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 سخن سردبیر

کالت منشر کنیم، خدا را شاکر و از همه تالشگران  رد این زمینه ، خصوصا اساتید از اینکه هب حول و قوه الهی توانستیم شماره سوم نشرهی پیام اوج را با وجود تمام  مش

و استقبال خوبی از سوی اساتید و  هگرامی تشکر و قدردانی می کنیم. این شماره از نشرهی شاهد افزایش کمی و کیفی مقاالت ردیافتی نسبت هب شماره اهی پیشین بود

کالت   دانشجویان گرامی شد که امیدواریم  تهیه و انتشار نشرهی حل شده و هب لطف الهی و حمایت رد شماره اهی بعدی شاهد بهبود بیشتر آن نیز باشیم.بسیاری از مش

 مسولین و همراهی اساتید و دانشجویان، شماره اهی بعدی نشرهی هب صورت منظم  و با کیفیت باالرت اراهئ و منتشر خواهد شد.

د و انتقادی جهت بهتر شدن و رفع نواقص موجود استقبال کرده و استدعا دارد که هب تیم دست اندکار نشرهی منتقل گردد ات رد شماره نشرهی اوج از هر گوهن پیشنها

 اهی آتی اعمال شود.

 امید آن داریم که با تهیه و انتشار این نشرهی گامی هرچند کوچک رد راه گسترش و رتویج علم داشته باشیم.

 

گلواکبر-حمید  بی
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 3مانی فتحعلی، 2سید علی توکلی صبور، 1حسین اتحادی

ettehadi@mail.kntu.ac.ir
 

  چکیده:

الكترومغناطیسی و میدان جریان سیال، بر روی  یهادانینیروی لورتنس ناشی از تداخل م ریحاضر هدف ما بررسی تأث مقالهدر 

شود که ضریب لیفت افزایش و ضریب این نیروها دیده می ریباشد. در اثر تأثشكل موشک می یاجریان سیال یونیزه بالک ذوزنقه

توجه به اثرات مثبت این پدیده بر جریان سیال، تحقیقات  با .ابدییاستال افزایش م هو همچنین زاوی ابدییدرگ کاهش م

 .رخی نواقص باشدب یگشاتواند گرهمی ییایردریبر روی این روش انجام شده و در صنعت ساخت هواپیما ، موشک و ز یاگسترده

 سیال یونیزه  –نیروی لورنتس  –میدان مغناطیسی  –مگنتوهیدرودینامیک : کلیدی یهاواژه

 مقدمه -1-1

کردن میدان جریان  یکارصورت دستکنترل جریان به

. جریان از روی شودیبرای ایجاد یک تغییر مطلوب تعریف م

را  ییایردرییک جسم مانند سطح بیرونی هواپیما یا ز

انداختن گذار، به تعویق  ریچون به تأخ یبرای اهداف توانیم

انداختن جدایش ، افزایش لیفت ،کاهش درگ فشاری و 

 نمود.   یکاردست یااصطكاک پوسته

نام برد  توانیکه برای کنترل جریان م ییهااز روش      

غیر فعال  یها. روش باشندیم غیر فعالو  فعال یهاروش

، فلپ ها، ریبلت ها نیازمند گردابه یهادکنندهیمانند تول

نیاز به انرژی  فعال یهامصرف انرژی نیستند. ولی روش

مصرفی دارند مانند مكش و دمش، سطوح متحرک. روش 

کنترل جریان اطراف ایرفویل استفاده  یاکتیو دیگری که برا

 MHDاختصار مغناطیسی یا به کینامیدرودیه شودیم

. جریان شودیکه باعث افزایش لیفت و کاهش درگ م،است 

و الكتریكی  یهادانییک سیال الكترولیت در  داخل م

مغناطیسی باعث اعمال نیروهای حجمی )نیروهای لورنتس 

                                                           
  ارائه شده است. 1395این مقاله در شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران در سال 

 دانشكده هوافضا  –سیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو 3و  1

 درب غربی ورزشگاه آزادی پژوهشگاه باقرالعلوم، 2

میالدی به بعد،  50دهه  ازاز آغ  .گرددی( به ذرات سیال م

نحوه بكار بستن این نیرو در صنعت هوافضا و مكانیک 

موضوع تحقیقات جدی محافل  د،عنوان یک بحث جدیبه

 ییایردریعلمی بوده است. ایجاد نیروی پیشران برای یک ز

کشتی، ایجاد نیروی پیشران در جریان مافوق صوت و  و یا

ورودی جت،  هماورای صوت، کنترل شوک جریان در دهان

پیچیده در جریان سیال در مجاورت  یهادهیکنترل پد

، توربوالنس، گردابه جریان، و یمرزهیال دیواره از قبیل

 .رودیجدایش ازجمله کاربردهای این علم به شمار م

 لورنتسنیروی  -1-2

در فیزیک به صورت نیروی وارد بر بار  نیروی لورنتس

شود. این ای در میدان الكترود مغناطیسی تعریف مینقطه

های الكتریكی نیرو با استفاده از رابطه زیر که شامل میدان

 :شودو مغناطیسی است بیان می

(1) ( )q= + F E v B  

 که در آن
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•  F  لورنتس برحسب نیوتون نیروی 

• E  برحسب ولتر بر متر میدان الکتریکی 

• B  برحسب تسال میدان مغناطیسی 

• q  ولمبماده برحسب ک بار الکتریکی 

• V  ای ذره برحسب متر بر ثانیهلحظهسرعت. 

 .است عالمت ضرب برداری × •

معادل عبارت زیر برای پتانسیل برداری و  طوربه     

 :پتانسیل اسكالر است

(2) 
( ( )q

t



= − − +  



A
F v A  

پتانسیل  ɸ و A هستند کرل و گرادیان به ترتیب × ∇ و ∇که در آن

باشند که توسط می پتانسیل الكترواستاتیک و مغناطیسی برداری

 :کنندارتباط پیدا می B و E های زیر بهفرمول

(3) 
t




= − −


A
F  

(4) =B A  

هستند و  برداری توجه داشته باشید که این معادالت     

 بردار ،اندشدهنوشته پررنگ صورت به که هاییکمیتکلیه 

ابطه نزدیک با قانون القای . قانون نیروی لورتنس رباشندمی

ر دار شده دجسمی که به صورت نسبت بار، دارد یفاراد

عمود  طوربهگیرد اما همان جهت میدان الكتریكی شتاب می

 بر اساساست و  B ای و میدان مغناطیسیبر سرعت لحظه

کند )یعنی اگر انگشت شست قانون دست راست عمل می

و خمش  B باشد انگشت اشاره جهت v است راست جهت

نیروی  qE کند( عبارترا مشخص می F انگشتان جهت

 بر اساسعبارت نیروی مغناطیسی است   B× qv و الكتریكی

توان به صورت زیر بیان همین رابطه نیروی لورتنس را می

 :کرد

(5) ( )q= F v B  

بر سیم که مغناطیسی نیروی لورنتس نیرویی است  مؤلفه

شود که می واردحامل جریان در میدان مغناطیسی 

 شود که بزرگی این نیرونیروی الپالس نامیده می تنهاییبه

qvBsinA است و جهت آن عمود بر B، v است اگر B،v 

خواهد بود؛ و  qvB عمود باشند بزرگی این نیرو به صورت

ای خواهد بود اگرچه بزرگی مسیر حرکت به صورت دایره

ای تغییر کند اما جهت آن به صورت دایرهسرعت تغییر می

                                                           
1 -maxwells equations 

متقابل میدان جریان سیال و میدان  تأثیرات .خواهد کرد

توان بر مبنای دو عامل بنیادی بررسی مغناطیسی را می

 کرد.
ماده رسييانا در القای جریان الكتریسييیته ناشييی از حرکت  •

 میدان مغناطیسی

یر • ث تس  تييأ لورن یروی  یجييهن ت ن جریييان  کنشبرهم در

 الكتریسیته و میدان مغناطیسی

جریان الكتریكی القایی و نیروی لورنتس،  طورکلیبه     

خود دارند  یایجادکنندهبردن عامل      تمایل به از بین 

میدان بنابراین نیروی لورنتس ناشی از حرکات ماده رسانا در 

مغناطیسی در جهتی است که مانع آن حرکات گردد.القای 

تواند در حضور میدان مغناطیسی الكتریسیته همچنین می

نتیجه این امر بر  هرحالبهمتغیر با زمان نیز، اتفاق بیافتد.

 هم زدن حرکت سیال توسط نیروی لورنتس است.

 

 بررسی معادالت حاکم  -1-3

 1الكترومغناطیس توسط معادالت ماکسولمیدان های 

 توصیف می گردند.

 . 0 =B (6) 

t


 = −



B
E (7) 

. q =D (8) 

t


 = +



D
H j (9) 

شدت میدان مغناطیسی و واحد آن  Bکه در این معادالت، 

V/میدان الكتریكی و واحد آن ولت بر متر  Eتسال،  m 

D,است.  H،میدان های القایی مغناطیسی و الكتریكی بوده 

,q j به ترتیب چگالی بار و بردار چگالی جریان و واحدهای

آن ها 
3

c

m
و  

2

A

m
 باشند.می 

,D H شوند.معادالت زیر تعریف میتوسط 

1
H


= B (10) 

D = E (11) 

 

,که    به ترتیب قابلیت نفوذ مغناطیسی و ثابت دی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1


 مافوق صوت انیدر جر یسیمغناط یروهاین ریتاث بررسی: ان مقالهعنو 2

 

    
 

 باشند.می1الكتریک

برای موادی که به اندازه ی کافی هادی الكتریسیته باشند، 

و جریان جابجایی  qنظیر فلزات مایع، از چگالی بار الكتریكی 
D

t




 گردد.معموالً صرفنظر می 

در مطالعه تقابل میان جریان سیال و میدان 

ناشی از القا،  jالكترومغناطیس، دانستن چگالی جریان 

حیاتی است. به طور کلی دو طریق برای ارزیابی چگالی 

جریان وجود دارد. یكی از طریق حل معادله القای 

اینجا در مغناطیسی و دیگری حل معادله پتانسیل الكتریكی.

 روش القای مغناطیسی را ت

 روش القای مغناطیس  -1-4

)چگالی جریان( معادله   jدر این روش برای اندازه گیری

و معادالت ماکسول به دست 2القای مغناطیس، از قانون اهم

آید. این معادله تداخل جریان سیال و میدان مغناطیسی می

 سازد.را میسر می

j = E (12) 

در میدان  uهدایت الكتریكی ماده است. برای سیال با سرعت که 

 شود:قانون اهم به شكل زیر نوشته می Bمغناطیسی 

( )j = E + U × B (13) 

ی القا به شكل زیر حاصل از قانون اهم و معادالت ماکسول معادله

 گردد.می

(14) 21
( . ) ( . )

t 


+  =  + 



Β
U B B B U  

توان از رابطه آمپر را می jچگالی جریان  Bمغناطیسیبا حل میدان 

 به دست آورد.

1


= j B (15) 

توان به را می MHDدر یک مسئله  Bبه طور کلی، میدان مغناطیسی 

دو میدان خارجی 
0B و یک میدان القاییb  ناشی از حرکت سیال

 نیاز به حل دارد. bتجزیه کرد. در این صورت تنها میدان القایی 

از معادالت ماکسول، میدان مغناطیسی 
0B  در معادله زیر صدق

 کند.می

2 0
0 0

t



 − =


B
B (16) 

که    هدایت الكتریكی ماده ای است که
0B گردد.در آن تولید می 

 نظر گرفته شود.در این جا بایستی دو حالت در 

                                                           
1 -magnetic permeability  

 
0B :در ماده نارسانا ایجاد شود 

در این حالت میدان خارجی 
0B  در این شرایط صدق

 کند:می

0 0 =B (17) 

2

0 0 =B (18) 

با داشتن 
0= +B B b( به شكل زیر در می14، معادله ).آید 

(19)

2

0

0
0

1
( . ) (( ). )

( . )

b b
t

t




+  =  + + 




−  −



b
U B b U

B
U B

 

 و چگالی جریان بدین صورت خواهد بود

1


= j b (20) 

 
0B :در ماده رسانا ایجاد شود 

صحیح  18و  17لت شرایط داده شده در معادالت در این حا

 نخواهد بود.

با فرض این که هدایت الكتریكی رسانایی که
0B  در آن

شود با هدایت الكتریكی جریان برابر باشد یعنی تولید می

  توان به صورت معادله القا را می 16و  14از معادله =

 زیر نوشت:

2

0 0

1
( . )

(( ). ) ( . ) )

b b
t 


+  =  +



+  − 

b
U

B b U U B

 (21) 

 

 گردد.میو چگالی جریان توسط معادله زیر محاسبه 

0

1
( )


=  +j B b (22) 

( شرایط مرزی 21( یا )19ای معادله القا یعنی معادالت)بر

 میدان القایی این گونه خواهد بود:

 t1 2{       }T

n tb b b = =b b (23) 

 

که زیر نویس ها، مولفه های عمودی و مماسی میدان را 

دهند برای یک مرز عایق الكتریسیته، از آنجا که نشان می

0njروی مرز  خواهد بود، توسط معادله آمپر این نتیجه  =

 آید: به دست می
(24)  1 2 0t tb b= =  

2 -ohms law 
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 حل جریان و تاثیر نیروی لورنتس  -1-5

چنانچه فرض کنیم جریان آرام و تراکم ناپذیر بوده و سیال 

دارای بار الكتریكی است، با اعمال نیروی لورنتس در 

 ی ممنتوم در جهت جریان داریم:معادله

(25) 21 1
. ( )

u
u u p u J B

t


 


+  = −  +  + 


  

( توزیع میدان 24( و )13و ) (9معادالت )با توجه به 

الكترومغناطیسی و توزیع کمیتهای جریان در میدان جریان 

از همدیگر تاثیر می پذیرند. بنابراین جهت بررسی تاثیر 

 -متقابل آنها می بایست معادالت ماکسول و معادالت نویر

 استوکس به طور همزمان حل گردند.

 ساده سازی معادالت ماکسول -1-6

تقریب های زیر برای مطالعه اثرات متقابل  MHDدر مبحث 

جریان سیال و میدان الكترومغناطیس در نظر گرفته 

 شوند.می
(26)                                        0q =     

(27)                                     0
D

t


=


 

(28)                                       0
q

t


=


           

با توجه به این که حداکثر شدت میدان مغناطیس قابل 

از این رو در سمت راست تسال است،  1کاربرد کمتر از 

(، ترم دوم نسبت به ترم اول ناچیز بوده و قابل 13معادله )

صرفنظر است. با اعمال این فرض توزیع میدان 

الكترومغناطیسی در میدان جریان مستقل از کمیتهای 

 باشد.جریان می
(29)                   j = E  

شود میدان مغناطیسی از بكارگیری همچنین در تحقیق حاضر فرض می

آهنربای دائمی ایجاد شده باشد که در این صورت تغییرات زمانی آن 

 توان نوشت:( می5)صفر خواهد بود و از معادله 

(30)                    =E  

=D( و اینكه 26( با توجه به رابطه )8از معادله ی ) E :داریم 

(31)                    .  =E  

توان نتیجه گرفت که میدان الكتریكی ( می28( و )27روابط )با توجه به 

 قابل بیان است. به صورت گرادیان یک تابع پتانسیل 

(32)                    = −E  

 شود:رابطه زیر نتیجه می( 7-4( و )8-4همچنین با ادغام روابط )

(33)                   2 0  =  

( پس از بسط دادن طرفین 9ی )لهبا اعمال اپراتور کرل در طرفین معاد

 داریم:

(34)        2( . )   − = − H H  

ی فوق با توجه به این که کرل گرادیان یک کمیت اسكالر صفر در رابطه

=H( و این که 1-3ی معادله )است و با مالحظه B ی زیر به رابطه

 آید:دست می

(35)                   2 0 =B  

بنابراین معادالت حاکم بر جریان تراکم ناپذیر یک سیال 

الكترولیت با ضریب هدایت الكتریكی پایین در حضور میدان 

به عالوه  (35و33و25)های الكترومغناطیسی به معادالت 

.معادله پیوستگی  0 =V .تقلیل می یابند 
 

 نتایج -1-7

ویق جدایی نیروی لورنتس در تع تأثیرجهت مطالعه  

در دو حالت  Comsolجریان، محاسبات متعددی با نرم افزار 

بدون اعمال این نیرو و همچنین حالت اعمال نیروی 

لورنتس، انجام گرفته و برای حل معادالت توربوالنس از مدل 

و هوشمند در هر کدام از این حاالت  RNGهای استاندارد، 

 استفاده گردیده است.

تخاب شده برای انجام شبیه سازی مدل ان 1در شكل      

نشان داده شده است. این مدل یک ایرفویل ذوزنقه ای شكل 

های سوپر سونیک باشد که معموال در بالک موشکمی

 10سانتیمتر و ارتفاع آن  40شود . طول ذوزنقهاستفاده می

سانتیمتر در نظر گرفته شده است . و جریان عبوری از آن 

خواص هوا در اتمسفر رقیق ) ارتفاع باشد.ماخ می 2با سرعت 

کیلومتر ( برای شبیه سازی این نمونه انتخاب شده اند.  45

گذارد در حالتی که نیروی لورنتز بر میدان جریان اثر می

طور کامل یونیزه گردیده و ضریب فرض شده است سیال به

 در نظر گرفته شده است. 40تراوایی آن 

 تأثیرنه برای نشان دادن به صورت نمو 3و  2شكل های      

نیروی لورنتس در به تاخیر انداختن جدایی جریان برای 

 درجه برگزیده شده است. 25زاویه حمله 
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 ایرفویل ذوزنقه ای شكل در جریان مافوق صوت  1 شكل

 

علت به تاخیر افتادن جدایی جریان، افزایش ممنتوم      

سیال و به تبع آن غلبه بر گرادیان فشار مثبت )نامطلوب( 

گرادیان فشار لورنتس بر  روینی تأثیر 4و 3است.در شكل 

با حل معادالت توربوالنس به روش  درجه 20در زاویه حمله 

kاستاندارد  − همان طور که ست نشان داده شده ا .

شود در حالتی که نیروی لورنتس وجود دارد مشاهده می

گرادیان فشار بیشتری بر روی سطح بالک ایجاد میشود که 

شود. در این افزایش گرادیان فشار منجر به لیفت بیشتر می

ضرایب لیفت و درگ برای هر دو حالت با و  6و  5شكل 

 بدون نیروی لورنتس رسم شده اند .

