچندینما تیریرا مد یشیسرما ستمیس

از  تیریو مد ی، گزارش دهبرد بلند امکان کنترل میبدون س یارتباط

 .باشدیفراهم م ستمیراه دور س

 بازار هدف:

 مصارف خانگی 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      
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 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  

          

 

 
 
    

 

، 1398 تیر 7، "نو یهایانرژبر  یبا نگاه کاربرد رانیا وتریبرق و کامپ یمهندس یهاتازه یکنگره مل نیششم" .1

 تهران. -یدانشگاه خوارزمبرگزارکننده: 

دانشگاه آزاد ، برگزارکننده: 1398 تیر 20، "میحج یهادادهو  یکاوداده وتر،یکامپ یمهندس یکنفرانس مل نیسوم" .2

 .مبارکه -مبارکهواحد  یاسالم

 یموسسه فرهنگ: برگزارکننده، 1398 تیر 27 ،"یسازیبوماطالعات در  یفناور نینو یدستاوردها یمل شیهما نیاول" .3

 ساری.  –ریتدب شیشرکت فردا پرداز پو یقائم با همکار شهیمعراج اند چندمنظوره یهنر

 -شاهرود یدانشگاه صنعت: برگزارکننده، 1398 آذر 27، "هوشمند یهاستمیو س گنالیکنفرانس پردازش س نیپنجم" .4

 شاهرود.
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