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        کیویسشماره  1397 ماهبهمن

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 ها، برگزاری نشست تحلیل کالن دادهاخبار مرکز 

 علمی کوتاه، مطلب عضو جدید مرکز  

 بخش دوم ی شکوفایی و فناوریهاصندوقمعرفی  

  بیشتر بدانیم ی موفق،هاشرکتمصاحبه با  

 ای پیش رورویدادهو  دستاوردها، معرفی واحدهای فناور 

              

 

 سخن نخست             

 

  
 

 و یعیبه صادرات منابع طب یکننده، کاهش وابستگمحصول از جانب مصرف

 یرا برا انیبنبه صادرات دانش شتریموضوع لزوم توجه ب نیمحصوالت خام. ا

 و استاندارد هایشاخص توانمی و کندمیدوچندان  مقاومتی اقتصاد تحقق

 و فنی خدمات صادرات" و "پیشرفته هایفناوری محصوالت صادرات" مرسوم

دانست.  مقاومتی اقتصاد تحقق میزان برآورد معیارهای عنوانبه را "مهندسی

 میزان است، شده تأکید نیز کشور قوانین و باالدستی اسناد در که طورهمان

 اقتصاد تحقق مهم میزان هایشاخص از یکی ال،با فناوری با محصوالتِ صادرات

 صنعتیِ  پذیریرقابت توان بر مستقیمی تأثیر شاخص این. است بنیاندانش

 در پایدار اقتصادی رشد اساسی عوامل از یکی موضوع این که دارد کشورها

 شده صنعتی و نوظهور اقتصادی کشورهای موقعیت تغییر. است بلندمدت

 افزودهارزش لحاظ به هاآن صنعتی پذیریرقابت تغییرات از ناشی شدتبه

 دیگر از "صنعتی پذیریرقابت عملکرد" شاخص. است صنعتی صادرات و صنعتی

 که عواملی ترینمهم از. رودمی شمار به کشورها صنعتی ارزیابی هایشاخص

 محصوالت عرضه میزان ،دهدمی نشان صنعتی پذیریرقابت در را کشورها توان

 توسعه است. سازمان المللیبین و داخلی بازارهای در آن رشد و خدمات و

 هرساله را صنعتی پذیریرقابت عملکرد شاخص )یونیدو( ملل متحد صنعتی

 سوی از شدهتعریف مدل بر اساس. کندمی بندیرتبهو  ارزیابی کشور 148 برای

 ظرفیت" بعد سه وسیلهبه صنعتی پذیریرقابت عملکرد شاخص سازمان، این

 و "فناوری تعمیق و ارتقا" ،"صنعتی محصوالت صادرات و تولید ازنظر کشورها

 برای شدهمعرفی هایزیرشاخه در. شودمی سنجیده "جهانی اثر میزان"

 بر مبتنی خدمات و محصوالت صادرات و تولید میزان ابعاد، این گیریاندازه

 میزان هم شاخص این در. کندمی ایفا محوری نقش پیشرفته هایفناوری

 توان اصلی هایکنندهتعیین از یکی عنوانبه کشور هر باال فناوری با صادرات

 برای. است شده دانسته کشورها دیگر با مقایسه در کشور آن صنعتی رقابتی

 صنعت، کل افزودهارزش از پیشرفته تکنولوژی با صنایع افزودهارزش سهم مثال

 صنعتی صادرات مجموع از متوسط و پیشرفته تکنولوژی با صنعتی صادرات سهم

 .است شدهمعرفی پذیریرقابت عملکرد شاخص بر مؤثر عوامل عنوانبه

 

 انیبندانشاهمیت صادرات محصوالت و خدمات 

 مانند محور-منبع صادرات مقابل در بنیاندانش خدمات و محصوالت صادرات

 پایدارتری هایمزیت دارای کشاورزی و معدنی محصوالت آن، مشتقات و نفت

 انبنیدانش تولیدات صادرات از ناشی اقتصادی افزودهارزش. است کشور برای

 درآمد کسب باعث خام تولیدات ازجمله تولیدی صادرات دیگر با مقایسه در

 صادرات. شودمی برتر هایفناوری با تولیدات صاحب کشورهای بیشتر مراتببه

 گاهجای گیریشکل باعث رقابتی مزیت یک عنوانبه برتر هایفناوری بر مبتنی

 شکاف دلیل همین به. است جهانی بازارهای در کشور هر اقتصاد برای ایویژه

 کمتر رقابتی قدرت باعث یافتهتوسعه و توسعهدرحال کشورهای بین فناوری

 هکدرحالی. شودمی المللیبین وکارکسب محیط در توسعهدرحال کشورهای

 دو از بیش رشد اخیر سال 1۵ در دنیا در باال فناوری با محصوالت صادرات کل

 با اندتوانسته توسعهدرحال کشورهای از تعدادی. است کرده تجربه را برابری

 مطرح جهانی رقابت درصحنه را خود ،بنیاندانش محصوالت صادرات بر تمرکز

 حضور جنوبی کره و سنگاپور و تایوان مانند آسیایی ترکوچک کشورهای. کنند

 صادرات در متوسط و باال تکنولوژی با محصوالت سهم افزایش طریق از را خود

 .است هاآنمحصوالت  پذیریرقابت قدرت افزایش نشانه که اندکرده پررنگ

 کمتر مراتببه استفاده علت به تولیدات سایر با مقایسه در بنیاندانش تولیدات

 ترتیب بدین. کندمی کمک اقتصاد پایداری به گاز و نفت مانند کشور منابع از

 بر مبتنی خدمات و محصوالت متنوع سازی و صادرات رشد گذشته دهه دو در

 عرصه در هاآن از برداریبهره و توسعهدرحال کشورهای در برتر هایفناوری

 توسعه اهمیت امروزه. است قرارگرفته گذارانسیاست موردتوجه المللیبین

 صادرات نوع این بیشتر ارزآوری دلیل به صرفاً کشور برای بنیاندانش صادرات

 موضوع این بنیاندانش خدمات و محصوالت صادرات مزایای دیگر بلکه نیست،

 مزایای از بعضی. است کرده تبدیل راهبردی امری به کشور صنعت برای را

 آن از ناشی ارزی درآمد میزان از فارغ بنیاندانش خدمات و محصوالت صادرات

 ان،یبندانش کاالهای برای جهانی تقاضای بودن رشد حال در از :اندعبارت

 د،یجد یبرابر ورود رقبا در یکمتر یریپذبینوسانات کمتر بازار فروش، آس

 یم تقاضاو تداو یبه فناور یوابستگ جادیبازار، ا یتقاضا رییبا تغ یریپذانعطاف
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ل و به دلیراستا  نیببخشد. در ارا بهبود  یانرژمصرف 