 
تور خطوط جریان بدون نیروی لورنتس در زاویه حمله کان 2 شكل

20 

 

نیروی لورنتس در زاویه حمله  تأثیرکانتور خطوط جریان با  3 شكل

20 

 

 

 20کانتور فشار بدون تاثیر نیروی لورنتس در زاویه حمله  4 شكل

 

  
 20کانتورفشار تحت تاثیر نیروی لورنتس در زاویه حمله  5 شكل

 

توان مشاهده کرد، زاویه چنانچه در تمام این نمودارها می
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استال یعنی زاویه ای که ضریب لیفت پس از افزایش دچار 

گردد، در حالت اعمال نیروی لورنتس افزایش افت می

تواند باعث بهبود کارکرد گردیده است که این خود می

ی بالهای هواپیما یا زیردریایی گردد و امكان مانورهای بیشتر

 را بدون استال فراهم سازد.

همانگونه که طی محاسبات انجام گرفته دیده شد، اعمال 

نیروی لورنتس در جریان سیال یونیزه اگرچه با مشكالت 

اجرایی همراه است، اما باعث بهبود قابل توجهی در کارکرد 

ایرفویل ها شده و این امر مطمئناً در مواردی که ایرفویل 

تواند بسیار مثمر جریانی نیست می غیر متقارن بوده و خط

 ثمر باشد.
 

 
و بدون  یسیمغناط یدانم یرضریب لیفت تحت تاث یسهمقا - 6 شكل

 یسیمغناط یدانم

 
و بدون  یسیمغناط یدانم یردرگ تحت تاث یبضر یسهمقا  7 شكل

 یسیمغناط یدانم

  

معموالً در صنعت، حالت مطلوب آن است که ضریب درگ 

افزایش یابد که نیروی لورنتس کاهش یابد و ضریب لیفت 

تواند در آینده به نماید و بنابراین میدر این جهت عمل می

 مهمترین روش برای نیل به این مطلوب بدل شود.
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 بر انسان طیمح ریتأثبررسی  

 2پورفریده حسن  ،1محمد بهزادپور

ویژه محیط طبیعی و تأثیر آن بر انسان پرداخته شده های محیط بهدر پژوهش پیش رو به بررسی مشخصه چکیده:

شود. از آنجایی که انسان خود نیز موجودی طبیعی است و طور کلی محیط به دوسته مصنوعی و طبیعی تقسیم میاست. به

سان از زمان تولد در دل طبیعت بوده، همین طور به دنبال سرپناهی برای حفظ جان خود بوده است. اولین سرپناهی که ان

در آن سكونت یافت غارها بودند، سپس با گذشت زمان معماری سرپناه بشر تغییر یافت. بنابراین باید گفت طبیعت همیشه 

چنین یک مقایسه کوتاه و تطبیقی؛ جزئی از معماری بوده و با نگاهی اجمالی به معماری گذشته به ویژه معماری مسكونی، هم

عنوان مثال حیاط در خانه سنتی ایران نقش ط تگاتنگی با طبیعت داشته است. بهیابیم که انسان در گذشته ارتبادرمی

دیگر، فضایی شخصی جهت خلوت، گیری تعامالت اجتماعی، شناخت از یکسزایی از جمله ارتباط انسان با طبیعت، شكلبه

ست، بلكه ما با حذف چنین فضایی داشته است. اما امروزه متأسفانه نه تنها به فضایی جهت پارکینگ اتومبیل تبدیل شده ا

 ایم. خود را از دیدن افق محروم ساخته

ویژه ارتباط انسان و طبیعت ارائه گردد؛ وجود گویی به نیازهای روحی بهتواند در جهت پاسخراه حل مناسبی که می

 باشد. های مسكونی میواحدهای همسایگی و تراس با ابعاد مناسب مختص به هر واحد مسكونی در مجتمع

که وجود ارتباط  تواند تأثیرات و نقش حیاط مرکزی را در معماری امروز ایفا کند، از جمله تعامالت اجتماعیاین فضا می

های مهم طور یكی از مؤلفهگردد. همینشود و شناخت نیز موجب باال رفتن امنیت میدیگر باعث شناخت کافی میافراد یک

های در نظر گرفتن وجود طبیعت در معاری گذشته، ارتباط بشر با طبیعت در دورهکیفیت شهر، امنیت شهری است. با 

های کارآمد تأثیرات مثبت و شگرفی بر کارگیری آن با روشرسیم؛ وجود طبیعت و بهمختلف حكومتی به این نتیجه می

 شهر، معماری و انسان خواهد داشت.

 اری مسكونی، شناخت، امنیتانسان، طبیعت، تعامالت اجتماعی، معم واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -2-1

انسان از زمانی که چشم به این جهان گشود در دل 

ی اصلی او یافتن سرپناهی بود که طبیعت بود و دغدغه

تواند امنیت جانی او را تأمین کند، بوده است. تصاویری به

شود نشان های اولیه مشاهده میامروزه از انسانکه 

سیر تحول جسم انسان و نحوه زندگی او از  یدهنده

گذشته تا به امروز بوده است. عواملی که در نحوه 

گیری جسم انسان مؤثر بوده است شامل نوع تغذیه، شكل

باشد. محیط زندگی و اتفاقات رخ داده در آن محیط می

                                                           
 Mohammad.behzadpour@gmail.com دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد گیالن، ایران 1

 کارشناس معماری، دانشگاه دهخدا قزوین، ایران 2

و تحوالت عظیمی که در نوع  به تدریج با گذشت زمان

وجود آمد، تغییرات تغذیه و محیط زندگی انسان به

گیری فیزیک انسان و حتی روح و روان بسیاری در شكل

کم اتفاقات ناخوشایندی رخ داد و وجود آمد. اما کماو به

تر شد، موضوعی که امروز ارتباط انسان با طبیعت کم رنگ

 شاهد آن هستیم. 

کوتاه و تطبیقی به ارتباط این سه عامل اگر یک مقایسه 

انسان، طبیعت و معماری از ابتدای تاریخ بشر تا یک قرن 

بینیم که در گذشته ارتباط انسان پیش داشته باشیم می

و طبیعت در فضای معماری به ویژه در فضای مسكونی 
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تر شده رنگرنگ و کمتر بوده و در حال حاضر کمبیش

گذشته طبیعت همیشه جزئی از طوری که در است، به

معماری بوده و حضور آن در فضای مسكونی برای انسان 

تأثیرات مثبتی چون تأمین انرژی مثبت که حاصل از 

نیروهای موجود در طبیعت بوده، تعامالت اجتماعی، 

گویی به نیازهای روحی و روانی خشناخت و امنیت و پاس

 انسان داشته است.

ها و در تمامی تخصص توان گفت در بینشاید به

ی تحصیلی و های موجود در دانشگاه، رشتهرشته

تخصصی را مانند معماری یافت که با زندگی مردم ارتباط 

 بسیاری داشته باشد. 

در طی چندین دهه اخیر شاهد رشد روز افزون جمعیت 

همراه داشته ایم که مشكالت بسیاری را با خود بهبشر بوده

از بین رفتن طبیعت، از بین رفتن است از جمله؛ تخریب و 

منابع تجدیدناپذیر و سوخت های فسیلی، افزایش 

توان اشاره نمود. وجود های زیست محیطی میآلودگی

ها در جهت ای شد تا تحقیقات و بررسیاین عوامل دغدغه

 ای بهتر و کارآمدتر صورت پذیرد.رسیدن به نتیجه

ان معماری تواند راهی برای گذر از بحرکه می چهآن

های شكل با ساخت مسكن و انبوه سازیمعاصر باشد؛ 

دوباره میان انسان توانیم همانند گذشته ارتباط گرفته به

خصوص معماری را در فضای معماری به و طبیعت

مذکور در تر و بهتر کرد و از عوارض منفی مسكونی بیش

 جلوگیری کرد.   زمان حاضر و آینده
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روح انسان باید از آرامش برخوردار باشد که در پی آن 

طور که در همان از بدن و عقل سالم نیز بهره ببرد.

دانیم می .یم )عقل سالم در بدن سالم(ئگوالمثلی میضرب

ثیر شگرفی بر روح و أحیط زیست طبیعی سالم تمکه 

های روحی و آدمی دارد. افسردگی و افزایش بیماریروان 

، بدون ارتباط به آسیب رساندن به مروزروانی انسان ا

تواند منكر شود که تخریب کس نمیهیچ نیست. طبیعت

نهد و اثرات ی رفتار آدمیان میتاثیر منفی بر شیوهآن 

ی بشری گری بر اخالق فردی و جمعی جامعهویران

توان چنین گفت که معماری پس می گذارد.برجای می

است که با این  "اصطالح متكبری"مدرن یک معماری به 

تمامی طبیعت  "فقط من باید بدرخشم"ایدئولوژی 

پیرامون خود را از بین برده است. این در حالی است که 

از معماری محسوب  ئیدر عرصه گذشته, طبیعت جز

شاهد شده است. از این روی ما در معماری معاصر می

هستیم. که این نوع  ،و انرژی آن کمبود عناصر طبیعت

بار فرهنگی, تاریخی و اجتماعی  گونهمعماری بدون هیچ

دهد و این امر باعث تشدید به حیات خود ادامه می

ایجاد تشنج عصبی در  ،هاگاهبحران هویت در سكونت"

عدم احساس تعلق در ساکنین و عدم حس  ،کاربران

 شده است.  "هاییمحیطسرزندگی در چنین 

لزوم  آرامش، نیا یدوباره یاهدا یبرا زین حال

 ی و استفاده از متافیزیک آنبه معمار عتیبرگرداندن طب

 یمعمار تیو خواستار تقو میدانیم ریاصل انكارناپذ کیرا 

 یمعمار یبرا واریطور که سقف و دهمان .میهست یامروز

قائده مستثنا  نیاز ا دینبا زین عتیجبر است پس طب

  1.باشد

 یکه امروزه فراموش شده ابعاد روح یموضوع مهم

 ایآمده که از محل و  شیشما پ یاحتماالً برا .انسان است

جا که به آن دیو دوست نداشته باش دیمتنفر باش یمكان

که با بودن در آن  دیارا تجربه کرده ییفضا ایو  دیبرو

شده و  جادیدر شما ا تیمیو صم تیاحساس آرامش امن

 یمتماد یهاساعت یدرآن برا ورمند به حضهعالق

 فیروش، تعر نی. احساس و ادراک فضاها به ادیباشیم

که حس شما را  یندارد و فقط با کلمات نیو نماد یكیزیف

 معماری

 انسان

 طبیعت
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عامل  کیامر به  نیاست و ا فیدارد قابل توصیم انیب

مثبت و  یهایآن را انرژ جانیگردد که ایباز م یطیمح

 حیصح می. تنظمیانموده فیموجود در فضا تعر یمنف

 میکرده و عدم تنظ جادیمثبت در فضا ا یحالت یانرژ

و دور کننده نسبت به فضا در  یمنف یمناسب آن حالت

که علت همه  گرید دهیو هزاران پد دینمایم جادیانسان ا

 گردش به از استفاده با امر این و است یها انرژآن

محیط  در انرژی این صحیح کارگیریبه و درآوردن

 مناسب منازل و هاساختمان ایجاد طریق از انسان اطراف

 .بود خواهد کنترل قابل

گیری پس اگر بخواهیم از موضاعات فوق یک نتیجه

و ذخیره انرژی ما را در محیط  قابلیت دریافت ءکنیم، اشیا

تمامیت انرژی  ای حال ما خوب باشد،دارند، اگر در دوره

سطح انرژی محیط بعد از  و گرددما در اجسام ذخیره می

گردد و برعكس آن سان میهای ما همیک مدت با انرژی

نیز صادق است، به خاطر همین است که بعضی اوقات 

گردد و در اصطالح زندگی خود خسته میانسان از محیط 

شود و این شما هستید که باید به مزه میزندگی بی

های معنوی یا طبیعت بكر یا سفر بروید که ارتعاش محیط

  و سطح انرژی خود را باالتر از محیط زندگی خود ببرید.

 امری اساس بر طبیعت و انسان میان اصلی ارتباط

 هاینقش از یكی و شده ریزیپایه فطرت یعنی درونی

 و اجتماعی تعامالت جهت بستری ایجاد طبیعت مهم

افراد،  بین ارتباط .است کاربران آوردن گردهم چنینهم

 انسان زیست مناسب، برای هرمحیط ضروریات از یكی

 سهولت ما برای را امری چنین طبیعت عنصر که است

 عناصر کمبود شاهد امروزه معماری در بخشد، ولیكنمی

 مسائل به توجه ضمن باید معمار حال. هستیم طبیعت

 ایگونهو اقلیم به عوامل محیطی شناختی، حفظزیبایی

های از طریق انرژی آدمینیازهای  گویپاسخ که کند عمل

 2طبیعت نیز باشد.

در معماری معاصر برای انسان رخ  علت اتفاقاتی که

معماری معاصر ساخت امروزه در  که؛است  ایندهد می

دالیل گوناگونی  به" تئوری هماهنگ با طبیعت "با  بناها

ش کمی به مقوله مسكن, رویكرد نگر "چونهم
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ا و کیفیت گرایانه نسبت به زمین, عدم توجه به معنسود

های طبیعت بر روان گذاری انرژیثیرأفضایی و غفلت از ت

است. یكی توجهی قرار گرفته لطفی و بیمورد کم "آدمی

ایجاد بستری جهت تعامالت "های مهم طبیعت از نقش

تر که برای ارتباط بیش "آوردن کاربراناجتماعی و گردهم

باشد. ارتباط و تعامل از ضروریات هر می ،باهم بودن است

با یک  رود.شمار میبرای زیستن انسان به ،محیط مناسب

فضایی مسقایسه کوتاه می توان گفت، در گذشته از جمله 

که در آن افراد با یكدیگر ارتباط داشتند و تعامالت 

اجتماعی در آن اتفاق می افتاد حیاط مرکزی در خانه 

های مسكونی بوده و امروزه چنین فضایی را باید در 

های مسكونی به شیوه دیگر خلق کرد که در ادامه مجتمع

 پردازیمها میآنبه بررسی 

مار اطیح نقش -2-2 ناط یمسکککون یدر مع ق م

 رانیمختلف ا

 هاینقش ایران مختلف مناطق در حیاط حال عین در

 نظرگرفتن در با. است نموده ایفا را متفاوتی گاه و متنوع

 توانمی مسكونی، هایحیاط در هایتنوع گونه

 :نمود شناسایی آن برای را زیر کارکردهای

 مالكیت محدوده نمودن مشخص -

 خانواده امنیت و خلوت برای مكان تعریف -

 خانه مختلف عناصر و فضاها وحدت ایجاد -

 گردش عناصر نمودن فراهم -

 خانه در خنک فضای یا باغ ایجاد -

 خانه در هوا گردش و تهویه ارتقاء -

 ارتباط افراد خانه با یكدیگر -

 شده تشكیل مختلفی هایو بخش ساختارها از خانه

 دیگریک به و احاطه حیاط با کاربردی صورت به که است

 و مجزا صورتبه گاهی کردهاعمل این. اندخورده پیوند

  کنند.عمل می دیگریک با ترکیب در گاهی

 کندمی جدا مجاور هایخانه از را فضای حیاط دیوار،

 به تا دهدمی را اجازه این ساکنین به ترتیب این به و

 باشند، داشته نظارت خود و مزرعه باغ بر مستقیم صورت
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 در. است دسترس در مستمر صورتبه که غذایی منبع

 خنک در را نقش مهمی حیاط کشور، ترگرم مناطق

 حیاط واقع در. کندمی ایفا خانه در هوا جریان و نمودن

  محدود استخر با با که بود خانه درون کوچک باغ مرکزی

 سال گرم فصول در را خنک فضایی گیاه فشرده پوشش و

  3آورد.می فراهم

شدن، نقش آن  اندرونی و خانه فضاهای به مرکزی حیاط

. شده بود ترپررنگ خانه ساکنین روزمره زندگی در کامال

 در حیاط کارکردی، ویژه عملكردهای این کنار در

 درونی گونه به توجه با و مختلف فصول در ایران هایخانه

 هایمقیاس در را مختلفی هایفعالیت بیرونی خود یا

 خوردن تا میهمان پذیرایی از خصوصی و عمومی متنوع

 خورد در را ترخصوصی هایسرگرمی تفریح و و خوابیدن و

 سنین در خانه اهالی زندگی در و است دادهمی جای

 .کرده استمی بازی نقش مختلف

 یمسکککون یهاباز در مجتمع یفضککا ریتأث -2-3

 نیامروز

 جسمی سالمت بر باز فضای کیفیت مثبت تأثیر امروز

 فضاهای از و است شده پذیرفته امری ها،انسان روحی و

 خألهای تا رودمی انتظار مسكونی هایدر مجتمع باز

 خالئی نماید، پر ساکنین زندگی در را حیاط نبود از ناشی

 و شلوغی و شهرها در سبز فضای کمبود سرانه با که

 .شودمی احساس تربیش امروز شهرهای ازدحام

 این کالبدی نقش که داشت توجه باید وجود، این با

 در دارد، سنتی هایخانه در حیاط با بنیادین تفاوتی فضا

 فضای ترینبیرونی مسكونی هایمجتمع در فضای باز واقع

 لحاظ به و است شهری فضای با ارتباط مفصل و خانه

 به و آیدمی حساب به بیرونی بخشی 4عنوان به کاربری

 مشترک و بازتر هایفعالیت گیریشكل محفل نوعی

 است.

 به مسكونی هایمجتمع در باز فضاهای مجموعه

 و طبقات در هامهتابی و هاتراس محدود و بسته فضاهای

                                                           
3 (Memarian & Brown, 2006) 

4 (Wilkinson.1983) 
5 )Tzonis, 2006,24 p( 

 همكف، طبقه در کوچک های خصوصیحیاط یا

 محدود برنامه بدون مشترک فضاهای یا و هاپارکینگ

 باز فضاهای که کنندتأکید می متخصصین اگرچه اند،شده

 و بالاستفاده فضاهایی نه مسكونی هایبلوک میان مانده

 مختلف رخدادها تحقیقات مالقات، برای فضاهایی که زاید

 5.مطلوبیت افزایش در باز فضاهای تأثیر میزان از غرب در

 آن از دارد؛ نشان ساکنین برای فضا هستند. برخوردها و

 در( 1986) سارمسیاندر و مارکوس کوپر جمله

 هایموفقیت مجتمع که کنندمی تأکید تحقیقاتشان

 مثبت تأثیر میزان با باال و متوسط تراکم با مسكونی

 در دارد، دوستی مستقیم رابطه هابلوک میان باز فضاهای

 تأثیر همسایگان با تعامل, 6فیزیكی و روحی سالمت بهبود

 مؤثر ساکنین در جدید خانه پذیرش و انطباق در سزاییبه

 موفق طراحی که داشت توجه باید اگرچه. است

 را میان مناسبی تعادل که است ایطراحی همسایگی،

 هایفرصت و همسایگی برخوردهای هایفرصت

 اگرچه مثال، عنوانبه. سازد برقرار را خلوت و گیریگوشه

 سنتی صورتبه کوتاه دیوارهای با فضاهای خصوصی

 به تواندمی ولی دهدمی افزایش را همسایگی برخوردهای

 توجه مورد و ناامنی احساس به ساکنین زمانهم صورت

  7کند. القاء را بودن دید و

 باز فضاهای نقش به توجه با مختلف کشورهای در

 گوناگون راهبردهای و ریزیبرنامه با مسكونی هایمجتمع

 حداکثر از تا شودمی تالش مختلف هایمقیاس در

 که مكانی به یافتن دست برای باز فضای هایقابلیت

 آن بر عالوه و برانگیزد ساکنین در را خاطر تعلق احساس

 کند، کمک نیز شهر محیطی زیست و جمعی منافع به

 مصنوع و محیط معماری سازمان میان این در. یابند دست

 زمینه این در هاارگان ترینفعال از یكی عنوانانگلستان به

 در باز فضاهای کیفی افزایش در مؤثر عوامل از لیستی

 بهبود در هاآن نقش بهبود و های مسكونیمجموعه

 اجرای و طراحی ریزی،برنامه در مجتمع ساکنین زندگی

 :است کرده معرفی های مسكونیباز مجموعه فضای

6 (Beer.1983) 

7 (Thwaites.2001) 
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 کیفیت باالترین در باز و سبز فضای ایجاد در التزام. 1

 مربوطه هایمدیریت و هاسازمان توسط ممكن
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 سبز فضای گسترش و ریزیبرنامه در شهری
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 حداکثری
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 طراحی کیفیت گرفتن نظر در با جدید امكانات

 و هافرصت از استفاده برای کارکنان و ساکنین تشویق. 6

 باز فضای در آموزشی امكانات

 از مدت بلند مراقبت و دارینگه این که از اطمینان. 7
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 رفتار در تغییر برای فضاها طراحی و شخصیت بهبود. 8
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 8.هوای )اقلیم( و آب تأثیرات و تغییرات برابر

های ترین تأثیرات فضاهای باز در مجتمعیكی از مهم

، که افزایش تعمالت اجتماعی عالوه برمسكونی امروز 

دیگری نیز در پی مثبت پیامدهای  آنرشد روز افزون 

با محیط است که امروزه  تعامل کودک 9خواهد داشت،

فضایی جهت بازی و ارتباط کودکان با یكدیگر وجود 

ندارد، آنها مجبورند در یک فضای بسته و محدود مشغول 

رار گرفتن در باشند. این کودکان از حضور در فضای باز، ق

 .شوندمعرض هوای آزاد و نور خورشید محروم می

                                                           
8(CABE2009)   
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10(Francis, 1987)  

11(Muscovitch, 1980) 

  طیکودکان با مح تعامل -2-4

 محیطی هایمورد اولویت در گرفته انجام مطالعات

 در کودکان هایداشتنی دوس» گروه دو به کودکان

 باعث ندارند یا دوست که چیزهایی» و« کالبدی فضاهای

 اغلب که چندهر . اندشده تقسیم ،«شودمی هاآن ترس

 یا شده طراحی هایمحیط مثبت هایجنبه بر مطالعات

 از کاملی تصویر درک برای ولی اند،داشته طبیعی تمرکز

 که هاییمكان از آگاهی کودکان، مناسب برای مكان

 حائز نیز ترسندمی هاآن از حتی ندارند یا دوست کودکان

 دنیای هایواقعیت نیز جزء هامكان این. است اهمیت

 هاییمكان ها برپژوهش گروه اولین. هستند کودکان

 شونداستفاده می کودکان توسط تربیش که دارند تمرکز

مكان  عنوانبه هامصاحبه در کودکان که هاییمكان یا

 .کنندمی ذکر جذاب

 های مطلوبمكان از از فهرستی حاکی تحقیقات نتایج

گونۀ  52 از ایگسترده تنوع شامل که است کودکان برای

 بندیطبقه اولویت برحسب که است هامكان از متفاوت

 فعالیت از پر هاییمكان از؛ عبارتند هاآن از برخی .اندشده
 و کودکان سایر با تعامل هاآن در که هاییمكان10

 پذیر باشد.امكان بزرگساالن
 هایمكان  12قابلیت فراوان و تنوع با هاییمكان11

 صمیمی، ایمن، هاییمكان 13و بكر طبیعی عناصر دارای

 هاییمكان برخی موارد در حتی و مخفی و محصور

  14خطرناک. و انگیزهیجان

 این پذیرفته صورت مطالعات همه در مشترک نكته

 در هامكان کاربرد و ارزیابی در سنی هایکه تفاوت است

 تغییر سن افزایش با متناسب نوجوانان، و کودکان بین

 ساله 16 تا 8 کودکان روی بر تحقیق که یک در. کندمی

 اولویت رشد با برای آشنایی مسكونی منطقه یک در

 که حاصل شد نتیجه این گرفت، انجام هاآن مكانی

ها قابلیت براساس را هامكان ترسال و سن کم کودکان

 تمایل تربزرگ کودکان حالی که در کنند،می انتخاب

12 )1977,23Zerner, ( 

13 (Alexander, 1967,416-418; Francis, 1987; Hart, 1979  
)27 -23.1977Zerner,  ) 4  
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 یا و خود شناختی هایویژگی خاطر به را هاداشتند مكان

 ایطالعهم در 15.کنند انتخاب خصوصیات زیباشناختی

 مهم فضاهای درباره بزرگساالن خاطرات در مورد دیگر

 تمامی تقریباً که شد حاصل این نتیجه کودکی، یدوره

 وساطت بدون که بیرونی را هایمحیط بزرگساالن

 ذکر فضایی مطلوب عنوانبه کردند،می تجربه بزرگساالن

 12 تا 10 کودک چندین با دیگر، ایمطالعه در. کردند

 هایمكان که شد مشخص گونهاین و شد مصاحبه ساله

 و هاجاذبه از برخی اندازه به تفكر، برای خلوت آرام و

 مطالعه این. دارد اهمیت کودکان برای های آشكار،قابلیت

 کودکان که چیزی که داشت کیدتأ نكته بر این چنینهم

 در نظراتشان به توهین آن بیزارند، از همه از بیش

  16است. محیط خصوص

 نگاریمطالعه، نقشه این در شده استفاده ابزارهای

و  مستقیم مشاهده برداری،یادداشت شناختی،

 مسیریابی هایمهارت و محیطی کندوکاو غیرمستقیم،

 .است

 و هانگرش گرفتن نادیده هاروش این اکثریت ضعف

 باورها، احساسات، که درحالی است احساسات کودکان

 رفتار بر تاثیرگذار عامل های کودکانارزش و هانگرش

 تعامل در مطرح مفاهیم دیگر از 17شود.می تلقی هاآن

 بازی مكان چون، پیرامون، موضوعاتی محیط با کودک

 رشد در آن ارزش طبیعت و جنبۀ؛ دو از که است آزاد

 نظمیبی و نظم بین 18کودکان وتعادل فیزیكی و شناختی

  19.است بررسی قابل

 اختیاربی دوران کودکی، خاطرات در تفكر با چنینهم

 بازی فضای مطلوب عنوانبه هاخیابان و هاکوچه فضای

 خیابان»یا « وونرف» واژه. شودمی متجسم همه اذهان در

و  کوچه که است استوار فرض پیش این بر« زندگی برای

 نهاد یک به عنوان و دارد تعلق ساکنان همه به خیابان

 اجتماعی کارکردهای و تعامات ارتقای اجتماعی موجب

                                                           
15 (Moore,1986) 

(295-292, 1999et al.,   Woolley)  6
  

17 ))2001Patton,  

18(Chawla, 2002)  
19 )1928; Bjorklid, 106-2004,104Blinkert , ( 

 این. گرددمی کودکان خصوصاً ساکنان برای همه سازنده

 از حفاظت و دارینگه محیط، به حس تعلق به تالتعام

 تشویق و کودکان برای ثابت بازی الگوی بروز و محیط

 دیگر از 20.شودیمنجر م کودکان اکتشافی هایفعالیت

مشارکت  محیط، با کودک تعامل در مطرح مفاهیم

 معتقد است ،21دریسكل. است مكان ساخت در کودکان

پیرامون  محیط توسعه فرآیندهای در باید کودکان که

 محیط با نزدیک از کودکان زیرا شوند، داده دخالت

 چگونگی مورد در معموالً و هستند تماس خود در پیرامون

 وی. ترندآگاه پیرامونشان محیط با تصمیمات مرتبط تاثیر

 تواندمی اجتماع توسعه در مشارکت کودکان بود معتقد

 برای و جدید هایآموختن مهارت با کودکان برای

 هایمهارتدیدگاه  از بهتری کسب درک با بزرگساالن

دیدگاه  از بهتری درک کسب با بزرگساالن برای و جدید

 نظر فهم. باشد مفید محلی، محیط مورد در کودکان

 محیط به معنا دادن برای ابزاری عنوانکودکان به

 زمان بغرنج و پیچیده مفاهیم از پذیرای کودک، و متناسب

 برای ساده فرصت از تواندمی مشارکت کودکان. است حال

 در واقعی دخالت تا های زندگی،واقعیت توصیف

به  گوناگونی عملی، اشكال ریزیبرنامه و گیریتصمیم

  22.بگیرد خود

با « شهرها در رشد» پروژه در 23چاوال که ایمطالعه در 

 از کودکان ادراک و کاربرد چگونگی نشان دادن هدف

 نبردن بی از نیز و هاآن بر محیط نحوه تاثیرات و محیط

 واقعیت و حرف بین در های موجودتفاوت و هادوگانگی

 در کودکان هایو نگرش احساسات درک اهمیت در

 ایقاره بین ابعاد فرهنگی و تنوع وجود با داد، انجام محیط

 . زیر رسید جدول در مندرج نتایج به پژوهش

 

 

 

20Ghazzeh, 1998)-(Pressman, 1987, 42; Abu  

21 ))27, 2002 

22(Chawla,  2000 )4020&,  .Heft  

23(Chawla, 2004)  
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-15کودکان یابیارز یبر مبنا GUIC یطیمح یشاخص ها 1جدول

 24ساله 10

های ویژگی

مثبت 

 اجتماعی

بستگی اجتماعی، هویت اجتماعی هم

منسجم، محیط امن اجتماعی، امنیت و 

 نوعآزادی تحرک، سنت کمک به هم

های ویژگی

 مثبت فیزیكی

های سبز مكان مالقات افراد محدوده

های خدماتی سن و سال، سرویسهم

فعالیت، ها برای مناسب، تنوع مكان

 آزادی حرکت و امنیت فیزیكی

های ویژگی

منفی 

 اجتماعی

ننگ و محرومیت اجتماعی، کسالت و 

حوصلگی، ترس از آزار و اذیت و بی

جنایت، تنش قومی و نژادی، احساس 

عدم قدرت سیاسی، محیط نا امن 

 اجتماعی

های ویژگی

 منفی فیزیكی

های خدماتی، ترافیک فقدان سرویس

های های مجزا، زبالهسنگین، محدوده

جمع آوری نشده، فقدان زمینه برای 

فعالیت، عدم وجود فضاهای دور هم 

 جمع شدن

 

 یدر معمار یگیهمسا یدر گذشته و واحدها محالت

 گریدکیدر جهت ارتباط مردم با  یمعاصر راهکار

 میدر محالت قد یتعامالت اجتماع برقراری -2-5

 تأکید بر کهن، هایبافت و قدیم شهرهای در اصوالً

 چراکه ،است بوده تربیش جمعی و عمومی فضاهای ایجاد

 در که شدندمی دانسته شهری عمده عناصر از فضاها، این

 فرهنگ باالبردن درنهایت، و شهر تعیین هویت

 شهری ساختار در 25داشتند. سزاییبه نقش شهروندان،

 گیریشكل در مهمی عنصر عمومی گذشته فضاهای

  بوده اند. هاآن ساکنان میان در اجتماعی تعامالت

 در ایو عمده گسترده نقش محالت درگذشته

 مدرنیسم، از کردند.می ایفا اجتماعی تعامالت دهیشكل

 بازارها، و شهری هایمیدان مانند عمومی فضاهای

                                                           
  , Chawla)20 :ماخذ) 24
  ( 16، 1391)محمدی،  25

 و اندبوده اجتماعی ارتباطات جهت هاییعرصه عنوانبه

 اجتماعی انفعاالت و فعل از متشكل هاییمكان درحقیقت

 پذیرامكان را تعامالت این که مردمانی از زیادی تعداد

 در امنیت یمقوله 26اند.شدهمی دادقلمساختند، می

 از آن ساکنین زیاد تعداد دلیل به مسكونی هایمجتمع

 شهر امنیت به درنهایت و است برخوردار زیادی اهمیت

 نیازپیش امنیت، یمقوله دیگر طرف از شود.می منجر

 اقتصادی، اجتماعی، علمی، پیشرفت هرگونه اساسی

 هایبدنه چنیناست، هم جامعه در سیاسی و فرهنگی

 اغلب دارند، فضا خوانایی در مهمی نقش که ساختمانی

 تأمین که چرا گیردمی قرار این فضاها با ارتباط بدون

 از هابدنه توسط مسكونی هایباز مجموعه فضای امنیت

 آب شرایط از و حفاظت مراتب سلسله حریم، ایجاد طریق

 حساب به هابدنه وظایف تریناصلی از یكی که هوایی و

  27شود.می گرفته نادیده می آید،

 همسایگى در شهرسازی معاصر غرب واحد -2-6

 تغییرات و غربى کشورهاى در صنعتى انقالب از بعد

 فضایى ساختار اقتصادى، و اجتماعى هاىدر نظام گسترده

 مفهوم به نگرش در. شد دگرگون شهرها نیز اجتماعى و

 در ساکن جامعه براى وجود آمدهبه مشكالت حل و شهر

 هااندیشه ها وایده بیان به متعددى اندیشمندان شهر،

هاى مجتمع جمله از. پرداختند آرمانى جامعه براى خود

 و کار فضاهاى از ترکیبى که گردید پیشنهاد زیستى

 بین داشت سعى زیستى هاىچنین مجتمع. بود زندگى

 و پیوستگى نوعى خدمات مربوط و مسكونى محدوده

 هاآن در طراحى اصلى معیارهاى و نماید ایجاد بستگىهم

جمعى  همكارى روح و مردم مشارکت اجتماعى، برابرى

 دلیل به ولى آمد در اجرا به نیز هاآن از برخى و بود

 موفقیت عدم با افراطى گرایىو آرمان درونى محتوایىبى

 تامین با در ارتباط کالبدى الگوهاى چنین. شد روبهرو

جامعه  یک ایجاد در سعى ساکن مردم خدمات و نیازها

 در بعد هاىسال در را خود تأثیر نوعى به و داشت محلى

  .داد نشان محله براى ارائه شده الگوهاى

  ( 59، 1393)قنبران،  26

 (1392)صمدی فرد،  27
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 در اشخاص ترینمعروف از یكى پرى: کلرنس الگوى

 محله پردازىنظریه در میالدى بیستم دوم قرن دهه

 سنتى محالت او. است( واحد همسایگی) شده ریزیبرنامه

 جدید، ریزى شهرهاىبرنامه هاىپایه از یكى را

 28معرفى کرد. هاآن مجدد گسترش و شهرى هاىمحدوده

 که کرداستدالل مى "همسایگى واحد" نظریه در پرى

مسكونى  هاىخانه نزدیكى در باید و اساسى عمده خدمات

 خدمات از ساکنین پرى، همسایگى واحد در. شوند مستقر

 استفاده مشترک صورت به دبستان مانند اجتماعى معینى

 وسیله به همسایگى واحد و اندازه جمعیت و کنندمى

  گرددتعریف می ابتدایی مدرسه عملكردی شعاع

و جایگاه واحد همسایگى در شهرسازی  نقش -2-7

 معاصر غرب

 در مهمی جایگاه همسایگى واحدهاى حاضر حال در

 که طوریبه. دارند غرب شهرسازی شهری در توسعه امر

 و مردم مشارکت توسعه شهری، کلید عنوانبه هاآن از

 29.شودیاد می شهری هایمحیط به بخشی هویت

 شامل موارد زیر می شود: هاویژگى این ترینمهم

مكانى جهت سكونت و ارائه خدمات و نیازهاى  -2-7-1

 اولیه ساکنین

این نگرش، محالت باید قلمرویى مسكونى را ایجاد  در

کرده و نیازهاى روزانه ساکنین مانند نیاز به خرید کردن، 

آموزش کودکان، تفریح و فراغت و دسترسى معمول به 

هاى یک شهر را برآورده نمایند. این نگاه دیگر بخش

تر متوجه کارکرد و عملكرد محله است. تعریف واحد بیش

همسایگى به یک کاربری خاص مانند دبستان همانند 

چه در الگوى واحد همسایگى پرى پیشنهاد شده است، آن

آستانه جمعیتى کامال مشخصى را براى واحد همسایگى 

ب به ایجاد واحدهایی غیر کند و به این ترتیتعریف مى

ای منجر خواهد شد. در الگوهاى قابل انعطاف و کلیشه

                                                           
28)(Rohe.2009.210  

29(Urban Task Force,1999;  Rapaport,2001;Hester. 1984;  

Congress for the new urbanism,1996( 

پذیرى الزم ایجاد شده و جدید سعى شده، انعطاف

جمعیت به یک کاربرى خاص خدماتى )مانند فضاى 

 آموزشى( وابسته نباشد.