صنعت برق و  یموضوع، مرکز توسعه فناوراهمیت 

 نشست، رایپژوهان وشرکت داده  یهمکاربا  یانرژ

ها در صنعت برق و کالن داده لیکاربرد تحل"

 رد نیم روزی کهنشست  نی. در انمود را برگزار "یانرژ

 ینی، عناوبرگزار شد رویپژوهشگاه ن یسالن رودکمحل 

فاده با است یروگاهینحوادث  ینیبشیو پ لیتحل"چون: 

و رفتار  ینیبشیپ"، "هاکالن داده لیاز تحل

 تیریمد یسازنهیو به عیها در شبکه توزکنندهمصرف

ها در کالن داده لیکاربرد تحل"، "مصرف برق

و  آن ینیبشیحوادث شبکه برق و پ لیوتحلهیتجز

 یبندآن در زمان تأثیر"و  "یندگیآال ینیبشیپ

. دیگرد ارائه "یفشارقو یهاستپ یهامقره یشستشو

 فیدکتر غالمرضا لط ینشست آقا نیسخنرانان ا

 ،شهید بهشتیأت علمی دانشگاه یعضو ه ،یشبگاه

اه دانشگ یعلم أتیعضو ه ،یسیرئ مانیدکتر ا یآقا

 ک،یربیمهندس مهدخت م و خانم یعالمه طباطبائ

عنوان  بودند. رایوشرکت داده پژوهان  رعاملیمد

کاربرد تحلیل کالن داده در صنعت "سخنرانی اول 

های صنعت بیان چالش بود. در این ارائه پس از "برق

ای ههوشمند، نیاز به تحلیل دادهبرق در حضور شبکه 

کالن برای افزایش کارایی، مدیریت بهینه مصرف و 

ها به مشترکین، تولید، بهبود سطح خدمات و سرویس

اجتناب از حوادث و افزایش پایایی و امنیت شبکه 

های های کالن و ویژگیمطرح شد. در ادامه بحث داده

ی هاها، روشد در کالن دادهوهای موجآن، چالش

کاربرد کالن داده سپس ها بیان شد. تحلیل کالن داده

 هایهای تولید، انتقال، توزیع و مصرف با مثالدر حوزه

علم "عینی توضیح داده شد. عنوان سخنرانی دوم 

در  بود. "وکاردر کسب شرفتهیپهای داده و تحلیل

کار و انواع گزارشات واین بحث ابتدا هوشمندی کسب

های زمینه تحلیل مطرح در ؤاالتسهوشمندی و 

 ها ووکار مطرح شد و در ادامه علم دادهپیشرفته کسب

 پردازششیپ، یکاودادههای نقشه راه این علم، گام

 یبندخوشهبندی و های طبقهها و انواع روشداده

های کاربردی علم ها توضیح داده شد. سپس حوزهداده

افزارهای تحلیل پیشرفته داده و یادگیری ماشینی، نرم

ه در این حوز متداول یسینوبرنامههای وکار و زبانکسب

 وکارکسبهای تحلیل پیشرفته روش تیدرنهاتشریح و 

اده د"های شرکت سخنرانی سوم توانمندیبیان شدند. 

)مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو(  "ویراپژوهان 

مدیریتی،  یداشبوردهادر خصوص هوش تجاری و 

های کاربردی و ها، آموزشطراحی و تدوین چارچوب

ها بود. در انتهای این بینی رویدادهای پیشسیستم

های کالن و کاربرد نشست میزگردی در خصوص داده

ن ن ایها در صنعت برق توسط چند نفر از متخصصیآن

 در نشست کنندگانشرکت سؤاالتحوزه برگزار و به 

 پاسخ داده شد.

 