واحد بنیادین در سلسله مراتب تقسیمات  -2-7-2

 کالبدى شهر

 تامین راستاى در که محله مفهوم به نگرش این

 بلوک عنوانبه را محله است، خدمات ساکنین و نیازها

 اصلى عناصر از یكى و ساختار شهرها دهندهشكل اصلى

 پیوستن همبه از .گیردمى نظر در شهر کالبدى تقسیمات

 و شهر مناطق ترتیب همین به و ناحیه محله، واحد چند

 به شهرى تقسیمات این از کدام هر که شودمى ایجاد

 و ترمهم هاىرده در خدمات مراتبى صورت سلسله

 همسایگى، واحد بنابراین. کنندمین مىتأ را ترتخصصى

 واحدهاى از به تعدادى شهرها تفكیک براى محرکى

 نظام سلسله یک متفاوت ابعاد با که است ساختارى

  30آورند.مى وجودبه را مراتبى

اجتماعى و ایجاد کننده دهنده تعامالت ارتقاء -2-7-3

 حس جامعه محلى

 از گروهى ایجاد فرصت علت به همسایگى، واحد

 برای قلمرویی جمعى، خدمات مرکزیت کارکردى و مردم،

 نقش تواندمى که آوردوجود مىبه همگن ایجامعه

 نظر از. ایجاد کند مكان به تعلق حس در پررنگى

حس " مشخص محله یک در ساکن افراد شناسى،روان

 که شهرهایى براى بنابراین. دارند "محلى اجتماع

 براى مكانى محله هستند، فرهنگى و چند متنوع ناهمگن،

  31شهرى است. هاىفرهنگ خرده

زمینه ساز مدیریت شهرى و مشارکت  -2-7-4

 اجتماعى

  30 )استروفسكى،1371،113، فری، 1383،58(
31 )148;2001Ropoport; ( 
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 کیدتأ همسایگى واحد مدیریتى توان بر نگرش این

 در را آن به رسانىخدمات و شهر امور مختلف اداره و دارد

 کوچک واحدهاى این. بیندفضایى مى واحدهاى قالب

 کیفیت آوردن دستمنظور بهبه را بخشىرضایت توانندمى

 توسعه به جدید رویكردهای 32کنند. فراهم زندگى بهتر

 واحد خردترین از شهری را مدیریت و ریزیبرنامه شهری،

 از فرآیندهاى و دهدمى قرار نظر مد همسایگى واحد یعنی

هاى سرمایه عنوان به محلى مردم توسط توسعه مشارکتى

 محله ریزیبرنامه بر متكى و گیرد،مى کمک اجتماعى

  33است. مبنا

 ایجادکننده هویت و معنى  -2-7-5

 را کالبدى و اجتماعى موجودیت یک تواندمى محله

 یک هم و است اجتماعى نهاد یک هم زیرا .کند خلق

 هویت و کردن دارمعنى به ویژه، و کالبدى الگوى

 در آموس راپاپورت .کنندمى کمک شهرى هاىمحیط

 که به هستند هایىمكان محالت: نویسدمى زمینه همین

 به. کنند تعریف را خودشان توانندمى ساکنین آن وسیله

 در فضایى واحدهاى براى را اجتماعى ترتیب هویت این

  34کنند.مى ایجاد شهر

 براى پایدار نمودن توسعه شهرىمكانى  -2-7-6

 قابل اثرات شهرى توسعه به پایدار توسعه رویكرد

 اصلی هایعلت. است داشته محله روى مفهوم بر توجهى

 تواندمى محله یک: کرد زیر خالصه موارد در توانمی را

 نیاز مورد مین خدماتتأ زمینه در خودکفایى ایجاد باعث

پایداری اجتماعی و  شهرى، سفرهاى کاهش ساکنین،

حس جامعه محلی، عدالت و برابری و حس مكان و هویت 

  35های شهری گردد.در محیطشهری 

                                                           
32Gharai;1998)(  
 (,1984,49Hester;38،1385)حاجی پور،33

 

 تیو امن طیمح -2-8

 معنی به انسانی امنیت .دارد مختلفی ابعاد امنیت،

 و اجتماعی فرهنگی، مالی، فردی، امنیت و حقوق حفظ

 حداقلی بعد دارد، بعد دو انسانی امنیت .است سیاسی

 تضمین و تأمین به قادر جامعه آحاد آن در که کفاف

)رفاه(  ارتقایی بعد هستند؛ و امنیت خود و بقا و معیشت

 در آسایش و مثبت احساس از قادرند مردم آن در که

 اما، در. باشند اجتماعی برخوردار -روانی امنیت و زندگی

 سایر از تربیش مردم برای فردی امنیت میان این

 .است اهمیت دارای انسانی هایامنیت

 شهرهای مرگ و زندگی کتاب در جیكوبز جین

 فضایی بازدارنده عوامل و امنیت مسئله به آمریكا، بزرگ

 بیان وی. نمایدمی اشاره محالت و کالبدی شهرها و

 پلیس یوسیلهبه ابتدا از شهری فضای آرامش که کندمی

. شودمی تضمین پلیس حضور ولی با شودنمی تأمین

 و ناخودآگاه شبكه وسیلهبه ابتدا شهری فضای آرامش

 مردم میان استانداردهای موجود و اجتماعی پیچیده

 خیابان یک بودن انتظامی خود مورد در او. شودمی حفظ

 خیابان هایی هموارهچشم بایدمی: دهدمی توضیح چنین

 مالكین را آنان همواره ما که کسانی هایچشم بنگرند، را

 پیاده روهای خیابان. نامیممی خیابان حقیقی و طبیعی

 بر تا گیرد قرار استفاده مورد مداوم صورت به بایدمی

 خیابان ساکنین به شود و افزوده خیابان بر ناظر هایچشم

  36شود. داده آموزش خیابان به نظارت شیوه

 طراحی و مردم کتاب در نیز (1973) نیومن اسكار

 مطرح را دفاع قابل فضای نظریه خشونت، پر شهر در

 به را شهری محیط ساختار تغییر و پیشنهاد کندمی

 توسط بلكه پلیس توسط نه جامعه که دهدمی ایگونه

. گردد تعریف اندسهیم هایی خاصعرصه در که افرادی

 را مسكونی هایمحله در جرم افزایش فاکتور سه نیومن

 :شمردمی بر چنین

 .شناسندنمی را همسایگانشان مردم :بیگانگی -

34( Rapoport,2001, 148;Campbell et al.,2009,463)   

35 Gharai;1998)(  
 (45، 1961 )جیكوبز،63
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 را جرم ارتكاب جرم، وقوع هایمكان: نظارت وجود عدم -

 .کندمی ممكن شود دیده مجرم کهآن بدون و راحتیبه

 از مجرم شدن ناپدید امكان: فرار راه بودن دسترس -

 .سازدمی ممكن سرعت به را جرم صحنه

 کارهای و ساز از استفاده با که است معتقد نیومن لذا

 یک توانمی شده تعریف هایعرصه دادن شكل و نمادین

 فضاهایی و اماکن را دفاع قابل غیر فضاهای محیط و

 آورد در ساکنانش کنترل تحت راآن  37که نمود تعریف

 هاآن دارینگه و حفظ بر و ندارند تعلق کسی ( به1973)

 که عمومی دیدگان مقابل در حتی و شود،نمی نظارتی

 محسوب بازدارنده عامل نیز و ابزار نظارتی نوعی معموالً

 نظر از را شهری فضاهای وی بنابراین. ندارند قرار شود،می

 قابل فضاهای دستۀ دو به ایمنی هایویژگی بودن دارا

  38است. کرده تقسیم دفاع قابل غیر فضاهای و دفاع

 تیو حس امن یشهر یفضا تیفیک -2-9

 کیفیت و فضا با مستقیمی ارتباط امنیت، کلی طوربه

 حد تا مناسب شهری فضای یک. دارد شهری محیط

 برنده بین از نامناسب فضای و امنیت کنندهتأمین زیادی

. است اجتماعی معضالت و هاآسیب انواع ساز زمینه و آن

 محالت و دفاعبی فضاهای نامناسب شهری، فضاهای

 اجتماعی و شهری امنیت تهدیدکنندۀ عوامل از من،ناا

 بناها، و هاساختمان در میان سبب همینبه. هستند

 و بخشد بهبود را شهری زندگی تا است نیاز وسایلی

. آورد شهروندان فراهم برای را آرامش و امنیتی امكانات

 سر چراغ، پایه روشنایی و بندراه هایمیله ها،نرده مانند

زباله،  سطل تبلیغاتی، تابلوهای اتوبوس، ایستگاه پناه

 هایپل ساعت، پرچم، پایه خوری،آب پیاده، عابر هایپت

 در تردد هنگام زنان .غیره است و آب جوی روی عرضی

 هایپل. کنندمی ناامنی احساس اغلب، شهر، سطح

 روهاهستند، پیاده وحشتناک و ترسناک زیرگذر،

 هایپل فاصلۀ باریک، بسیار نقاط برخی در و ناهموارند

است  زیاد بسیار شهر هایخیابان برخی در آب جوی روی

                                                           
37(Newman) 

 (8713 )صالحی،83

 هایکفش برای تنها عریض هایجوی روی از پریدن و

 هوایی هایپل. زنان نه و است مناسب جوانان ورزشی

 و فرورفته هایزمین تبلیغاتی، آگهی شده با پوشیده

 ها،کنج متولی، و مالک بدون امالک ها،گودی

 فضاهای از متروک، شده یا رها و تمام نیمه هایساختمان

 چشم به شهرها کنار و گوشه در که هستند دفاعیبی

 که زنان ویژهبه مردم اعتماد و امنیت میزان از و خورندمی

 تربیش شان نابرابر شدۀ تعریف پیش از موقعیت دلیلبه

  39کاهد.می اند،ناامنی احساس مستعد

 مؤثر امنیت حس افزایش در که عواملی ترینمهم از یكی

 به مناسب نور. باشدمی روشنایی و نور از استفاده است،

 نور بنابراین. شوند دیده و ببینند که کندمی مردم کمک

 ناظر که کسی به این که نخست دهد،می انجام کار دو

 این. ببیند ترواضح که کندمی است کمک وضعیت یک

 مراقبت تحت احساس قوه افزایش با شودمی موجب امر

 را مردم این که دوم. کاهش یابد جرم ارتكاب بودن،

 تربیش رؤیت پذیری زیرا بمانند محل در کندمی تشویق

 و هابوستان از جمله فضاها از بسیاری. شودمی جرم مانع

 دست از را خود کارآیی تاریكی آغاز با شهری هایپارک

 شهر تبدیل در دفاعبی فضایی به واقع در و دهندمی

 حجم چند هر شهری، کارشناسان دیدگاه از. شوندمی

 نورهای از استفاده با هاپارک و هابوستان از وسیعی

 نور قابلیت از استفاده اما شوندمی روشن آفتابی مهتابی و

 صرفاً و نبوده تخصصی و خالقانه ایاستفاده شهرسازی، در

 با که است گونهاین. است شده انجام تجربیصورت به

 شهر عمومی فضاهای از استفاده عمل در هوا شدن تاریک

 با شهروندان برای هابوستان و خرید ها، مراکزمیدان چون

 عنوانبه شهری هایبوستان. شودمی همراه مشكالتی

 نورپردازی فاقد اغلب فضاهای تفریحی ترینمهم از یكی

 برای مكانی به شب در فضاها این نتیجه در و اندتخصصی

 امن فضایی و شوندمی اجتماعی تبدیل هایآسیب توسعۀ

 دو هابوستان در نورپردازی. نیستند فراغت گذران برای

 توجه با. دارد تأمین امنیت و بخشیزیبایی عمده کارکرد

 کاربردی استفاده اهمیت ها،آن اجتماعی کارکردهای به

 (1386 )عصاریان،39
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 مهمی تزئینی، موضوع استفاده با توأم نور هایقابلیت از

 شرایطی در حتی توانندهب شهروندان که ایبه گونه. است

 های شهرپارک فضای از رودمی تاریكی به رو هوا که

 .کنند استفاده

 یریگ جهینت -2-10

ره خاکی، طبیعت را حیات خود بر روی ک نسان در طولا

ت و پر راز و رمز یافته و به قدم شبخمنبع فیضی حیات

اد آن، از ول عمرش از آدم تاکنون در پی کشف همه ابعط

ت. طبیعت همواره اس جمله تجلی طبیعت در هنر، برآمده

 ترین منابع الهام انسان در طول تاریخ بودهیكی از مهم

 یجا مانده از انسان بر دیوارهاز اولین آثار هنری به: است

سوف دوران باستان، غارها گرفته تا به امروز. ارسطو، فیل

عنوان منبع ت بهرادی بود که در مورد طبیعاز نخستین اف

ک تعدادی از بهترین بخشی نوشت. بدون شعظیم الهام

ی از این شنقاسیک و بهترین آثار القطعات موسیقی ک

  40.اندخلق شدهطریق 

سال به بشر گونه که تمام ادیان طی هزاران همان

یا روح تعلیمات الهی مقدس اند نه تنها محتوا آموخته

است بلكه صوری که خداوند از طریق آن خود را متجلی 

  41د.اناست نیز قدسی کرده

می به عنوان منبع الهام الاز این رو طبیعت در هنر اس

وه بر کالبد، به الاست، الهامی که ع هنرمندان مطرح شده

از قرآن کریم ی در آیات 42.اندیافتهها نیز راه محتوای طرح

ر عناصر طبیعی چون کوه و درخت د بنیز از تجلی خداون

گاه عنوان تجلیمیان آمده که طبیعت را بهخن بهس

توان گفت که دهد. پس میخداوند و مقدس نشان می

ای خودشناسی ناخت طبیعت گونهدر ش که ربرای بش

شدن با  زندگی آرزویی جز یكیاست و این سخن مونه 

ناخت توان تعبیر لطیفی از شهرا شاید ب ام،طبیعت نداشته

  43.تهای طبیعت دانسزیبایی

                                                           
 (1385، 75زاده،  تقی) 04

 (1384، 360صر، )ن 14
  (1381نژاد،  مهدوی) 24
 (1387، 104ضرغام، ) 34

 (1388، 17 منصوری،)  44

 در هم ت،اس طبیعت بارز نمودهای از ییك که ایرانی اغب

. است شده معرفی مقدس الماس از بعد هم و تانباس دوران

 شكل چهاربخشی ساختار با که باستان ایران هایباغ

 آب، خاک، زمان آن مقدس باورهای از ایترجمه اندگرفته

 44.باشندمی آتش و باد

است  های جمال خداوندقرآن کریم که خود آیاتی از جلوه

ان از سرسبزی و خرمی با تكیه بر تصاویری که انس

 طبیعت دارد، بهشت را در جهان طبیعت توصیف نموده

معماران مسلمان با عنایت به این م الاست و پس از اس

اند، اختههایی را در این جهان فناپذیر س ها، باغتوصیف

که به راستی تمثیلی از بهشت است که در قرآن توصیف 

نگاه  هتوان گفت کمی صهالطور خبه 45.است شده

و پراهمیت  ه طبیعت جایگاهی واالمی نیز بالاس-ایرانی

کردن زمین طبیعت نگاهی دهد، هرچند با آسمانی می

گیر از بهشت ود؛ انتزاعی همهشانتزاعی به آن را موجب می

  46است. موعود

عنوان روست که برخی از پژوهشگران آن را بهاز این

  47.اندمی دانستهالمبنایی برای تحلیل حكمت معماری اس

معماری گذشته نیز نقش  درعالوه بر موارد ذکر شده 

از  توان دید.صورت ملموس و عینی میمتافیزیک را به

سنتی ایرانی  هایجا که عنصر حوض در حیاط خانهآن

بر  شده،عالوه بر نقش اقلیمی آن، باعث تلطیف هوا می

ار بوده و باعث آرامش روحی ذروح و روان افراد نیز تأثیرگ

در معماری  یزیکمتافتوان شاهد نقش شده است میمی

  48.باشیم

و  اتیبا روح ییو آشنا یدانسته و با آگاه یرانیا معمار

و احترام گذاشتن به اعتقادات و آداب و  یآدم اتیخلق

و  ینید ،یفرهنگ یهاو حفظ ارزش یرسوم و پاسدار

 تیحفظ و رعا یاز عوامل مهم در راستا یکه همگ یاخالق

 یهافضاها و مكان انسان است، یو اخالق یبهداشت روان

 نیهمکرد و بهیم یاز نگاه سوداگرانه، طراح ررا دو یداخل

  45 )انصاری و محمودی نژاد، 40 ،1386(
  (1389، 105نژاد و همكاران،  هاشم) 64

  (1383نژاد،  مهدوی) 74
  )نگارنده( 84
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 طیقرار گرفتن در مح ایدر بدو ورود و  یبود که آدم لیدل

که  ش،یو نهاد خو عتیساز با طبهم یداخل یو فضاها

 تیداد، احساس آرامش و امنیم ینظم مطلق را گواه

که  یوجود است، هنگام چهیکرد. چشم که دریخاطر م

 عتیذات و فطرت و طب باسنخ  جنس و همهم ریتصاو

آن را به مرکز ادراک مغز منتقل  د،یدیرا م شیخو یدرون

 یمقاومت چیو بدون ه یمندتیکرد، و مغز که با رضایم

کرده بود، آن حس را به  افتیمطلوب با ذات را در امیپ

 یدر پ عتایداد. طبیبدن انتقال م یهااعضاء و ارگان گرید

شد و همراه با آن یم دیمثبت تول یاحساس، انرژ نیا

بر انسان  یبالخاطر و سبک شیو آسا تیاحساس امن

تر از حرکات و رفتار تا آسوده دیگردیو سبب م یمستول

 كوتریتر و نو به تبع آن قطعا از اخالق متعادل افتهینظم

ما  یاست که در جامعه لیدل نیهممند شود. بهبهره

 روز،ید اسبمن یهاطیشدگان در چنان فضاها و محبزرگ

و ممتاز از  ژهیو یبا مشخصات اخالق ییهاامروزه انسان

 ،یبلند نظر ،ییبایاز آرامش، پرشك یبرخوردار ؛جمله

  .49به اصول هستند بندیپا یو به لحاظ اخالق یرفتار کین

 یهابا حیاط یسنت یهاخانهدر  پیشینیانمان، یزندگ

منظم پر از گل و گیاه با  یهاباغچه گشا و مصفا،دل

شد که یسبب آن م درختان سر به آسمان برافراشته،

 یمیو اقل ییبایز یها را گرد هم جمع آورد و تنها جنبهآن

سخن  کیزیاز حضور متاف دتوانیخود م نیاند و انداشته

 نیا حیو گردش صح یریشاهد بكارگکه ما  به عمل آورد

وجود  لیدال نیاز بارزتر یكیو قطعا  میدر فضا هست یانرژ

 عتیطب یهایاستفاده از انرژ نیآرامش در آن دوران هم

خود  یبوده است که متأسفانه امروزه جا یزندگ طیدر مح

که  ییهاخانه اند.ها دادهها و برجرا به آسمان خراش

منظور حضور عناصر وجود دارد اما نه به اطیها حدرآن

 ییعنوان جاها بهاستفاده از آن یبلكه صرفا برا یعیطب

 را خود ،امروز دنیاىزیرا که  هالیپارک کردن اتومب یبرا

در نتیجه معماری  کند،مى احساس طبیعت از جداى

فطرت انسان دور شده و  خانه، روز به روز از طبیعت و

امروز فاقد فضایل و شئونات  ی امروزی یا مسكن،خانه

باید با  انسانی است. لذا برای احیای معنای خانه،
                                                           

  (1386رشکی، بی،کاتب،مظاهریبینا) 94

 از استفاده چنینهم کارهای گذشته آشتی کردراه

 طبیعت به بازگشت نوعى به و آن هاىویژگى و طبیعت

 که انسانى گرددمى موجب کهی است هایروش از ىیك

 نگاه داند،مى مقصر طبیعت بردن بین از در را خود

 آشتى درصدد و ندازدابی گذشته اشتباهات به اىدوباره

   50.برآید طبیعت با

   
ها، حضور آب در فضای خانه در سطحی، خانه بروجردی 2 شكل

تمثیلی و نمادین حضور عینی و کیفی و در سطحی دیگر، حضور 

 این عنصر طبیعی را با خود همراه دارد.(

 
 یمعمار یدر فضا عتیارتباط انسان و طب زانی: منمودار 3 شكل

 مختلف یهادر زمان

 یمندتیرضا زانیدهنده منشان نیچننمودار هم نیا

 یهادر زمان کند،یم یکه در آن زندگ یطیانسان از مح

 .باشدیمختلف م

 :منابع -2-11

 ییهادرس ،یعیطب یهااز سازه ییها، آموزه1385 ون،یزاده، کتا یتق -

 (.75-84(، )28) با،یز یمعماران، هنرها یبرا

 ،یفغفور نیمحمد حس عت،یو نظام طب نی، د1384 ن،یدحسینصر، س -

 مترجم، تهران، انتشارات حكمت.