 ، مطالبی راشرکت اینمدیرعامل  حاجی صمدی

 بیانفعالیت و ایده محوری شرکت حوزه پیرامون 

های فناور حاضر شرکتکردند. در انتهای این نشست 

با یکدیگر به بحث و  ،آزاددر جلسه در قالب بحث 

 پرداختند.تبادل نظر 

 
نشست کاربرد تحلیل کالن  یبرگزار

 ها در صنعت برق و انرژیداده

 
  ِ یریگاندازهپایش و  ادوات

 از برق هایشبکهپارامترهای 

عوامل اصلی تأثیرگذار در 

برق  یهاصنعت برق هستند. شرکتحوزه مدیریت 

ه از ک ییهارا با استفاده از داده یانرژ عیتوز توانندیم

 تیریمد ،ندیآیم به دست دیجدنسل  یسنسورها

 انزیدر مورد مو اطالعات کنند. درگذشته کمبود داده 

در حوزه  ییهایناکارآمد جادیبه ا یمصرف انرژ

جمع آوری و تبدیل . شدیممنجر صنعت برق 

 هنیبه یبرا ازیموردنمفید و خام به اطالعات  یهاداده

چالش  کیبرق  یهاشرکتتولید و مصرف در کردن 

در مواجهه با ها مهم است. شرکت اریبس یکیتکن

ها(، سرعت با سه مفهوم: حجم )مقدار دادهها داده

ها( که سه ها( و تنوع )انواع داده)سرعت انتشار داده

ها است، سروکار دارند. با کالن داده یجزء اصل

، کردن تیریکردن، مد یبنددسته رینظ) یامکانات

 یفناور که( هاداده نیکردن ا لیکردن و تحل سهیمقا

در اختیار حوزه صنعت برق قرار کالن داده  لیتحل

 نینمود و ا جادیبه هنگام ا ییالگوها توانیمدهد، می

 دیجد یهافرصت جادیکه باعث ا کردها را رفع چالش

. با استفاده شودیمدر این صنعت  زین زیانگجانیو ه

     یبزرگ انرژ یهاها، شرکتکالن داده یاز فنّاور

 یهاآمده از دستگاهدستبه یهاداده توانندیم

کنندگان قرار مصرف اریاختدر هوشمند را  یریگاندازه

 ییوجصرفهموضوع که  یکنندگانمصرف یتا برا دهند

مصرف  یبرا مناسب زمان انتخاباست،  تیحائر اهم

زمان استفاده  کنند تا قیها را تشوو آن تر شودراحت

خارج از  یهازمان خود را در یپرمصرف برق لیوسا از

        نیبرق همچن یها. شرکتدر نظر بگیرند کیپ

رت صو)به ریو چه مقاد یکه چه زمان نکهیاز ا توانندیم

قادر است به شبکه برق  ی( انرژیو فرض ینیتخم

 توانندیم یانرژ یهاشوند. شرکت مطلع گرددباز

 نظارت ،زاتیو کار تجه طیاعتماد بر شراطور قابلبه

 یکنند که در چه زمان ینیبشیداشته باشند و پ

و  ندینما یریو از آن جلوگ دهدیرخ م یکمبود انرژ

 ،از قطع برق یریجلوگ یبرا توانندیم نیهمچن

ها کالن داده یبردارند. فنّاور ای رارانهیشگیپ یهاگام

در این  ممکن اتیفرض گریموارد فوق و د تواندیم

 کیاستراتژ یهامیو با اتخاذ تصم دینما یرا عمل حوزه

  زانـمیو  عیوزـتنحوه  ،یامالحظهقابل طوربه ستدر

 اخبار مرکز
نشست  نیکمیوشصت یبرگزارالف( 

 مرکز یشورا

 خیمرکز در تار ینشست شورا نیکمیوشصت

طرح  کینشست  نیبرگزار شد. در ا 02/11/1397

و ساخت سامانه  یطراح" وکار با موضوعکسب

د مور "ی/گازیعملکرد کولر آب تیریهوشمند مد

شورا با  تیقرار گرفت که درنها یو بررس یابیارز

 یریکارگدر مرکز موافقت نمود. با به یاستقرار متقاض

 شدهیزیربرنامه افزارسختبر  یکه مبتن سامانه نیا

 ژهیو افزارنرم، میبدون س یمجهز به شبکه ارتباط

 گاهیو پا IOSو  Android عاملستمیسکاربران تحت 

                 است کاربر شدهیطراحداده متمرکز تحت وب، 

 ستمیتواند ضمن روشن/خاموش کردن سیم

ت ه اطالعایبر پا از مد خودکار یمندبهره، با یشیسرما

 ورتصبه ط،یدر مح شدههیتعب یاز سنسورها یافتیدر

. دینما تیریرا مد یشیسرما ستمیهوشمند س

 یهاشبکهاز  یریگبهرهبا  تواندیکاربر م نیهمچن

و  یگزارش دهبرد بلند، کنترل،  میبدون س یارتباط

 بر گزارش را انجام دهد. بنا ستمیاز راه دور س تیریمد

در فصل تابستان  یهر واحد مسکون رانیمرکز آمار ا

استفاده  یاز کولرآب ساعت 12متوسط  طوربهروزانه 

 تیریکه با استفاده از سامانه هوشمند مد کندیم

مصرف برق را  زانیم توانیم ی/گازیعملکرد کولر آّب

 طورهبو کنترل هوشمند دستگاه  یبخش یتنها با آگاه

 .کاهش داد یریچشمگ

 
شست سی و هفتمین  یبرگزارالف( 

 مرکز یشیاندهم

 

فناور  یواحدها یشیاندنشست هم هفتمینو  یس

 خیدر تار یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور

 رویدر محل سالن دکتر رنجبر پژوهشگاه ن 03/11/97

فناور مستقر در  یعامل واحدها رانیبا حضور مد

 .دیبرگزار گرد نیو مدعو نیمرکز، مسئول
 

 
 

 مهندس آشتیانی آقایدر ابتدای این نشست 

ادامه در  "شیپو بهسا انایآر" شرکت رعاملیمد

مطالبی را ارائه  ،ستمیس کینامید مباحث حوزه

 فناوری هوشمند زیگشرکت  پس از آن، کردند.

اوری ـعه فنـعضو جدید خانواده مرکز توس عنوانبه

 آقای مهندس گردید ورفی ـعت برق و انرژی معـصن
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 کوتاه علمی یک بحث

 آن یهایژگیوو  کالن داده
ست. ا شدهلیتبد وکارکسبنوآوری، تحقیق و گسترش علوم کامپیوتری، صنعت و  یهاحوزهموضوعات  ترینمهمبه یکی از  "کالن یهاداده"در چند سال اخیر، بحث 

ر ، انواع زیاد و دباالسرعتبا  یهادادهبه  هاآنهستند.  هاسیسروو اقتصاد  وکارکسب ینیبدرون، وکارکسبتحلیل هوشمندی کالن پیشران توانمندی برای  یهاداده

، ذخیره، پردازش، یآورجمعنبوده و ابزار خاصی برای پذیر امکان متعارف و سنتی یهاتمیالگورو  افزارهانرم، هاروشبا  هاآنتحلیل  که شوندیماطالق حجم عظیم 

ازجمله فروش، ) هاوکارهدفمند کردن کسب ،های بهترگیریصمیمت، هاسازمانرشد ساختارمند باعث  ،هامنطقی این داده نیاز است. مدیریت هاآنمدیریت و تحلیل 