معاصر  میدر چالش مفاه ی، هنر اسالم1381نژاد، محمدجواد،  یمهدو -

 .23-32،  12 با،یز یهنرها د،یجد یق هاو اف

. یمنظره پرداز ندیدر فرا عتیطب قتیحق ی، تجل1387ضرغام، ادهم،  -

 . 103-114، 35 با،یز یهنرها

  (1391پوراسداله، دماوندى، دکترصبرى، نژاد، مهدى)50 
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مقدس.  یچهارگانه، ترجمان باورها ی، باغ ها1388 ما،یس ،یمنصور -

 .17-30، 48صفه 

از  یلیتمث یرانی، باغ ا1386 ،ینژاد، هاد یمحمود ،یمجتب ،یانصار -

 .39-48، 29 با،یز یبهشت. هنرها

، 1389 ،یمرتض ق،یمحسن، صد ،یضیهاشم نژاد، هاشم، ف -

بر باغ  دیبا تأک یاسالم-یرانیدر مكتب ذن و تفكر ا ییگراعتیطب

 .105-114، ص 39و فرهنگ، شماره  یمعمار  ،یسازو باغ

 با،یز ی. هنرهایاسالم ، حكمت هنر1383نژاد، محمدجواد،  یمهدو -

19 ،66-57. 

 یشهر یفضاها یطیمح یها یژگیو"، 1387 ل،یاسماع ،یصالح -

 .یمعمار یقاتیو تحق ی، مرکز مطالعات"امن

بهمن،  18 یابی، باز"زنان در شهرها تیامن"، 1385الهه،  ان،یعصار -

1388. 

مبنا رهیافتی کارآمد در  -، برنامه ریزی محله1385،38پور، یحاج -

، دانشگاه 26شماره  با،یایجاد مدیریت شهری، مجله هنرهای ز

 تهران، تهران.

، شهرسازی معاصر، از نخستین 1371استروفسكی، واتسالف،  -

سرچشمه ها تا منشور آتن، ترجمه الدن اعتضادى، مرکز نشر. 

 دانشگاهی، تهران.

بتول و کاتب، فاطمه و دکتر مظاهری،مهرانگیز و دکتر بیرشک، نایبی، -

و  یزندگ تیفیبر ک یداخل ینور فضاها ری، تاث1386بهروز،

،سال  یانسان فصلنامه اخالق در علوم و فناور یاخالق یرفتارها

 . 4و 3 یدوم، شماره ها

مهدى نژاد، دکتر جمال الدین، دکتر رضا، سیروس صبرى و مجید،  -

، طراحى 1391ماوندى و جوانه عباس پور اسداله، ابراهیم د

معمارى با تكیه بر تعامل زیبایى و عملكرد در طبیعت، مجله 

 59.-66هویت شهر، شماره دهم، سال ششم، ص 

دکتر عمید االالسالالم ثقه االالسالالمی، دکتر بهناز امین زاده، بررسى  -
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ارائه راهکار خالقانه در زمینه استفاده از تکنولوژی خود  

شارژ برای ماشین های الکتریکی  با استفاده ازالگوریتم 

71ARIZ * 

 2ی، شراره مهاجر1یکسرو دیمج

 چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه راهكار خالقانه در زمینه استفاده از تكنولوژی خود شارژ برای ماشین های الكتریكی بااستفاده از 

یک الگوریتم حل مساله نظام یافته برای شناسایی راه حل مسائل غیر استاندارد  ARIZ 71می باشد. الگوریتم  ARIZ 71الگوریتم 

روش های خالقیت می باشد. در تمامی سیستم های هیبریدی نیاز به موتور های احتراقی حذف  ون وبا استفاده ازقابلیت های فن

نمی شود؛ از طرفی وجود این موتور ها باعث ایجاد مشكالت زیست محیطی می شود از این رو استفاده از خودرو های الكتریكی 

ر ویژگی هایی است که باعث حل این محدودیت می شود؛ راهكار مناسبی برای حل این مشكل هستند. در این تحقیق هدف تغیی

استفاده از تكنولوژی خودشارژ برای شارژ باتری ها از طریق بكارگیری سیستم های بازیابی نیروی محرکه چرخ ها، سیستم های 

ایی با تكنولوژی بازیابی انرژی ترمز گیری، مبدل های تقویت کننده جریان برای افزایش قدرت و همچنین استفاده از باتری ه

طول عمر باال و با قابلیت شارژ سریع نیروی الكتریكی الزم برای شارژ باتری ها راهكار مناسبی برای حل این محدودیت به شمار 

می آید. خودرو های تمام الكتریكی اتوموبیل هایی با آالیندگی صفر هستند و دیگر از موتور درون سوز و همه تجهیزات وابسته 

 نیست و چون دیگر سوختی محترق نمی شود. به آن خبری

 ، راهكار خالقانهARIZ71تكنولوژی ، ماشین های الكتریكی ، خودشارژ، الگوریتم: کلمات کلیدی

 مقدمه -3-1

در حال حاضر سه کالس از خودرو ها هستند که از انرژی 

برقی برای حرکت استفاده می کنند. این خودرو ها شامل 

 خودرو های هیبریدی و خودرو های تمام برقی هستند. 

                                                           
ارائه  1397* این مقاله در کنفرانس ملی چالش های توسعه مهندسی و فناوری های نوین با رویكرد مدیریت و بهینه سازی انرژی در آذر 

 شده است.

 دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی اوج، آبیک، قزوین 1

 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مدرس، موسسه آموزش عالی اوج، آبیک، قزوین 2

mohajerisharareh@gmail.com 

یک خودروی هیبرید به بیان ساده مدلی است که از دو 

منبع انرژی مختلف برای به حداکثر رساندن راندمان و 

کند. این سخن معموالً به این معنی است کارایی استفاده می

ها با که ترکیب کردن انرژی الكتریكی ذخیره شده در باتری

ایع هایی چون بنزین، دیزل و یا گاز مانرژی احتراقی سوخت
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سازد.. برای خودرو های یک خودروی هیبریدی را می

هیبرید از یک موتور احتراق بنزینی به عنوان منبع اصلی 

قدرت استفاده می شود این موتور بنزینی معموال به یک 

موتور برقی نیز متصل شده که این موتور نیروی خود را از 

 باتری بازسازی شده در خودور تأمین میكند که این باتری

توسط پیشرانه احتراقی و یا با استفاده از سیستم های 

بازیابی انرژی ترمز گیری و چرخش چرخ ها شارژ می شود. 

این موتور ها می توانند به صورت مستقل و یا به عنوان یک 

موتور کمكی در کنار موتور احتراقی استفاده شوند. )بطور 

پیشرانه  کلی تمام وسایل نقلیه ای که از ادغام دو و یا چند

انتقال نیرو که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به سیستم 

انتقال قدرت وابسته هستند را ماشینهای هیبریدی 

 [.1گوییم]

 انواع سیستم های هیبریدی:

هیبرید های سری: در هیبریدهای سری خودرو به  .1

که شما کند و درحالیتنهایی توسط الكتریسیته حرکت می

ی احتراق داخلی با شارژ د، پیشرانهدر حال رانندگی هستی

کند. ی حرکتی شما اضافه میها به محدودهکردن باتری

توانند بسیار پاک باشند زیرا تمام هیبریدهای سری می

های اهداف و نیات یک خودروی تمام الكتریكی را در مسافت

 کند.کوتاه برآورده می

هیبرید های موازی: در مورد خودرو های هیبریدی  .2

ی احتراق داخلی حرکت موازی، خودرو در ابتدا با پیشرانه

کند اما واحد الكتریكی نیز به همین قوای محرکه متصل می

تواند قدرت بیشتری را در هنگام شود بنابراین میمی

ها ایجاد کند. به همین دلیل در مصرف سوخت گیریشتاب

ا تواند به تنهایی بشود. هیبرید موازی میجویی میصرفه

حالت الكتریكی نیز عمل کند اگرچه که معموالً تنها در 

های های پایین و برای رانندگی در شهر و محدودهسرعت

 پذیرد.بسیار محدود این کار صورت می

( اساسًا Mildهیبرید های مالیم: سیستم هیبرید مالیم ) .3

ی مشابه سیستم هیبرید موازی است و در آن پیشرانه

ی نیاز خودرو به قدرت بیشتر با پیشرانهالكتریكی در زمان 

کند. به عنوان نتیجه این سیستم احتراق داخلی همكاری می

کند و به تنهایی ها استفاده میترین باتریعموماً از کوچک

های ها کار کند. البته شما از مزیتتواند با باترینیز نمی

ای که شوید و انرژیکاهش مصرف سوخت بهره مند می

تواند به رود می در هنگان ترمز گیری هدر میمعموالً

ها ذخیره شود و در الكتریسیته تبدیل شده و در باتری

که این هنگام نیاز به سیستم رانندگی وارد گردد. درحالی

بندی شده اما این سیستم به عنوان هیبرید مالیم طبقه

 همیشه تعریفی مناسب نیست.

گین هیبرید یا های پالهیبرید های پالگین: سیستم .4

PHEV ترین نوع قوای محرکه هستند و به سرعت تازه

ها با اضافه اند. این سیستممحبوبیت خود را افزایش داده

تواند از منبع انرژی تری که میهای بزرگکردن باتری

خارجی تغذیه شود اساس مفهوم هیبریدهای موازی را به 

خودرو های اند. تر کردهخودروهای تمام الكتریكی نزدیک

پالگین هیبرید در واقع تمام خودرو های هیبریدی هستند 

که دارای باتری بزرگ تری بوده و قادرند مسافت بیشتری 

را به صورت تمام برقی در مقایسه با خودرو های هیبریدی 

طی کنند؛ در این نوع خودرو ها موتور احتراقی بیشتر حكم 

رژ کردن باتری ها ژنراتور را دارد و همچنین میتوان برای شا

 از پریز برق استفاده کرد.

در تمامی سیستم های هیبریدی مذکور نیاز به موتور های 

احتراقی حذف نمی شود؛ از طرفی وجود این موتور ها باعث 

ایجاد مشكالت زیست محیطی می شود از این رو استفاده 

از خودرو های الكتریكی راهكار مناسبی برای حل این 

 مشكل هستند.

درو های تمام الكتریكی اتوموبیل هایی با آالیندگی صفر خو

هستند، در این خودرو ها دیگر از موتور درون سوز و همه 

تجهیزات وابسته به آن خبری نیست و چون دیگر سوختی 

محترق نمی شود پس دودی هم تولید نمی شود در نتیجه 

اگزوزی هم در این خودروها دیده نمی شود، هزینه نگهداری 

ها نیز در مقایسه با اتومبیل های دارای موتور احتراقی آن 

بسیار پایین تر است. خودرو های برقی صد در صد نیروی 

مورد نیاز خود را از موتور الكتریكی تأمین می کنند اما 

مشكل اینجاست که شعاع حرکت این نوع خودرو ها محدود 

بوده و زیر ساخت های الزم هنوز به صورت گسترده موجو 

ستند چون خودرو های الكتریكی برای شارژ کردن باتری نی

 ها نیاز به پریز برق و یا ایستگاه های مخصوص دارند.
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 روش تحقیق -3-2

استفاده می شود که یک  ARIZ 71دراین مقاله ازالگوریتم

دستورالعمل نظام یافته برای شناسایی راه حل مسائل 

 [.3غیراستاندارد]

روش های خالقیت می با استفاده ازقابلیت های فنون و 

 مرحله است که عبارتنداز:6دارای  ARIZ 71باشد. الگوریتم 

 -4تحلیل،  -3تعریف دقیق مسئله،  -2انتخاب مسئله،  -1

عملیات  -5تجزیه و تحلیل مقدماتی جهت نیل به مفهوم، 

 ترکیب-6و  

 

 مرحله اول: انتخاب مسئله

 :تعیین هدف نهایی از حل مسئله1-1قدم 

ی چیست؟ )چه ویژگی هایی از شئ باید تغییر هدف فن -الف

 کند؟(

هدف تغییر ویژگی هایی است که باعث حل این محدودیت 

می شود؛ استفاده از تكنولوژی خود شارژ برای شارژ باتری 

ها از طریق بكارگیری سیستم های بازیابی نیروی محرکه 

چرخ ها، سیستم های بازیابی انرژی ترمز گیری، مبدل های 

ننده جریان برای افزایش قدرت و همچنین استفاده تقویت ک

از باتری هایی با تكنولوژی طول عمر باال و با قابلیت شارژ 

سریع نیروی الكتریكی الزم برای شارژ باتری ها راهكار 

 مناسبی برای حل این محدودیت به شمار می آید.

چه ویژگی هایی از شئ را نمی توان در جریان حل  -ب

 د؟مسئله تغییر دا

باتری ها نیاز به شارژ شدن دارند و در صورت دشارژ  ←

 شدن کارایی الزم را از دست میدهند.

هدف اقتصادی از حل مسئله چیست؟)اگر مسئله حل  -ج

 شود چه هزینه ای کاهش می یابد؟(

عدم نیاز به صرف زمان و پرداخت هزینه برای شارژ  ←

 باتری ها و پیشگیری از آسیب های زیست محیطی 

 هزینه های قابل قبول اقتصادی چیست؟ -د

هزینه تحقیق و بررسی)ایجا یا خرید تكنولوژی و منابع ←

مورد نیاز( هزینه ی طراحی مدل اولیه هزینه فرهنگ سازی 

ینه عملیات تولید نمونه استفاده از این تكنولوژی هز

محصوالت هزینه آزمون های طرح هزینه منابع انسانی 

 مجرب جهت پیاده سازی طرح و به کارگیری تجهیزات الزم 

ویژگی اصلی فنی یا اقتصادی که باید اصالح شود کدام  -هي

 است؟

نحوه شارژ باتری ها )حذف پیشرانه احتراقی درون سوز،  ←

عدم نیاز به شارژ باتری بوسیله پریز از طریق استفاده از 

سیستم های بازیابی انرژی ترمز گیری هنگام توقف و 

 چرخش چرخ ها در هنگام حرکت (

 : یافتن بهترین حالت:2-1قدم 

 تصور کنید که مسئله در اصل قابل حل نیست. چه مسئله

دیگری را میتوان حل کرد تا به این نتیجه ی نهایی مطلوب 

 رسید؟

 استفاده از پنل های خورشدی برای شارژ باتری ها←

و یا استفاده از باتری های با طول عمر ابدی )این باتری ها 

 هنوز تجاری نشده و در مرحله تحقیق و توسعه هستند(

رین : تعیین کنید کدام مسئله روش اصلی یا بهت3-1قدم 

 حالت جایگزین را برای حل دارد؟

سال(  400استفاده از باتری هایی با طول عمر ابدی )←

هنوز تجاری نشده و در مرحله تحقیق توسعه است از طرفی 

استفاده از پنل های خورشیدی به تنهایی کارایی الزم را 

ندارد از این رو بهترین حالت استفاده از هر دو روش شارژ 

نیروی الكتریكی حاصل از حرکت( به )سلول خورشیدی و 

 صورت مكمل و در کنار هم است

حالت  اصلی را با مورد مشابه در داخل همان صنعت،  -الف

 مقایسه کنید.

حالت اصلی )خودروی خود شارژ با سیستم بازیابی  ←

انرژی ترمز گیری در هنگام توقف و چرخش چرخ ها در 

تریكی مورد هنگام حرکت(  در ماشین های هیبریدی و الك

استفاده قرار می گیرد ولی خودرو های هیبریدی موجود 

نیاز به پیشرانه احتراقی درون ساز دارند و همچنین خودرو 

های الكتریكی نیاز به شارژ از طریق پریز یا ایستگاه های 

 مخصوص را دارند.

حالت  اصلی را با مورد مشابه در داخل صنعت دیگر،  -ب

 مقایسه کنید.

از صنایع الكتریكی از نیروی حرکتی برای  در برخی ←

تولید نبروی الكتریكی استفاده می شود؛ نظیر توربین های 

 بادی
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حالت جایگزین مسئله را با مورد مشابه در همان صنعت،  -ج

 مقایسه کنید.

حالت جایگزین )خودروی خود شارژ با پنل خورشیدی  ←

هی و سیستم شارژ از نیروی حرکتی به صورت مكمل( مشاب

در داخل صنعت خودرو سازی ندارد؛ ولی خودرو های خود 

 شارژ از پنل خورشیدی موجود هستند.

حالت جایگزین را با مورد با مورد مشابه در داخل صنعت -د

 دیگر، مقایسه کنید.

حالت مشابه )سیستم خود شارژ با پنل خورشیدی و  ←

سیستم شارژ از نیروی حرکتی به صورت مكمل( در صنایع 

ریكی برای تولید نیروی الكتریكی مورد استفاده قرار می الكت

گیرند نظیر نیرو گاه های برق که از پنل های خورشیدی و 

 نیروی حرکتی برای تولید برق استفاده می کنند 

حالت اصلی را با یک مسئله دارای بهترین حالت مشابه  -هي

 مقایسه و یكی را انتخاب کنید.

ای خود شارژ پنل بهترین حالت مشابه خودرو ه←

خورشیدی هستند؛ که به دلیل کارایی بیشتر سیستم خود 

شارژ مكمل این سیستم قابلیت های برتری نسبت به 

 سیستم های قبلی دارد

 

 مرحله دوم: مسئله را دقیق تر تعریف کنید

: مسئله را با استفاده از اطالعات ثبت اختراعات، 1-2قدم 

 تعریف کنید.