 .شودمی هانهیهزکاهش و  (و رقابت تبلیغات

، ذخیره، مدیریت و یآورجمعمعمول پایگاه داده ه ای برای  یافزارهانرمخارج از توانایی  هاآنکه اندازه  کندیمتعریف  هادادهاز  ییهامجموعهمک کنزی داده کالن را 

 صرفهبهنوآورانه  پردازش یهاروش بهنیاز   بوده وو تنوع زیاد  باالسرعتکه دارای حجم زیاد،  داندمیاطالعاتی  یهاییداراکالن را  یهادادهتحلیل هستند. گارتنر 

 استفاده کرد. هادادهو داشتن تصویری عمیق در خصوص  یریگمیتصمدر  هاآندارند تا بتوان از پردازش 

کالن را در تجارت  یهاداده یهایژگیو، 2001( در سال METAکالن در مقاالت مختلفی آورده شده است. از منظر تاریخی، دانگ لنی )از گروه  یهاداده یهایژگیو

. ندکالن تبدیل شد یهادادهاصلی برای  Vتبدیل به سه  Dاین سه  بعدها (.Data Varietyو   Data Volume،Data Velocity) بیان کرده است Dتا  3 الکترونیک با

 ،Volume،Variety Velocityدیگر ) Vتا  ۵ ،2014تا  2012 یهاسالاضافه شد. در فاصله  Veracity مزبور بنام Vیک ویژگی دیگر به سه  2012سپس در سال 
Veracity  و Value ) ات ۵، با افزودن 2014در سال  سرانجاماضافه شد و V گرید (Validity،Variability ،Venue ، Vocabulary   وVagueness)  تعدادVبه  ها

 یهایژگیو. در این نوشتار، تعدادی از دهدیم، نشان اندشدهافزوده الذکرفوق گانهپانزدهی هایژگیوبه  مرورزمانرا که  هادادهکالن  یهایژگیوشکل زیر پانزده رسید. 

 .شودیمتوضیح داده  هادادهاساسی و مهم کالن 
 

 
 2019تا ابتدای سال  هاکالن داده برای شدهفیتعر یهایژگیو

 

 (Big Volume) حجم بزرگ( الف

 یهاشرکت( است. امروزه )زتابایت ZB)اگزابایت( تا  EBدر بازه  معموالًاست که  هادادهکالن، نشانگر سایز بزرگ برای مجموعه  یهادادهبرای  "حجم بزرگ"ویژگی 

المر در هر ساعت  فروشگاه و و کندیمپتابایت داده را پردازش  20بیش از  هرروزمواجه هستند. شرکت گوگل  (بایتپتا) PB اندازهدر  ییهادادهمحور روزانه با -داده

 به وجودکالن  یهااندازهکالن با  یهادادهکه از  ییهاچالش. برای غلبه بر نمایدیمو پردازش  یآورجمعرا از مشتریان خود  افتهیساختاربایت اطالعات پتا ۵/2بیش از 

  هاهحافظبین  هادادهو انتقال  هاکنندهذخیره ، هاپردازندهاد زیادی از محاسبات موازی انبوه یک انتخاب مناسب است که در آن توزیع بار روی تعد یهارم، پلتفندیآیم
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، مثالعنوانبهاست.  شدهلیتبدبا حجم صدها ترابایت تا حد پتابایت  یهادادهبه یکی از استانداردهای پردازش، ذخیره و تحلیل  Hadop . امروزهردیگیمصورت  یآسانبه

 است. شدهرهیذخ Hadopکاربردی در  یهادادهبایت از پتا 40، بیش از 2018در سال 
 

  (Big Velocity) باال سرعت (ب

به این معنی است که ورود  باال سرعتاست. برای توان عملیاتی،  (Latency) ریتأخو  (Throughputکالن، نشانگر توان عملیاتی ) یهادادهبرای  "باال سرعت"ویژگی 

. این ویژگی برای خیلی از کاربردها، از ردیگیماجتماعی و...(، با نرخ باال و در زمان حقیقی صورت  یهاشبکهشبکه شده )اینترنت اشیا،  یهاستمیساز  هادادهو خروج 

نرمال  صورتبهدر شبکه،  هاداده نییپاسرعتبه دلیل  توانندینمشبکه شده  یهاستمیس، برخی از توسعهدرحالاست. در خیلی از کشورهای  ترمهم "باال حجم"ویژگی 

کم، الزمه صنایع و  Latencyاست.  هاداده( کم در هندل کردن Latency) ریتأخند. معنی دیگر سرعِت باال، ی با حجم باال در اختیار باشهادادهکه  هرچنداجرا شوند 

آنالین تبلیغاتی  یهاپلتفرمتا بتواند تبلیغات را در  دهدیمانجام  هیثانیلیم 10خود را تنها در عرض  یهالیتحل Turn، شرکت مثالعنوانبهمدرن است.  یوکارهاکسب

 قرار دهد.
 

  Big Variety)  )ج( تنوع باال

به نوعِ داده  ویژگی نیا یطورکلبه. شودیها، بکار برده مموجود در کالن داده یهاتهو دس هادادهفهم از انواع  کیو به دست آوردن  فیتعر یبرا "تنوع" یژگیو

 اریباشند بس شدهلیتشک حیاز اعدادِ صح صرفاًکه  ییهاپردازشِ داده ،طور مثال. بهکندیماشاره  شودآن پردازش انجام  یکه قرار است رو یاو نوِع داده شدهرهیذخ

 تیتنوع، ماه نیباشند. همچن شدهلیو... تشک افتهیساخت ریغ افته،یساخت مهین افته،یساخت یهاانواع داده ،یانواع کاراکتر ،یکه از انواعِ عدد تاس ییهاتر از دادهساده

 یهاروش تواندیم. تنوع، باشدیم هادهها و انواع ساختار داداده یمختلف داده، معان یهاشامل فرمت نیکه ا کندیم فیها وجود دارد را تعرکه در کالن داده ییهاداده