یی الكتریكی است دارای خودروی مذکور خودرو ←

سیستم خود شارژ باتری ها از طریق سیستم بازیابی انرژی 

ترمز گیری در هنگام توقف و چرخش چرخ ها در هنگام 

 حرکت و پنل های خورشیدی

این مسائل چقدر به مسائل حل شده در اختراعات  -الف

 دیگر نزدیک هستند؟

ت این سیستم تا حدودی به اختراعات دیگر نزدیک اس ←

به گونه ای که تولید نیروی الكتریكی از منابع مذکور به 

صورت جدا از هم مورد استفاده قرار می گرفته اما نه برای 

 خودرو به صورت مكمل هم 

این مسائل چقدر شبیه به مسائل حل شده در صنایع  -ب

 دیگر هستند؟

از منابع الكتریكی این سیستم به صورت جدا از هم و  ←

م در صنایع الكتریكی برای تولید برق استفاده گاها در کنار ه

 می شود

 این مسائل تا چه حد با مسائل حل شده تقابل دارند؟ -ج

از جهت نحوه کار به صورت مكمل هم با دیگر مسائل  ←

 تقابل دارد

)اندازه،زمان،هزینه( استفاده  STC: از عملیات 2-2قدم

 کنید.

مقدار داده شده تا تغییر در ابعاد یک شئ را از  -الف

( تصور کنید. آیا این مسئله در این صورت قابل S→0صفر)

 حل است؟ چگونه؟

می توان با بكارگیری فناوری اندازه باتری ها و پیشرانه  ←

 الكتریكی را برای حفظ فضای بیشتر کاهش داد.

تغییر در ابعاد یک شئ را از مقادیر داده شده تا بینهایت  -ب

(S∞→ ) تصور کنید. آیا این مسئله در این صورت قابل حل

 است؟ چگونه؟

)تا حد  می توان با افزایش ابعاد پنل های خورشدی ←

 امكان( نیروی الكتریكی تولیدی را افزایش داد

تغییر در زمان روند جریان )یا سرعت یک شئ( را از  -ج

( تصور کنید. آیا این مسئله T→0مقدار داده شده تا صفر )

 در این صورت قابل حل است؟ چگونه؟

با بكار گیری این فناوری زمان دشارژ شدن باتری ها به  ←

ی می توان با بكار گیری مبدل های صفر میرسد؛ از طرف

تقویت جریان باز هم زمان شارژ شدن باتری ها را کاهش 

 داد )چه در حال توقف و چه در حال حرکت(

تغییر در زمان روند جریان )یا سرعت یک شئ( را از  -د

تصور کنید. آیا این ( →∞Tمقدار داده شده تا بینهایت )

 ه؟مسئله در این صورت قابل حل است؟ چگون

می توان با بكار گیری باتری هایی با ظرفیت و طول  ←

عمر باال زمان شارژ بودن باتری ها را افزایش داد به طوری 

 که باتری ها دیر تر دشارژ شوند

در هزینه ی یک شئ یا جریان )هزینه های قابل قبول(  -هي

( تصور کنید. آیا این C→0را از مقدار داده شده تا صفر )

 ورت قابل حل است؟ چگونه؟مسئله در این ص

با بكار گیری این فناوری و بهره مندی از سیستم  ←

خودشارژ هزینه شارژ با نیروی الكتریكی و یا سوخت مورد 

 نیاز برای پیشرانه احتراقی درون سوز به صفر می رسد
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در هزینه ی یک شئ یا جریان )هزینه های قابل قبول(  -و

تصور کنید. آیا ( →∞Cرا از مقدار داده شده تا بینهایت )

 این مسئله در این صورت قابل حل است؟ چگونه؟

می توان با افزایش سرمایه از تكنولوژی های برتر برای  ←

بهبود کارایی این سیستم استفاده کرد اما در این صورت 

هزینه افزایش میابد ولی این هزینه ها در مقابل مزیت های 

 یار ناچیز هستندحاصل از بكار گیری این تكنولوژی ها بس

: شرایط مسئله را )بدون استفاده از عبارات خاص 3-2قدم

و اعالم آنكه دقیقا چگونه انجام شود (، در دو جمله توصیف 

 کنید.

 شرح سیستم ارائه شده )شامل عناصرآن(  -الف

 خودروی هیبریدی است با سیستم خود شارژ باتری ها  ←

شرایطی  انتخاب عناصری که )تبیین عناصر(، تحت -ب

 )تبیین حالت(، اثر نامطلوبی را بجا میگذارند )بیان تاثیرات(.

 نحوه شارژ باتری ها در نمونه های قبلی  ←

الف، جدول زیر را  -3-2: با وارد کردن عناصر قدم 4-2قدم

 [.2خواهیم داشت. ]

 

 عناصر 1جدول

 شرح عناصر عناصر ردیف

1 

نحوه شارژ 

 باتری

نوع باتری های 

 استفادهمورد 

الف: عناصری که بتوانند تحت شرایط این 

مسئله تغییر یابند دوباره طراحی یا 

 بازگردانده شوند

2 
نیاز به انرژی 

 برای شارژ

ب: عناصری که تغییر دادن آن ها تحت 

 شرایط این مسئله مشكل است

  

الف: آسان ترین عنصر برای  4-2: انتخاب از قدم 5-2قدم

 یا تنظیم.تغییر، طراحی مجدد 

آسان ترین موضوع برای بررسی و تغییر نحوه شارژ  ←

 شدن باتری ها است

 

 مرحله سوم: تحلیل

یا نتیجه ی نهایی مطلوب را به شكل زیر  IFR: 1-3قدم 

 [.4فرمول بندی کنید: ]

 انتخاب کنید. 5-2عنصر ار از قدم  -الف

 نحوه شارژ شدن باتری ها ←

 عمل آن را اعالم کنید. -ب

ژ باتری ها در مدل های قبلی از طریق پیشرانه شار ←

احتراقی درون سوز و ترمز های احیا کننده و سیستم بازیابی 

انرژی حرکتی و یا شارژ کردن از طریق ایستگاه های 

مخصوص یا پریز برق صورت میگرفته؛ ولی در مدل مذکور 

شارژ باتری ها از سیستم بازیابی انرژی ترمز گیری در هنگام 

چرخش چرخ ها در هنگام حرکت و همچنین پنل  توقف و

 های خورشیدی به صورت مكمل هم انجام می شود 

 چگونگی عمل آن را اعالم کنید. -ج

این سیستم قابلیت شارژ باتری در حال حرکت، توقف  ←

 و سكون را دارد

 زمان عمل کردن آن را اعالم کنید. -د

 در زمان وجود حداقل یكی از شرایط محیطی الزم ←

 شرایط عمل آن )محدوده ها، نیاز ها و ...( را اعالم کنید. -هي

 در معرض روشنایی قرار گرفتن و یا حرکت چرخ ها ←

( IFR: دو تصویر بكشید: مقدماتی )شرایط قبل از 2-3قدم 

 (. IFRو مطلوب )شرایط بعد از 

 

 
 IFRشرایط قبل از  1 شكل

 

 
 IFRشرایط بعد از  2 شكل

 

الف باید  -3-2: تمام عناصر اعالم شده در مرحله 3-3قدم 
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انتخاب شده  5-2در تصویر باشند. اگر عنصری در قدم 

 باشد، باید در بخش تصویر مطلوب نشان داده شود.

الف را -1-3الف: در تصویر مطلوب عنصر مشخص شده در 

پیدا کنید و آن را برجسته نشان دهید )با یک رنگ متفاوت 

دیگر(، یعنی آن قسمتی که باید عملكرد الزم را یا وسایل 

 تحت شرایط الزم انجام دهد.

 

 
 که تغییر آن اهمیت دارد IFRعوامل  3 شكل

 

: در چه شرایطی این قسمت می تواند عمل الزم 5-3قدم 

را انجام دهد؟ )این قسمت باید چه پارامتر هایی داشته 

 باشد؟( 

در صورت حذف پیشرانه احتراقی درون سوز و نیاز به  ←

 پریز برق و ایستگاه های مخصوص برای شارژ باتری ها

 : برای اینكه این عنصر ویژگی توصیف شده در قدم6-3قدم 

 باال را کسب کند چه کار باید کرد؟

 تحقیق و بررسی برای طراحی و ایجاد تكنولوژی الزم ←

: مفهومی را که بتوان مشخصا شناخت، فرمول 7-3قدم 

بندی کنید. اگر چند مفهوم وجود دارند، آن ها را با شماره 

به ترتیب اولویت، مشخص کنید و تمام این قبیل مفاهیم را 

 تعریف کنید.   

راحی خودرو مستقل از پیشرانه احتراقی درون سوز و ط ←

نیاز به شارژ باتری ها از طریق پریز برق و ایستگاه های 

 مخصوص 

 مرحله چهارم: تجذیه و تحلیل مقدماتی جهت نیل به مفهوم

: در ضمن استفاده از نظریه یا مفهوم جدید چه 1-4قدم 

شت چیز بهتر و چه چیز بدتر شده، هر دو حالت را یاددا

 کنید.

با بكار گیری از این نظریه جدید در بسیاری از امور  ←

.زمان و هزینه مصرفی برای 1بهبود حاصل شده از جمله: 

.محدوده حرکتی 2شارژ باتری ها کاهش پیدا می کند 

.اثرات مخرب زیست محیطی 3خودرو افزایش پیدا می کند 

کاهش پیدا میكند؛ که همه مزیت های مهمی به شمار می 

 ندآی

 : دستاورد ها و زیان ها را مقایسه کنید.4-4قدم 

 کدام بیشتر است؟ -الف

 چرا؟ -ب

تنها زیان حاصل ممكن است هزینه بكارگیری و پیاده  ←

سازی این مدل باشد ولی این هزینه در مقابل دستاورد های 

استفاده از این مدل بسیار ناچیز است زیرا به کار گیری این 

رویكرد در کوتاه مدت و بلند مدت مزیت های بسیاری را به 

 دنبال دارد

 مرحله ششم: ترکیب

د ابر سیستمی که سیستم تعریف شده : تعیین کنی1-6قدم 

 ی ما به آن تعلق دارد چقدر باید تغییر کند؟ 

با توجه به اینكه تا چند سال آینده تولیدات خودرو های  ←

درون سوز ممنوع شده و این خودرو ها منسوخ خواهند شد 

از این رو تغییر در جهت تولید خودرو ها برای صنایع خودرو 

است که این امر مستلزم نیل  سازی امری واجب و ضروری

به تولید خودرو های مستقل از پیشرانه های احتراقی درون 

 سوز است.

: تحقیق کنید چگونه سیستم تعریف شده ی ما 2-6قدم 

 ممكن است طور دیگری به کار گرفته شود.

ممكن است از این سیستم برای صنایع دیگر نظیر  ←

سازی، صنایع صنایع موتور سیكلت، هواپیما سازی، کشتی 

الكتریكی و بطور کل در صنایعی که امكان تولید نیروی 

الكتریكی از دو منبع پنل خورشدی و بازیابی نیروی حرکتی 

 وجود دارد، قابلیت بكارگیری دارد 

: از نظر فنی جدیدی )یا نظری مخالف نظر اولیه( 3-6قدم 

 برای حل مسائل فنی دیگر اقدام کنید. 

ایی با طول عمر ابدی می توان از با تجاری شدن باتری ه

این باتری ها برای حذف نیاز شارژ شدن باتری ها استفاده 

 کرد. 

 



ارائه راهكار خالقانه در زمینه استفاده از تكنولوژی خود شارژ برای ماشین های الكتریكی  با  :عنوان مقاله 

 ARIZ 71استفاده ازالگوریتم 

 

    
 

 نتیجه گیری   -3-3

تحقیق حاضر به بررسی استفاده از تكنولوژی خود شارژ 

 ARIZ 71برای ماشین های الكتریكی بااستفاده از الگوریتم 

 می باشد. در تمامی سیستم های هیبریدی نیاز به موتور

های احتراقی حذف نمی شود؛ از طرفی وجود این موتور ها 

باعث ایجاد مشكالت زیست محیطی می شود از این رو 

استفاده از خودرو های الكتریكی راهكار مناسبی برای حل 

این مشكل هستند. در این تحقیق هدف تغییر ویژگی هایی 

است که باعث حل این محدودیت می شود؛ استفاده از 

ودشارژ برای شارژ باتری ها از طریق بكارگیری تكنولوژی خ

سیستم های بازیابی نیروی محرکه چرخ ها، سیستم های 

بازیابی انرژی ترمز گیری، مبدل های تقویت کننده جریان 

برای افزایش قدرت و همچنین استفاده از باتری هایی با 

تكنولوژی طول عمر باال و با قابلیت شارژ سریع نیروی 

م برای شارژ باتری ها راهكار مناسبی برای حل الكتریكی الز

این محدودیت به شمار می آید. خودرو های تمام الكتریكی 

اتوموبیل هایی با آالیندگی صفر هستند و دیگر از موتور 

درون سوز و همه تجهیزات وابسته به آن خبری نیست و 

 چون دیگر سوختی محترق نمی شود.

 مراجع -3-4

1. http://khodrobartar.com/ 

دکتر محمد حسین سلیمی نمین ، دکتر حمیدرضا شهابی  .2

حقیقی ، دکتر سید حسین ایرانمنش، الگوریتم نوآوری 

TRIZ چاپ سوم -مطالعات نوآوری و فن آوری  ، موسسه 

بوریس زالتین، مترجمان:  -آالزوسمن  -جان ترنینكو  .3

سید  -رضا مورعی -یمیامیرحسین فه -مصطفی جعفری

نوآوری نظام یافته، موسسه خدمات  حسین اصولی، کتاب

 فرهنگی رسا.

دکتر محمد حسین سلیمی نمین ، دکتر حمیدرضا شهابی  .4

اصل  40حقیقی، پشتیبانی مهندسی ارزش با استفاده از 

TRIZ  ، .113-)102   مجموعه مقاالت نخستین سمینار

 اختراعی(.ملی مهندسی ارزش درحل مسایل 
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 اعمال با یافته بهبود حد و شاخه روش به فازور گیراندازه واحدهای عنوان مقاله: جایابی بهینه

 صفر اتصال باس مالحظه
 

    
 

 حد و شاخه روش به فازور گیراندازه واحدهای جایابی بهینه 

 صفر اتصال باس مالحظه اعمال با یافته بهبود

 2لوندیو ابوالفضل جل1یاوانک یرینص نیحس

 

  چکیده :

منظور . بهشودبه توان اکتیو مربوط می مسائل اجرایی و عملیاتی در یک شبكه قدرت مستقیماً ،هاریزیبسیاری از برنامه 

تشخیص دقیق محل خطا  و سایر کاربردهای مبتنی بر استفاده از فازورهای ولتاژ و جریان سنكرون شده در شبكه،  باید در 

گیر فازور، به حداقل رساندن های باالی واحدهای اندازههزینه( قرارگیرد. با توجه به PMUگیر فازور )هر باس یک واحد اندازه

گیر فازور، با حفظ تعداد آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. در این مقاله به مسأله جایابی حداقل تعداد واحدهای اندازه

ده شده است. روش فوق با پذیری شبكه پرداخته شده است. برای این منظور از روش شاخه و حد بهبودیافته استفامشاهده

 57و  30، 14های باس، شبكه 17،  بر روی شبكه نمونه PMUدر نظر گرفتن تاثیرات باس اتصال صفر در جابابی بهینه 

 مورد مطالعه قرار کرفته و نتایج حاصل ارزیابی شده است. New Englandباس  39و همچنین   IEEEباس 

  فازور گیرواحد اندازه، روش شاخه وحد بهبود یافته، باس اتصال صفر، جایابی بهینه -کلید واژه

 

 مقدمه -4-1

گیری، امروزه با وجود ادوات ارتباط مخابراتی بین وسایل اندازه

های سیستم کننده ماهوارهامكان استفاده از سیگنال سنكرون

گیرها، فازورهای توالی یابی جهانی فراهم شده و این اندازهمكان

مثبت ولتاژ و جریان را به صورت سنكرون در نقاط مختلف شبكه 

های محاسبه زاویه فازورهای ولتاژ در باس .[2و1]گیرند اندازه می

های قدرت تمسعالقه مهندسان سی مورداره ی قدرت  هموشبكه

ی توان اکتیو در یک خط قدرت با سینوس اختالف زاویه بوده است.

بسیاری از  سوی دیگراز . بین ولتاژهای دو ترمینال متناسب است

ها و مسائل اجرایی و عملیاتی در یک شبكه قدرت ریزیبرنامه

                                                           
 h.nasiri@znu.ac.ir، گروه مهندسی برق، دانشكده مهندسی، دانشگاه زنجان 1

 h.nasiri@znu.ac.ir، گروه مهندسی برق، دانشكده مهندسی، دانشگاه زنجان 2

 

اختالف  گیریاندازهبنابراین  شود.به توان اکتیو مربوط می مستقیماً

بوده ی اخیر ی چندسالههاچالشانتقال یكی از  خط اسرتزاویه سر

 .[4و3]است 

 رگیواحد اندازه و نصب هیکه ته یقابل توجه نهیهز توجه بهبا  

 ،این واحدها نهیبه یابیجا تیدر هر باس دارد، اهم (PMUفازور )

شود یكه، روشن ممحل خطا در سراسر شب یرپذیشرط مشاهده به

های مختلفی برای جایابی بهینه واحدهای تا کنون روش [.5]

 .[6]گیر فازور مطرح شده است اندازه

منظور در این مقاله با بهبود  روش شاخه و حد ، روش جدیدی به

گیر فازور ارائه شده است تعیین مكان و تعداد بهینه واحدهای اندازه

سازی است. های مختلف قابل پیادهتوپولوژیهای با که در شبكه
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 Zeroدر ادامه به شكل متفاوتی نحوه اثرگذاری باس اتصال صفر )

injection bus بر روی شبكه بررسی و اعمال شده است. در نهایت )

توسط روش فوق با در نظر گرفتن تاثیرات  PMUجابابی بهینه 

، 14های بكهشباس،  17یک شبكه نمونه باس اتصال صفر، بر روی 

مورد مطالعه  New Englandباس  39و   IEEEباس   57و  30

 قرار کرفته و نتایج آن ارائه شده است.

 گیر فازورنحوه جایابی بهینه واحدهای اندازه -4-2

گیر فازور هدف این مقاله پیدا کردن حداقل تعداد واحدهای اندازه

احد، پذیری کامل است به طوری که با حذف هر وبا حفظ مشاهده

خواهد داد. در بررسی پذیری خود را از دست شبكه مشاهده

های قدرت، اگر ولتاژ یک نقطه یا یک باس پذیری سیستممشاهده

صورت صورت مستقیم یا با استفاده از قوانین شناخته شده بهبه

پذیر گیری باشد، آن باس مشاهدهغیرمستقیم قابل محاسبه و اندازه

-ها مشاهدهاگر در شبكه قدرت تمام باس شود. بنابراینتعریف می

 .[7]پذیر خواهد بود پذیر باشند، آنگاه کل شبكه مشاهده

بهبه به و  حاسييي دسيييت آوردن طور کلی دو روش برای م

شاهده شبكه قدرت وجود دارد: روش عددی و روش م پذیری 

پذیری و یافتن در روش عددی تعیین مشيياهده توپولوژیكال.