ها با انواع مختلف و ناسازگار، ارتباط داده یبرا یسازهینما یهاکیتکن به توانیم هاآناز میان ها ارائه کند که ها در کالن دادهانواع داده تیریحل و مد یمختلف برا

و...  XML استفاده مانند فرمتقابل یهاشده به فرمت افتیداده در لیناهمگون و تبد یهاادهها و کشف دآن نیکردن ارتباط ب دایمنظور پها بهداده یبرا لیپروفا جادیا

 .اشاره کرد
 

 (Big Validityزیاد ) ( صحتد

 در یادیز یممکن است نظرها ،یشبکه اجتماع کیها اعتماد کرد. مثاًل در ممکن است نتوان به همه آن شوند،یم افتیها از منابع مختلف درداده نکهیبا توجه به ا

 نیا ،قاتیاز تحق برخیالبته  باید صحت سنجی شوداست که  یهستند، موضوع نانیاطمو قابل حیها صحهمه آن ایآ نکهیموضوع خاص ارائه شود. اما ا کیخصوص 

ه بها در علم داده "صحت"ویژگی  یطورکلبه. نمود نیو صحت داده را تضم تیفیاند تا بتوان ککرده انیب یاصل یهاداده یهامشخصهحفظ همه  یچالش را به معنا

در کالن  پردازدیبه صحت داده م هادادهدر علم  "صحت" یژگیهرچند و ،گریدانیببه. کندیماشاره  هادادهبوده و به کیفیت  هاآنبودن  قیو دق ییآزما یراست معنی

 توانیم شود،یها مصحت در کالن داده یژگیکه منجر به بهبود و یتوجه دارد. ازجمله موارد زیها نبودن منابع و پردازش نانیاطمقابلداده به صحت بر عالوه  ،هاداده

 .ها  اشاره کرددادهو نوسانات  یریتکرارپذ ها،یو ناسازگار هاینابجا ، ناهنجار یهااسیبابردن  نیبه از ب
 

   (Big Intelligenceهوشمندی باال )( و

شده است. هوش  (Business Intelligence) وکارکسبتحت عنوان هوشمندی  وکارهاکسبو  هاسازماناخیر، هوشمندی یک موضوع جذاب برای  صنایع،  یهاسالدر 

را ارتقا داده، مدیریت  وکارهاکسبکارایی  یریپذرقابت BIهوشمند را تسهیل کرده است.  یهاستمیسخدمات هوشمند، تولید هوشمند، و  یسازادهیپمصنوعی طراحی و 

 "االهوشمندی ب"، هادادهگشته است. در دنیای کالن  بوکسیفنظیر گوگل و  یکریپغول یوکارهاکسبرا حمایت کرده و موجب پدیدار شدن  هاسازمان یریگمیتصم

از هوشمندی انسان در  تواندیمو ابزارها تعریف شود که  هاستمیس، هایفناور، هادهیااز  یامجموعه عنوانبه تواندیمکالن است که  یهادادهبه معنای بینش فهمیدن 

هوش کالنی  Global free Intelligence، مثالعنوانبه ها استبر اطالعات هوشمند داده یبزرگ مبتن یهاهوش دادهکالن تقلید کند.   یهادادهمدیریت و پردازش 

 .کندیمرا برآورده  هاآدم ازاست که انتظارات کالن تعداد زیادی 
 

  (Big Analytics)بزرگ لی( تحله

به فنون و  "تحلیل کالن داده"ویژگی . کندیم یبررس هاآن نیپنهان و ارتباط ب یالگوهاسریع کردن  دایپ منظوربهرا  هادادهاز  یادیمقدار ز "کالن داده لیتحل"

ساخت یهاداده لیکرد: تحل یبندمیتقس یبه شش حوزه اساس توانیداده را م لیاشاره دارد. تحل هاآناز استخراج ارزش  یداده برا یسازو مدل لیکاوش، تبد یابزارها

است.  تیهمهر حوزه حائز ا یدیکل اتیخصوص نییتع یبرا یبنددسته نی. ااریس یهاداده لیو تحلشبکه  لیوب، تحل لیتحل ،یاچندرسانه لیمتن، تحل لیتحل افته،ی

 وجود دارد. هاآنارزشمند از  یو استخراج الگوها کالن یهادادهبرای تحلیل  ی،متعدد یهاتمیالگور
  

  ( Big Valueباال ) ارزش( ز

( و پتانسیل داده ROIبزرگ )بازگشت سرمایه  وکارکسباست. این ویژگی ارزش یک  شدهاستخراج یهادادهکالن  ارزش به معنای  اهمیت  و محتوای  یهادادهدر 

درتمند ق یهابرنامهو  هاتمیالگورکالن ارزشمند، به توان محاسباتی باال،  یهاداده. برای داشتن کندمیبا رقبا مشخص  پذیریرقابتکالن را در سوق دادن سازمان برای 

، کاهش ریسک هانهیهز، کاهش یوربهرهمثل افزایش بازدهی و درآمد، افزایش  یتوجهقابلکالن بارزش، مزایای  یهادادهداده حجیم نیاز است.  یهاگاهیپاتحلیلگر و 

بوک، گوگل و آمازون یسنظیر ف ییهاشرکت، ارزش بزرگی را برای هاآنکالن و تحلیل  یهاداده، مثالعنوانبه. کنندیمو مدیریت برای سازمان ایجاد  وکارکسبدر 

 .اندکردهارائه  فشارخونقند و  یهایماریببهتری برای درمان  یهاحلراهکالن صورت گرفته است  یهادادهایجاد کرده است. در حوزه پزشکی، مطالعاتی که بر پایه 

 
 

 ... ادامه دارد.
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 دومبخش  -یردولتیغهای نوآوری و شکوفایی دولتی و اسامی و مشخصات صندوقلیست 
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 های موفق مرکزمصاحبه با شرکت

 خوانندگانآشنایی بیشتر  جهت، لطفاً شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  "لیان آریاتش صبا "مدیرعامل شرکت  ،خطیرمهندس جناب آقای 

 خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت بهپیک رویش 
 

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

، اساتید دانشگاه صنعت آب و برق و کارشناسان توانمند کشور با نیت باسابقهاز مدیران  چند نفرشرکت آریاتش )لیان آریاتش صبا( به همت 

شرکت آریاتش با داشتن بیش  نیمؤسسگردید.  سیتأس 1389مختلف فنی، مهندسی و بازرگانی به صنایع در سال  یهاحوزهارائه خدمات در 

واردات و صادرات، قادر به ارائه  نهیدرزمکادری مجرب نو و با  یهایانرژهای مدیریت نت، اتوماسیون صنعتی، نهیدرزمسال تجربه  2۵از 

 یاحرفهتخصصی و  کامالًتمرکز شرکت آریاتش بر ارائه راهکارهای  .باشدیمخدماتی متفاوت و متناسب با نیاز صنعت، به صنایع کشور 

عالوه بر ارائه راهکارهای خاص یاتش های اتوماسیون صنعتی، مدیریت نت )نگهداری و تعمیرات( و مدیریت انرژی است. شرکت آرنهیدرزم

 جملهازاروپایی و آسیایی، خود نیز به طراحی و تولید برخی از این تجهیزات  یهاشرکت روزبهزمینه مدیریت انرژی و استفاده از تجهیزات در

آورده است. کیفیت محصوالت یابی ارتعاشات متناسب با نیازهای کشور روی های مانیتورینگ و عیبدرایوهای کنترل دور متغیر، سیستم

تولیدی این شرکت و همچنین تولید تحت لیسانس شرکت سیمتک ترکیه و ارائه خدمات پشتیبانی مناسب نظر مساعد مشتریان را برآورده 

 .نموده است
 

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

 139۵نفر )بدون لیست بیمه(، سال یک  ییزااشتغال 1389سال  نیروی انسانی:های به دستاوردها در حوزه توانیماین شرکت  یدستاوردها ازجمله

 1394سال  حوزه دانشی:ی(؛ امستقیم )لیست بیمه صورتبهنفر  نه ییزااشتغال 1397ی( و سال امستقیم )لیست بیمه صورتبهنفر  چهار ییزااشتغال

ارتعاشات با اخذ تسهیالت از صندوق پژوهشگاه، طراحی و ساخت درایو کنترل  نگیتوریمانصنعتی، طراحی و ساخت سیستم  انیبندانششرکت  عنوانبه

 حوزه دور متغیر ولتاژ میانی با اخذ تسهیالت از صندوق صحا و انجام پروژه کاهش گازسوزی در کمپرسورهای تقویت فشار شرکت نفت و گاز کارون؛ و

، ISO 10002:2014 یالمللنیب، اخذ گواهینامه ISO HSE-ME یالمللنیب، اخذ گواهینامه ISO 9001:2015 یالمللنیباخذ گواهینامه  مدیریتی:

ها، و پآنوین، استارت یوکارهاکسبو عضو کمیسیون  1397، عضو انجمن کارآفرینان استان تهران از سال 1397عضو اتاق بازرگانی تهران از سال 

 .تهران اشاره کرد اتاق بازرگانی انیبندانش یهاشرکت
 

 

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

پشتیبانی مناسب در برگزاری  یهاتیحمادر ارائه مشاوره، شرکت در جلسات، و معرفی به کارفرمایان،  خصوصاً مدیریتی از سوی مدیران مرکز  یهاتیحما

ایجاد فضای آرام و مناسب جهت  آخریالت و در تسه اخذ جهت های داخلی، حمایت در معرفی به صندوقهادر نمایشگاه حضورجلسات، حمایت مناسب در 

 .کار کردن

 

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

 ی.امهیب. عدم شفافیت در قوانین مالیاتی و کندیمنرم  پنجهدسته و  آننبود نقدینگی کارفرماها و بحران شدیدی که در حال حاضر ایران با 

 

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

 اید؟داده
 

به  نتاکنو متأسفانهفضای تعاملی که در مرکز وجود دارد سبب برگزاری چندین جلسه و ارائه پروپوزال مشترک و تعریف پروژه گردیده اما 

 قرارداد ختم نشده است.
 

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

 است. باارزشسازمان امور مالیاتی است. و حمایت در این خصوص بسیار  هاشرکتمشکل  نیتربزرگدر حال حاضر 

 

 ای برای دوران بعد از خروج خود از مرکز دارید؟چه برنامه 
 

 .خود یهاتیفعالمستقر شدن در یک پارک علم و فناوری و ادامه 

 

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

 .میکن دایدست پ مینتوانست آنکشور به  طیبنا به شرا متأسفانهکه  شدهینیبشیپبه فروش  یابیدست
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میبدان شتریب  
 از شماره قبل( ادامه)با یکدیگر  هاشرکتی همکاری هامدل کوچک و بزرگ هایشرکت نیب ارتباط

 نرخ افزایش محصوالت، عمر چرخه شدن کوتاه بازارها، شدنیجهان مانندوکار کسب فضای گسترده تغییرات اخیر دهه چند در

 وجهت با اما بیاورند روی نوآوری خلق به خود جایگاه حفظ و حیات ادامهمنظور ها بهشرکت که است شده باعث فناوری توسعه

 منابع همه هاشرکت اغلب کهازآنجایی درواقع .اندآوردهروی  نوآوری خلق و فناورانه هایحوزه در یکدیگر با همکاری بهها آن دهدینم رخ انزوا در نوآوری اینکه به

-فناوری کوچکِ  و بزرگ هایشرکت دودسته ،میان این در آورند.می روی مکمل منابع دارای هایشرکت با همکاری به ندارند اختیار در را نوآوری خلق برای موردنیاز

 بیشتر هاآن ینب فناورانه همکاری برای تمایل شدت ،بنابراین دارند دسترسی یکدیگر موردنیاز مکمل منابع به نوعیبه خود متفاوتی هاقابلیت و هاویژگی واسطهبه محور

معرفی  ها برایبندی آنگیرند که در توسعه یک محصول معین پیشگام باشند و هرگاه تشخیص دهند که زمانهایی تصمیم به همکاری میشرکت معموالً البته  .است

بندی دسته ها در چهار گروه اصلیهای متعددی برای همکاری و اکتساب فناوری پیشنهادشده است. این روشکنند. روشمحصول مشابه است، همکاری خود را آغاز می

  .ائتالف استفاده از منابع خارجی، و ،گذاری مشترکتملک،  سرمایهشوند: می

 شود.اختصار شرح داده میدر ادامه هرکدام از چهار گروه فوق به
 

 تملک 

 را محسوس غیر و محسوس منابع( 2 شرکت) دیگری و داده اختصاص را مالی منابع 1 شرکت. درآورد خود تملک به را 2 شرکت دارد قصد 1 شرکت این نوع رابطه در

 قانونمند را امر این معموالً  مدون قرارداد یک. است 1 شرکت اختیار در هاآن از برداریبهره حقوق و آمدهدستبه نتایج منابع، مالکیت تمـامی. گـذاردمـی اختیـار در

 :است شناساییقابل مدیریتی دیدگاه از تملک حالت دو .کندمی

 ملکت شرکت فنی هایفعالیت مدیریت در شدهاستفاده هایمکانیسم و مدیریتی اصول و است هافعالیت مدیریت مسئول کامالً  1 شریک مورد این در :مدیریت ادغام

 .کندمی تعریف( مشترک صورتبه گاهی) را شده

 1 شرکت یمجموعه از( بخش) خودمختـار واحـد یک شرکت این بنابراین؛ است همکاری هایفعالیت مدیریت مسئول 2 شرکت حالت، این در :مدیریت استقالل

 شود. اجرا غیررسـمی صورتبه طرفین توسط یا شود ذکر تملک قرارداد در تواندمی 2 شرکت بودن خودمختار. شودمی

 این در. ستا فناوری به دستیابی از ترقوی بازار تصاحب انگیزه مواردی در و شودنمی انجام فناوری اکتساب باهدف صرفاً همکاری نوع این که داشت توجه باید البته

 باشند، شدهادغام چه) تملک. درآمد بوکفیس شرکت تملک به خود، مدیریت و هویت حفظ با اینستاگرام زد؛ مثال توانمی را بوکفیس توسط اینستاگرام تملک زمینه

 بـرای. آیددرمی اصـلی شـرکت از بخشی صورتبه افتهیتملک  شرکت زیرا دهند،می تغییر را یافته تملک شرکت سازمانی ساختار ایریـشه صورتبه( خودمختار چه

 نیاز اغلب و شوند هماهنگ موجود هـایبخـش بـا و ادغـام کـامالً  اسـت ممکن هافعالیت و شده تملک منابع شود، ایجاد است ممکن جدیدی عملکرد یا بخش مثـال،

 .گردند تعریف مجدداً افراد هایمسئولیت و هانقش که است
 

 گذاری مشترکسرمایه 

 هایفعالیت رد مورداستفاده منابع مالکیت. دهندمی تخـصیص مشارکتی مدیریت بـا سـومی شرکت ایجاد برای را( فناوری یا و فیزیکی مالی،) منابع ،2 شرکت و 1 شرکت

 حقوق و نتایج مالکیت مشارکت، شیوه اولیه، سرمایه پرداخت نحوه اولیه، سرمایه در شـرکا سهم رسمی قرارداد یک معموالً . دارد تعلق ایجادشده سوم بنگاه به همکاری،

 اصیخ حاالت کنسرسیوم و جزئی مشارکت ادغام، همکاری هایمدل .باشد داشته شریک دو از بیشتر است ممکن مشترک گذاریسرمایه. کندمی تعریف را برداریبهره

 :که شکلی به آیندمی حساببه مشترک گذاریسرمایه از

 کنند خلق جدید شرکت یک تا دهندمی تخصیص را خود( شرکت کل) منابع همه مذکور، شرکت دو آن در :ادغام. 

 مدیریتی کنترل داشتن بدون را فناورانه هایفعالیت نتایج تا کندمی تملک فناوری منبع سازمان در را اقلیتی سهم شرکت، یکآن در که :جزئی مشارکت 

 .آورد دست به شرکت آن

 یابند دست مشترک فناورانه هدف یک به تا کنندمی یکی را خود نیروهای مؤسسه، و شرکت چند یا دو آن در :کنسرسیوم. 
 

 استفاده از منابع خارجی 

های همکاری را فراهم ( سایر منابع موردنیاز برای اجرای فعالیت2)شرکت ( منابع مالی و شرکت دیگر 1ها )شرکت در مدل استفاده از منابع خارجی یکی از شرکت

کند. منابع ها را کسب میبرداری از آناست و به همین سبب این شرکت مالکیت نتایج و حق بهره 1های موردنیاز خروجی نهایی با شرکت کند. تعریف مشخصهمی

نتایج یک  1توان گفت که شرکت کند. عمالً میاست و این شرکت مالکیت خود بر منابعش را حفظ می 2شرکت شده در همکاری متعلق به فیزیکی و فناوری استفاده

 گیرد:استفاده از منابع خارجی به دو صورت مجزا صورت می خرد.یافته، میتحقق 2فعالیت معین را که توسط شرکت 
 

 :که کسب لیسانس استفاده از یک فناوری یا دانش است دریافت لیسانس. 

 کندهای تحقیق و توسعه شرکت دیگر، یک دانشگاه یا یک مؤسسه تحقیقاتی را تأمین میکه یک شرکت هزینه های تحقیقاتی:قراردادها یا بودجه. 
 