نداز گیر فازور، ممكن اسيييت شيييامل هموقعیت واحدهای ا

راحتی تحت محاسيييبات زیاد و پیچیده شيييود و همچنین به

تأثیر خطا قرار گرفته و تغییرات زیادی به همراه داشته باشد. 

هده که روش مشييييا حالی  كال روش در  پذیری توپولوژی

 .[8] تری خواهد بودسریع

پذیری مشاهدهدر حالت کلی سه قانون اساسی در مسئله جایابی و 

 :[9]های قدرت وجود دارد توپولوژیكال کامل سیستم

گیر فازور نصب شده باشد باسی که در آن واحد اندازه قانون اول:

های همسایه که به آن متصل هستند پذیر است و تمام باسمشاهده

 پذیر خواهند بود.نیز مشاهده

ای ونهاگر باسی در همسایگی باس اتصال صفر، به گ قانون دوم:

پذیر باشند، باس های همسایه مشاهدهباشد که بقیه باسقرار گرفته

 پذیر خواهد بود.موردنظر نیز مشاهده

ی یک باس اتصال صفر های همسایهاگر تمام باس قانون سوم:

پذیر خواهد پذیر باشند آنگاه باس اتصال صفر نیز مشاهدهمشاهده

 بود. 

نه، مینیمم کردن تعداد هدف نهایی از حل مسأله جایابی بهی

PMU  [10]های قرارگرفته در شبكه خواهد بود. 

(1) 
Ij

juMinimize  

باشد. گیری باینری مییک متغیر تصمیم juدر آنکه 

باسه نصب شود، مقدار Iام از شبكه  jدر باس شماره   PMUهرگاه

ju"صورتدر غیر اینباشد.می"یکju "[10]است "صفر. 

پذیری کامل ( باید با برقراری شرط مشاهده1حداقل کردن رابطه )

-پذیری کامل، تابع مشاهدههمراه باشد. برای رسیدن به مشاهده

( تعریف 3( و )2در معادالت ) ifام به صورت iپذیری باس 

پذیری، اگر تمام طوری که بر اساس تعریف مشاهدهشود، بهمی

پذیر کامل پذیر باشند، آنگاه شبكه مشاهدههای شبكه مشاهدهباس

 .[10]است 

(2) Ii  , =


j

Ij

iji uaf  

(3) Ii  ,1 if  

 الگوریتم شاخه و حد بهبود یافته -4-2-1

 ین صورتابه شاخه و حد  یتمالگور یدیکل یدها(، 1ابق شكل )طم

از راه  ایجموعه)م A یهاگره یبعض یبرا یینکه حد پا است

از راه  ایجموعه)م B یهاگره یگر( بزرگتر از دیشنهادیپ یهاحل

 ینانصورت با اطم در آن. ( استAیشنهادی کوچكتر از پ یهاحل

مرحله هرس ینا .تجستجو دور انداخدرخت از را  A توانیم

 .[11] کردن نام دارد
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0

0

10

1
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1

0

10

1

10

1

0

0

10

1

10

1

0

10

1

10

case Deleted

case

Observable

بعدیحالتبهپرش

 

 گیری برای روش شاخه و حددرخت تصمیم 1 شكل

و حد و حد بهبود یافته دو تغییر اساسی نسبت به شاخه  در شاخه

 معمولی ایجاد شده است.

 تغییر اول •

]2[معمولی ماتریس حالتوحد در روش شاخه nn  که در آنn 
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جا و در ابتدای فرآیند ، به صورت یکهای شبكه استتعداد باس

های این ماتریس شامل اعداد صفر . درایهشودحل مسئله تولید می

 خواهد بود. و یک

( هر ماتریس حالت از 1مطابق شكل ) T000   شروع شده

و تا  T111   یابد. هر ستون این ماتریس نشانادامه می-

ها در شبكه است. این در  PMUدهنده تعداد و موقعیت قرارگیری 

وحد بهبود یافته، هر حالت مورد نظر حالی است که در روش شاخه

گردد. این امر باعث عدم تولید به صورت مجزا تولید و بررسی می

ثمر و در نتیجه کاهش قابل توجه حافظه های بیسی حالتو برر

تر مسئله اشغال شده خواهد شد. در ادامه به منظور توضیح واضح

 4وحد بهبود یافته برای یک شبكه نمونه سازی، روش شاخهبهینه

 گردد.شینه بیان می

4 Bus

3 Bus

2 Bus

1 Bus

 

 باس 4شبكه :  2 شكل

 :[12و 8]شود مینخست ماتریس گراف شبكه تعریف 

(4) 







 =

=

otherwise

connectedarejandibusesif

jiif

Aij

                                    0

         1

                                          1

 

ماتریس شبكه است.  امjام و ستونiدرایه سطر  ijAکه در آن

اگر شماره سطر و ستون باس با هم برابر باشد مقدار 

صورت ای بهخواهد بود. هرگاه دو باس توسط شاخه"یک"آن

و در  "یک"مستقیم به هم متصل باشند، مقدار درایه در ماتریس

غیر این صورت صفر خواهد بود. ماتریس شبكه همیشه دارای قطر 

 بوده و ماتریسی متقارن است. "یک"اصلی 

شييینه  4( ماتریس شييبكه برای شييبكه 4بر اسيياس رابطه ) 

 .صورت زیر خواهد بود( به2شكل )

(5) 



















=

1010

0111

1111

0111

A  

( 6بر اساس ماتریس گراف شبكه، ماتریس حالت به صورت رابطه )

 .[12و 8] شودتعریف می

(6)         
otherwise      0

bus equiped PMU a is i bus if       1
)(





=iX  

(، ماتریس حالت همه حاالت ممكنه برای جایابی 6طبق رابطه )

کند. بنابراین ماتریس حالت شبكه گیر فازور را تولید میواحد اندازه

 شود.( تولید می7صورت ماتریس )شینه به 4

(7) 
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وحد بهبود یافته، در هر مرحله، هر شاخه از درخت در شاخه

گردد. در این نمونه جستجو به صورت مجزا تولید و بررسی می

-حالت پاسخ 9حالت با تولید  16شود به جای تولید مشاهده می

 بهینه حاصل شده است.های 
 رسیدن به پاسخ بهینه در روش شاخه و حد بهبود یافته نحوه 1جدول

12 10 9 8 4 3 2 1 0 
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مشاه

ده 

 پذیر

× 
مشاه

ده 

 پذیر

× 
مشاه

ده 

 پذیر

مشاه

ده 

 پذیر

× × × 

 

با اعمال قیود مشاهده پذیری و بهینه سازی، حالت هشتم آخرین 

های بعدی بهینه حالت مورد بررسی است. به دلیل اینكه حالت

حالت، فقط با بررسی  16بررسی جای تولید و نیستند. در نتیجه به

 شود.حالت پاسخ بهینه حاصل می 6

 تغییر دوم •

وحد، یافتن پاسخ بهینه به نقطه شروع بررسی، در در روش شاخه

ماتریس حالت وابسته است. تغییر دوم در مورد نحوه تولید ماتریس 
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های های درخت جستجو(  است. در مراحل و روشحالت )شاخه

نظر، در مبنای گذشته برای تولید هر حالت، ابتدا شماره حالت مد

شد. تبدیل از می دهدهی تولید و سپس  به حالت باینری تبدیل

بر است های بزرگ زمانمبنای دهدهی به مبنای دودویی در شبكه

ها در که باید با الگوریتمی نحوه تولید آن را تغییر داد. تولید حالت

 مبنای باینری به شرح زیر است:

شود که در آن به تعداد باس آغاز می ]T]1 .. . 1 1حالت اولیه از 

 شود.می رار دادهق "یک"شبكه، عدد 

 رود:ساخت حاالت بعدی با دو قاعده کلی پیش می 

 "صفر"دیده شده در هر حالت به  "یک": آخرین قاعده اول

 شود.تبدیل می

)در صورت وجود(   "یک"های بعد از از آخرین "صفر":قاعده دوم

 شود.تبدیل می "یک"در هر مرحله به 

مربوط به شبكه  های درخت جستجوی( نحوه ساخت شاخه8در )

 شود.شینه مشاهده می 4

(8) 
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( تولید شده 9متناسب با توضیحات فوق، ماتریس حاالت مطابق )

 است.
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گونه که هر حالت به تلفیق دو تغییر اساسی شرح داده شده، بدین

ثمر هرس گردد، حاالت بیصورت مجزا و باینری تولید شده و 

اساس روش شاخه و حد بهبود یافته مورد استفاده در این مقاله را 

( فلوچارت نحوه استفاده از روش 3دهد. در شكل )تشكیل می

 شاخه وحد بهبود یافته، نشان داده شده است.

 

PMU

شروع

 T..     111

شودواردشبكهماتریس

نه

آری

شرایطآیا
است؟برقرار

شبكهماتریس

باسهاتعداد

اولیهحالتتولید

جدیدقواعدبراساسبعدی حالت تولید

آیا
پذیرمشاهدهسیستم

است؟

استفادهغیرقابلحالتهای
کنهرسرا

بدهنمایشراتعدادومحل

بعدیحالتآیا
دارد؟وجود

آری

آری

نه

نه

=n

1nتایی

پایان
 

 وحد بهبود یافته : فلوچارت شاخه 3 شكل

 اتصال صفر نحوه اثرگذاری باس -4-2-2

با بار و ژنراتور  یهای قدرت اگر باسی هیچ گونه اتصالدر شبكه

های . اگر تمام باس[9]نداشته باشد، آن را باس اتصال صفر گویند 

پذیر باشند، باس موجود در همسایگی باس اتصال صفر مشاهده

ای تأثیر گونهپذیر خواهد بود. این باس بهاتصال صفر نیز مشاهده

 .[9]ی خود ادغام شود های همسایهشود که با یكی از باسداده می

 3یک باس اتصال صفر است و با باس شماره  4( باس 4شكل) در

های با مشخصات و تعداد شاخه 3ادغام گردیده و باس جدید 

 .[12]شود ( ایجاد می6اتصالی جدید در شكل)

5 Bus

2 Bus

3 Bus

1 Bus

4 Bus

ZIB

 

  [12]صال صفر باسه شامل باس ات 5یک شبكه  4 شكل
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 صفر اتصال
 

    
 

5 Bus

2 Bus

3 Bus

1 Bus

 
  [12]باسه پس از حذف باس اتصال صفر 5شبكه  5 شكل

کند و تعداد ماتریس شبكه با حذف باس اتصال صفر تغییر می

های اتصال صفر کاهش های آن به میزان تعداد باسسطر و ستون

خواهد یافت. مراحل حذف باس اتصال صفر در شبكه به شرح زیر 

 است:

 شود.(حذف می4سطر و ستون باس اتصال صفر )باس  •

(، 4اعداد صفر و یک موجود در سطر و ستون باس اتصال صفر )باس

 شود.(، جمع باینری می3)باس  با اعداد سطر و ستون همسایه

 شود.ماتریس شبكه جدید حاصل می •

باس 10در ) باس  4( نحوه ادغام  ماتریس شيييبكه  3با  در 

 شود.نمایش داده می

(10) 
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 شود.( ایجاد می11در نهایت با حذف باس سوم از شبكه، ماتریس )

(11) 
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کند. واضح شود، ماتریس شبكه تغییر میطور که مشاهده میهمان

های PMUهای شبكه، کاهش تعداد است کمتر شدن تعداد باس

پذیری کامل شبكه را در پی برقراری مشاهدهمورد استفاده جهت 

 خواهد داشت.

 نتایج جایابی -4-2-3

گیر فازور با در این بخش نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه

های مبتنی بر شاخه و حد بهبود یافته در سه استفاده از روش

 مقایسه گردیده است. [9] به دست آمده و با نتایج بخش

عمولی با روش شاخه وحد بهبود در قسمت اول روش شاخه و حد م

باس  30،14شبكه های و باس  17 نمونه شبكهیک یافته بر روی 

IEEE .مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است 

 

 

  باس 17شبكه 6 شكل

و همچنین اختالف   PMUگیری های بهینه، موقعیت قرارپاسخ

ام و مورد انج Matlab افزار در نرمزمانی حاصل شده در دو حالت، 

 .قرار گرفته است لیتحل
 

به روش شاخه وحد بهبود یافته با روش  PMUمقایسه جایابی بهینه  2جدول

 شاخه و حد

 زمان

 اجرا
 گیری قرار های موقعیت از یکی

 تعداد

 بهینه

pmu 

 روش

 و شاخه

 حد

 تعداد

 باس

s23/0 2بهبودیافته 4 9و7و6و 
14 

s2/1 2معمولی 4   9و7و6و 

s7/10 1بهبودیافته 7 15و13و11و8و6و2و 
17 

s1/70 1معمولی 7 15و13و11و8و6و2و 

min80 2بهبودیافته 10 27و25و19و15و12و10و9و6و4و 
30 

 h4/16 2معمولی 10 27و25و19و15و12و10و9و6و4و 

 

( 2کاهش چشمگیر زمان جستجو و فضای اشغالی در جدول )

گیر فازور در هر دو مشهود است. از طرفی تعداد بهینه واحد اندازه

حالت یكسان است. باید توجه داشت که روش شاخه و حد بهبود 

کند تغییری ایجاد نمی PMUیافته بر قواعد حاکم بر توپولوژی 

بلكه سعی در کاهش میزان جستجو و رسیدن به پاسخ بهینه از 
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 روشی جدید را مدنظر دارد.

n2هر شبكه)های مورد بررسی در در قسمت دوم تعداد کل حالت

حالت(، سپس تعداد جستجوهایی که روش شاخه و حد بهبود 

ها به شود. جستجوی حالتیافته انجام داده است، مشاهده می

میزان قابل توجهی، کاهش یافته است. حال از میان جستجوهای 

پذیر استخراج گردیده و در نهایت های مشاهدهانجام شده، پاسخ

مورد استفاده به نمایش  PMUبهینه با کمترین تعداد  هایحالت

 درآمده است.
گیر فازور به روش شاخه وحد نتایج جایابی بهینه واحدهای اندازه 3جدول

 بهبود یافته از منظر تعداد جستجوها

 تعداد

 بهینه

 تعداد

 جستجوی

 پذیرمشاهده

 جستجوهای کل

 بهبود وحدشاخه

 یافته

 کل تعداد

 موجود حالتهای
 باس

5 115 3281 16384 14 

72 357 49620 131072 17 

12 858 6238894 1073741824 30 

 

وحد به عنوان یک روش قطعی، نكته قابل توجه در روش شاخه

این است که پاسخ بهینه حاصل شده، منحصر به فرد نیست و 

های قرارگیری توان در هر شبكه چندین حالت برای موقعیتمی

PMU گیر فازور را مشاهده نمود.با کمترین تعداد واحد اندازه 

در قسمت سوم این بخش تأثیر باس اتصال صفر در تعداد  

گیر فازور در مقایسه با عدم تاثیر آن در روش شاخه واحدهای اندازه

 و حد بهبود یافته مشاهده و بررسی شده است.

یس کاهش با حذف باس اتصال صفر از ماتریس شبكه، مرتبه ماتر

-های بهینه مییابد که در نهایت منجر به کاهش تعداد پاسخمی

-های همسایه، پاسخگردد. ادغام باس اتصال صفر با هرکدام از باس

های ( یكی از پاسخ4های متفاوتی را به دنبال دارد. در جدول )

های همسایه به بهینه حاصل از ادغام باس اتصال صفر با باس

 نمایش درآمده است.

منظور تعیین محل شود به( مشاهده می4طور که از جدول )همان

باس، به  57ای مانند شبكه درشبكه PMUخطا و دیگر کاربردهای 

 11گیر فازور استفاده شود، نصب واحد اندازه 57جای اینكه از 

 کند.کفایت می PMUواحد 

 
ظه نتایج جایابی بهینه به روش شاخه وحد بهبود یافته با اعمال مالح 4جدول

 باس اتصال صفر

 حالت موقعیت
 بهینه

  تعداد
pmu 
 بهینه

 تعداد
ZIB 

ZIB حالت باس 

2,6,9 3 1 7 14 

Normal 
operation with 
zero-injection 

effect 

2,6,7,9 4 0 - 14 

Normal 
operation 

without zero-
injection effect 

1،2،6،8،13،1
5 

6 2 12،11 17 

Normal 
operation with 
zero-injection 

effect 

1،2،6،8،11 
13،15 

7 0 - 17 

Normal 
operation 

without zero-
injection effect 

2،4،10،12،1
5،19،27 

7 6 
6،9،22 

،25،27،28 
30 

Normal 
operation with 
zero-injection 

effect 

2،4،6،9،10،1
2،15،19 
25،27 

10 0 - 30 

Normal 
operation 

without zero-
injection effect 

6,8,10,16،2
0,23 25,29 

8 12 

1،2،5،6 
،9،10،11 

13،14، 
17،19،22 

39 

Normal 
operation with 
zero-injection 

effect 

2,6,9,10,13 
 ,

14,17,19,20 
22 ,23,25 ,

29 

13 0 - 39 

Normal 
operation 

without zero-
injection effect 

1،6،13،19،2
5 

29،32،38،51
،54،56 

11 15 

4،7،11 
،21،22،24 

26،34،36، 
37،39،40، 
45،46،48 

57 

Normal 
operation with 
zero-injection 

effect 

1,6,9,12,15,
19,22 

25,26,29،36
,38,41,47, 

50,32،53,57
, 

 

17 0 - 57 

Normal 
operation 

without zero-
injection effect 

 

 گیرینتیجه -4-3

با حفظ  گیر فازورسازی تعداد واحدهای اندازهدر این مقاله بهینه

پذیری سیستم مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور مشاهده

های از روش شاخه و حد بهبود یافته به عنوان یک روش با پاسخ

د. کاهش میزان شسازی استفاده قطعی برای حل مسئله بهینه

شده  حطرجستجو در راستای رسیدن به پاسخ بهینه از اهداف م

باعث  ،روش جدید درثیر باس اتصال صفر أبود. در نظر گرفتن ت

در ثبت و تشخیص محل خطا،  PMUکاربردی شدن استفاده از 
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تصحیح مدل سیستم، حفاظت گسترده شبكه و مانیتورینگ 

کار گیری روش پیشنهادی باعث کاهش  شود. بهحرارتی خط می

شد. تعمیرات خواهد نگهداری و مختلف از قبیل نصب، هایهزینه

های استاندارد، صحت روش با اجرای روش ارائه شده بر روی شبكه

 شد.یید أپیشنهاد شده ت
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 شناخت رباتها و ساخت یک ربات 