 ائتالف 

 الکیتم شرکت هر که شرط این با گذارند،می اشتراک به را خود( فنی دانش) فناوری و فیزیکی منابع شرکت، چند یا دو. است همکاری اساسی شکل چهارمین ائتالف

 شدهفراهم منابع کردن مشخص. هستند آمدهدستبه نتایج از برداریبهره حق و مالکیت دارای شرکا یهمه. کندمی حفظ ازآنپس و همکاری هنگام در را خود منابع

 تواندمی ائتالف (.شودمی پوشیچشم قرارداد این تنظیم از مواردی در) شودمی امضاء رسمی قراردادی طی ها،آن از برداریبهره حق و نتایج مالکیـت شـرکا، توسط

 حد تا نتایج از برداریبهره حق تسهیم و شرکا از هریک مربوطه وظایف تعیین شریک، هر توسط شدهفراهم منابع نـوع شرکا، تعداد به بسته و باشد داشته شکل چندین

 در ائتالف نوعی توانندمی غیره و مشترک توسعه و تحقیق هایپروژه توافقنامـه همکـاری، کنـسرسیوم، ماننـد همکـاری هایصورت حقیقت در. است متفاوت زیادی

 .شودمی شامل را هاشرکت میان همکاری قراردادهای از وسیعی طیف ائتالف واژه درنتیجه شوند، گرفته نظر
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 دستاوردهای مرکز                    

خود تحت عنوان  یدر ادامه پروژه قبل "کانین یپتروکان"شرکت 

 یبرا لومتریک 120خطوط لوله به طول  یپالس کیحفاظت کاتد

در  گرید یمجتمع فوالد مبارکه اصفهان، موفق به عقد قرارداد

 ،یسنجامکان" یمحور دهیشرکت که با ا نیا .دیگردماه بهمن

 یجاهب یک پالسیحفاظت کاتد ستمیس یسازادهیو پ میتعم

 گری، بار ددینمایم تیدر مرکز فعال "یریفایمرسوم رکت یهاروش

 شیمحصوالت فناورانه خو یسازادهیپو  میدر جهت تعم یدیگام جد

 ، نصب ونیتأم، یشرکت مربوط به طراح نیا ریقرارداد اخ .برداشت

ح سط یپالس کیحفاظت کاتد منظوربه زاتیاقالم و تجه یاندازراه

منعقد  لومتریک 40، به طول متریلیم 1200خطوط لوله آب  یجخار

یم الیر اردیلیم 6در حدود  یزیقرارداد چ نیاست. مبلغ ا دهیگرد

مجتمع فوالد  یبرا رودندهیزا رابیکه به سفارش شرکت م باشد

 مبارکه اصفهان انجام خواهد شد.
 

 
 

 

 فناوری هوشمند زیگشرکت  ؛مرکزمعرفی واحدهای 

 محمدرضا حاجی صمدی: یرعاملمد

 88379082: تماس شماره  

 Mr.hajisamadi@gmail.com :الکترونیک پست  

 :محوری ایده

 عیتوز نیمصرف برق مشترک یآن شیو ساخت سامانه هوشمند پا یطراح

 :فعالیت زمینه 

و  افزارینرم زاتیتجه دیساخت و تول ،یطراح ،یابیارز، مطالعه 

 ...کنترل و قدرت و کی، الکترونافزاریسخت

 :طرح خالصه

 یدر حال مصرف انرژ زمانهم صورتبه یبرق لهیچند وس کههنگامی 

لف مخت لیوسا فردمنحصربهاثر  یی، شناساباشندمیمنبع واحد  کیاز 

منظور ابتدا با استفاده از  نیا ی. براباشدنمی پذیرامکان سادگیبه

و ولتاژ  انیجر یبر رو ایجادشده راتیی، تغشدهطراحی افزارسخت

ا ب شدهضبط. اطالعات شودمیو ضبط  شیپا از هر کنتور برق یخروج

داده و  کزبه مر Wi-Fi یفناور ایاستفاده از شبکه ارتباطات همراه و 

به سرور  شدهارسال هایدادهشرکت ارسال خواهند شد.  یسرورها

 گنال،یپردازش س یاختصاص هایروشو با استفاده از  شدهپاالیش

تلف مخ یبرق لیوسا فردمنحصربهاثر  یو هوش مصنوع نیماش یریادگی

 یانرژ زانی. سپس مشوندمی ییشده و شناسا یجداساز یکدیگراز 

 لهیاستفاده از هر وس یبرا نیبه مشترک شدهتحمیل نهیو هز یمصرف

 هشدطراحی یرابط کاربر وسیلهبهو  شدهمشخصمجزا  صورتبه یبرق

گزارش  نیهوشمند به مشترک هایگوشی یتحت وب و برنامه کاربرد

 .شودمیداده 

 بازار هدف:

 لی( از قبرانیو خارج از ا رانیبرق )ا یانرژ نیتمام مشترک 

  ، ویصنعتو  یکشاورز ،یعموم ،یخانگ نیمشترک

 عیتوز هایشبکهو  روین وزارت. 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      
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، برگزارکننده: مرکز توسعه فناوری 1397اسفند  11، "کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و ابزارهای بازاریابی دیجیتالی" .1

 تهران. -صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو

، "یگاز و نانو فناور نفت، آب، برق، یدر مهندس یتوسعه فناور کردیبا رو یانرژ یهارساختیزکنفرانس توسعه  نیسوم" .2

 تهران. -دانشگاه تهران ،رانیگاز ا مهندسی انجمن ،کنفرانس یدائم رخانهیدب، برگزارکننده: 1397اسفند  23

کاال  یگذارشماره یمرکز مل: برگزارکننده، 1398 اردیبهشت 8 ،"نیچدر بالک GS1 یکاربرد استانداردها یالمللنیب شیهما" .3

 تهران.  –نرایو خدمات ا

کل ارتباطات و  اداره: برگزارکننده، 1398 بهشتیارد 11، "وتریبرق و کامپ یدر مهندس یتکنولوژ یکنفرانس مل نیچهارم" .4

 تهران. -رانیپژوهشگاه مخابرات ا، اطالعات استان سمنان یفناور

 

 انتهای بلوار شهید دادمان،تهران، شهرک قدس،             

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188۵90492             02188۵81968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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