 2، بابک منافی1مهدی پور ایمانی

در این مقاله سعی شده است تا آشنایی مقدماتی با مفهوم ربات صورت بگیرد و سپس ساخت یک مدل ربات ساده  چکیده:

تحوالت  خچهیبا تار ییآشناشرح داده شده است. به صورت کلی موارد مورد بررسی قرار گرفته در این مقاله عبارتند از:  

خود را با برخورد به  ریمس تواندیکه م "ابی ریکفشدوزک مس"ربات  کی ساخت، و شناخت ربات ها ییآشنا، کیحوزه ربات

به کار رفته در ربات  یكیبا قطعات الكترون ییآشنا، آن موانع عبور کند انیکرده و از م دایصاف پ یسطح یمانع ها رو

 . "ابی ریکفشدوزک مس"

 ربات، مسیریاب: واژه های کلیدی

 

 مقدمه -5-1

خصوص ماشینی که توسط یک ماشین است )بهربات 

تواند مجموعه نویسی باشد ( که میکامپیوتر قابل برنامه

 صورت خودکار انجام دهد.ای را بهکارهای پیچیده

ممكن است توسط یک دستگاه کنترل خارجی، ها ربات

ها قرار دستگاه کنترلی در داخل آنکه کنترل شوند یا این

ای ساخته شوند که گونهها ممكن است بهبگیرد. ربات

ها، ظاهری شبیه به انسان داشته باشند اما بیشتر ربات

شوند هایی هستند که برای انجام کاری ساخته میماشین

 ها اهمیتی ندارد.و ظاهر آن

ند ممكن است خودگردان یا نیمه خودگردان باشها ربات

 نما، مانند ربات های انسانو انواع مختلفی از قبیل ربات

ASIMO باز شرکت پونگشرکت هوندا و ربات پینگ

TOSY، های جراحی پزشكی، های صنعتی، رباتربات

های سگ درمانی، های کمک به بیماران، رباتربات

برند، پهباد های کوچک که از هوش جمعی بهره میربات

 MQ-1 Predatorای بدون سرنشین هایی مانند هواپیم

متحده مورد استفاده قرار توسط نیروی هوایی ایاالتکه 

ها( را های میكروسكوپی)نانو رباتگیرد و حتی رباتمی

                                                           
 دانشجوی مهندسی مكانیک، موسسه آموزش عالی اوج 1

 مدرس گروه مكانیک، موسسه آموزش عالی اوج 2

ممكن است با تقلید از ظاهر ها رباتشوند. شامل می

ها، حس سازی حرکات آنموجودات زنده و یا شبیه

را به انسان القا کنند.  هوشمند بودن و یا توانایی فكر کردن

رود تا در دهه آتی، اشیا خودگردان گسترش انتظار می

 چشمگیری پیدا کنند.

ربات کفشدوزک مسیریابی که در مقاله نحوه ساخت آن 

توضیح داده میشود هم ظاهری شبیه به یک کفشدوزک 

دارد که با حرکت موتورهایش و همچنین عملكرد 

تواند مسیر خروج عملگرهایی مثل میكروسوئیچ ها می

خود را با برخورد با موانع پیدا کند ، اینگونه به نظر میرسد 

که کفشدوزک موجودی است که ادراک دارد و میتواند 

 در مورد مسیر خود در مقابل مانع ها تصمیم گیری کند.

 :کیتحوالت حوزه ربات خچهیتار -5-2

، Karl capek نمایش نامه نویس چک اسلواکی :  1920

« های جهانی روسیهربات»ا در نمایشکلمه ربات ر

به  «Robota » استفاده کرد این جمله از کلمه چكی

  .آمده است «کوشش مالل آور» معنی

ریزی که یک دستگاه نخستین الگوی قابل برنامه : 1938

 Willard هایپاشی بود، توسط دو آمریكایی به نامسم
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pollard و Harold Roselund برای شرکت devilbiss 

  .طراحی شد

را منتشر کرد و در  Runaroundایزاک آسیموف : 1942

  .گانه رباتیک را تعریف کردآن قوانین سه

، با استفاده از George Devol :ظهور کامپیوتر : 1946

همه منظوره،  playbackضبط مغناطیسی، یک دستگاه 

اولین  John Mauchly .برای کنترل ماشین به ثبت رساند

را در دانشگاه پنسیلوانیا  (ENIAC) کامپیوتر الكترونیكی

 ، اولین کامپیوتر دیجیتالی همه منظورهMIT ساخت. در

(Whirl wind) اولین مسئله خود را حل کرد.  

اولین بازوی  Reymond Goertz در فرانسه : 1951

ای مفصلی کنترل از راه دور را برای انجام مأموریت هسته

آن مبتنی بر کلیه روابط متقابل  طراحی کرد. طراحی

مكانیكی بین بازوی اصلی و فرعی با استفاده از روش 

هایی برگرفته از این متداول تسمه و قرقره بود که نمونه

های طرح هنوز هم در مواردی که نیاز به لمس نمونه

  .شودای است، دیده میکوچک هسته

اولین ربات قابل  George Devol 1954در سال 

ریزی را طراحی و عبارت جهانی اتوماسیون را ابداع مهبرنا

  گذاری این شرکت بهای برای نامکرد. این امر زمینه

Unimation  در آینده شد.  

 Marvin Minsky و John McCarthy  1959در سال 

  .بنا نهادند MIT آزمایشگاه هوش مصنوعی را در

خریداری شد و توسعه  Coudoc توسط شرکت: 1960

های آن آغاز گردید. کارخانجات ساخت ستم رباتسی

پس از آن شناخته شدند و اولین ربات  AMF تراشه مانند

 Harry که توسط Versatran استوانه ای شكل به نام

Johnson&Veljkomilen kovic  طراحی شده بود، فروش

  .رفت

 جنرال موتورز اولین ربات صنعتی را از : 1962

Unimation  و آن را در خط تولید خود قرار خریداری کرد

  .داد

آزمایشگاه هوش  John Mccarthy 1963در سال 

  .مصنوعی دیگری از دانشگاه استنفورد بنا کرد

 های تحقیقاتی هوش مصنوعی درآزمایشگاه : 1964

M.I.T  مؤسسات تحقیقاتی استنفورد،(SRI)دانشگاه ، 

  .استنفورد و دانشگاه ادین برگ گشایش یافت

  .پایه گذاری شد C&D رباتیک  :1964

مؤسسه رباتیک خود  Carnegie Mellon دانشگاه : 1965

  .را تأسیس کرد

 Homogeneous Trans ) حرکت یكنواخت : 1965

formation)  .در شناخت نحوه حرکات ربات به کار رفت

این روش امروزه به عنوان نظریه اسامی رباتیک وجود 

  .دارد

) نخستین رباتی که به ژاپن  Verstran ژاپن ربات : 1965

  .خریداری کرد AMF وارد شد( را از

های هیدرولیک را کاوازاکی مجوز طراحی ربات : 1968

  .گرفت و تولید آن را در ژاپن آغاز کرد Unimation از

از دانشگاه  victor sheinman پروفسور 1970در سال 

تار ترکیب ساخ .استنفورد بازوی استاندارد را طراحی کرد

  .حرکتی او هنوز هم به بازوی استاندارد معروف است

اولین مینی  Cincinnate Milacron 1973در سال 

کامپیوتر قابل استفاده تجاری که با رباتهای صنعتی 

 Richardطراحی توسط را عرضه کرد (T3)کنترل می شد

Hohn)  

، سازنده Victor Scheinman پروفسور 1974در سال 

را جهت فروش یک نسخه  Inc Vicarmاندارد، بازوی است

برای کاربردهای صنعتی ساخت. بازوی جدید با یک مینی 

  .شدکامپیوتر کنترل می

در کاوشگر فضایی وایكینگ  Vicarm Inc 1976در سال 

 استفاده شد. یک میكرو کامپیوتر هم در طراحی 2و1

vicarm به کار رفت.  

، دو (ASEA) یک شرکت ربات اروپایی 1977در سال 

های قدرتمند الكتریكی صنعتی را عرضه اندازه از ربات

کرد که هر دو ربات از یک کنترلر میكرو کامپیوتر برای 

  .کردندبرنامه ریزی عملكرد خود استفاده می

 با استفاده از تكنولوژی unimation :1978در سال  

Vicarm  ( puma) ریزی برای مونتاژماشین قابل برنامه( 

puma) توانرا توسعه داد . امروزه همچنان می puma  را

  .های تحقیقاتی یافتدر بسیاری از آزمایشگاه

  .تولید شد Brooks ماشین خودکار : 1978

 IBM و SANKYO ربات با بازوی انتخاب  1978سال  در

 که در دانشگاه (SCARA) کننده، جمع کننده و مفصلی

Yamanashi ریزی و تولید شده بود، را ژاپن برنامه
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 فروختند

1980: Cognex تولید شد. 

  .عرضه شد CRS هایگروه ربات 1981در سال 

 GMاز ژاپن و جنرال موتورز در Fanuc :1982در سال 

Fanuc برای فروش ربات در شمال آمریكا قرار داد بستند.  

  .عرضه شد Adept تكنولوژی : 1983

ایجاد تغییرات در  Joseph Engelberger :1984در سال 

 های کمكیرباتیک را آغاز کرد و پس از آن نام ربات

(Helpmate) های خدماتی توسعه یافتهبه ربات 

(developed service Robots) تغییر یافت.  

، Unimation با خاتمه یافتن مجوز ساخت : 1986

های الكتریكی خود را توسعه کاوازاکی خط تولید ربات

  .ادد

 Westing را از Staubli ،Unimation گروه : 1988

house خرید.  

  .عرضه شد Sensable تكنولوژی : 1989

 یک ربات متحرک شش پا از مؤسسه رباتیک : 1994

CMUبرداری از یک آتشفشان در آالسكا را برای نمونه

  .گازهای آتشفشانی کاوش کرد

که ربات زمانییاب مریخ ناسا از ربات راه، 1997در سال 

 وارد مریخ شد تصاویری از جهان را ضبط و ربات سیار

Sojourner های دور را تصاویری از سفرهایش به سیاره

  .ارسال کرد

)هشتمین نمونه  p3 نمونه ای از Honda :1998در سال 

آغاز شده  1986در پروژه طراحی شبیه انسان ( که در 

  .بود را عرضه کرد

نمونه آسیمو نسل بعدی از سری  Honda :2000در سال 

  .های شبیه انسان را عرضه کردربات

 از ربات شبیه انسان خود که لقب Sony :2000در سال 

SDR ( Sony Dream Robots)  را گرفت، پرده برداری

  .کرد

های دومین نسل از ربات شرکت سونی،  2001در سال 

  .را عرضه کرد Aibo سگ

از راه دور ایستگاه سیستم کنترل : 2001

در کانادا  MD توسط مؤسسه رباتیک ( SSRMS)فضایی

ساخته و با موفقیت به مدار پرتاب شد و عملیات تكمیل 

 .المللی را آغاز کردایستگاه فضایی بین

 

 
 نمونه ای از ربات های ساخته شده 1 شكل

 تعریف ربات: -5-3

 نویسنده نمایشنامه  Karel Capek کلمه ربات توسط

R.U.R  ابداع  1921های جهانی روسیه( در سال ات)روب

به  (robotnic)شد. ریشه این کلمه، کلمه چک اسلواکی

 باشدمعنی کارگر می

در نمایشنامه وی نمونه ماشین، بعد از انسان بدون دارا 

بودن نقاط ضعف معمولی او، بیشترین قدرت را داشت و 

در پایان نمایش این ماشین برای مبارزه علیه سازندگان 

 .خود استفاده شد

البته پیش از آن یونانیان مجسمه متحرکی ساخته بودند 

 .نامیمکه نمونه اولیه چیزی بوده که ما امروزه ربات می

امروزه معموالً کلمه ربات به معنی هر ماشین ساخت بشر 

طور طبیعی توسط انسان که بتواند کار یا عملی که به

http://mediasoft.ir/wp-content/uploads/2017/09/Baxter_Robot_mediasoft.jpg
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  .شودشود را انجام دهد، استفاده میانجام می

ها برای ساخت ها امروزه در کارخانهبیشتر ربات

محصوالتی مانند اتومبیل؛ الكترونیک و همچنین برای 

اکتشافات زیرآب یا در سیارات دیگر مورد استفاده قرار 

  .گیردمی

هوشمند است با  یكیالكترومكان نیماش کیربات 

 :ریز اتیخصوص

 .کرد یزیتوان آن را مکرراً برنامه ر یم   •

 .چند کاره است   •

 .است طیمح یکارآمد و مناسب برا   •

عبارت است  موفیمطرح شده توسط آس کیربات قانون  

 از:

 .به انسانها صدمه بزنند چگاهیه دیها نبا ربات •

از  یجیدستورات انسانها را بدون سرپ دیبا رباتها •

 .قانون اوّل اجرا کنند

بدون نقض قانون اوّل و دوم از خود  دیرباتها با •

 .محافظت کنند

 :هستند یسه قسمت اصل یدارا هاربات

  .است وتریکامپ کیکه معموالً  مغز

تسمه،  ستون،یشامل موتور، پ یكیو بخش مكان محرک

  … ها وها، چرخ دندهچرخ

دما،  نییتع ،یصوت ،یینایاز انواع ب تواندیکه م سنسور

  .باشد یحرکت ای ینور، تماس صیتشخ

و   یریبا اثرپذ تواندیربات م کیسه قسمت،  نیا با

 شود. تریکاربرد طیدر مح یاثرگذار

 

 : اجزای یک ربات با دیدی ریزتر -5-4

 : وسایل مكانیكی و الكتریكی شامل 

  شاسی، موتورها، منبع تغذیه،  

 :حسگرها )برای شناسایی محیط(  

، ultrasound ، سنسورهایsonar سنسورهایدوربین ها،   

بازوی ربات،    عملكردها )برای انجام اعمال الزم( …

  …چرخها، پاها،

قسمت تصمیم گیری )برنامه ای برای تعیین اعمال   

  :الزم(

حرکت در یک جهت خاص، دوری از موانع، برداشتن   

 …اجسام، 

قسمت کنترل )برای راه اندازی و بررسی حرکات   

 :ات(روب

نیروها و گشتاورهای موتورها برای سرعت مورد نظر،   

 …جهت مورد نظر، کنترل مسیر، 

 :مزایای رباتها

رباتیک و اتوماسیون در بسیاری از موارد می  •

توانند ایمنی، میزان تولید، بهره و کیفیت 

 .محصوالت را افزایش دهند

رباتها می توانند در موقعیت های خطرناک کار  •

ن کار جان هزاران انسان را نجات کنند و با ای

 .دهند

رباتها به راحتی محیط اطراف خود توجه ندارند  •

و نیازهای انسانی برای آنها مفهومی ندارد. رباتها 

 .هیچگاه خسته نمی شوند

دقت رباتها خیلی بیشتر از انسانها است آنها در  •

 .حد میلی یا حتی میکرو اینچ دقت دارند

حظه چند کار را با هم رباتها می توانند در یک ل

انجام دهند ولی انسانها در یک لحظه تنها یک 

 کار انجام می دهند

 :معایب رباتها

رباتها در موقعیتهای اضطراری توانایی  •

پاسخگویی مناسب ندارند که این مطلب می 

 .تواند بسیار خطرناک باشد

 .رباتها هزینه بر هستند  •

ه قابلیت های محدود دارند یعنی فقط کاری ک  •

 .برای آن ساخته شده اند را انجام می دهند

مثال امروزه برای بررسی وضعیت داخلی * برای  •

رآکتورها از ربات استفاده می شود تا تشعشعات 

 .رادیواکتیو به انسانها صدمه نزند
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 :تأثیر رباتیک در جامعه  -5-5

رود و ما تأثیر آن کار میعلم رباتیک در اصل در صنعت به

کنیم، محصوالتی که هر روزه استفاده میرا در 

تر بینیم.که این تأثیرات معموالً در محصوالت ارزانمی

 .شوددیده می

شوند که بتوانند ها معموالً در مواردی استفاده میربات

کاری را بهتر از یک انسان انجام دهند یا در محیط پر 

های خطرناک خط فعالیت نمایند مثل اکتشافات در مكان

توان بدون به خطر انداختن ها که میفشانانند آتشم

 .ها انجام دادانسان

 مشکالت رباتیک: -5-6

البته مشكالتی هم هست. یک ربات مانند هر ماشین 

تواند بشكند یا به هر علتی خراب شود. ضمناً دیگری، می

های قدرتمندی هستند که به ما اجازه ها ماشینآن

  .کنیمدهند کارهای معینی را کنترل می

ها بسیار نادر است زیرا سیستم خوشبختانه خرابی ربات

شود های امنیتی زیادی طراحی میمشخصه رباتیک با 

 .کندها را محدود آن تواند آسیبکه می

های شرور و در این حوزه نیز مشكالتی در رابطه با انسان

ها برای مقاصد شیطانی داریم. مطمئنًا استفاده از ربات

های آینده استفاده شوند. این توانند در جنگمیها ربات

 تواند هم خوب و هم بد باشد. می

ها ها اعمال خشونت آمیز را با فرستادن ماشیناگر انسان

به جنگ یكدیگر نمایش دهند، ممكن است بهتر از 

 ها به جنگ با یكدیگر باشد. فرستادن انسان

قابل توانند برای دفاع از یک کشور در مها میربات

شوند تا تلفات انسانی را کاهش دهد. حمالت استفاده می

تواند فقط یک بازی ویدئویی باشد های آینده میآیا جنگ

 کند؟ها را کنترل میکه ربات

 ساخت ربات مسیریاب کفشدوزك -5-7

 قطعات مورد نیاز:

 ولتی1.5ارمیچر عدد 2 •

 عدد2میکرو سوئیچ •

 ولتی1.5عدد باتری2 •

 جاباطری •

وانید از یک گوی توخالی چرخ کوچک که میت •

 هم استفاده کنید

 گیره ی کاغذ •

سیم ، چسب ، و برخی وسایل جانبی که در طی - •

 .مراحل کار با آنها آشنا می شوید

 ساخت ربات آغاز می شود:

 داده می شود. سانتی متر برش 6قطعه سیم به اندزه 13

 
 سیم های برش یافته  2 شكل

ا در تصویر زیر یک بار دیگر تصویر کلی لوازم مورد نیاز ر

 .میبینید

 
 قطعات الزم 3 شكل

ابتدا طبق تصویر زیر سیم ها را به قطعاتی که نشان داده 

 .شده لحیم کنید
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 قطعات لحیم شده 4 شكل

سنسور های تاچ یا همان سویچ ها را به قسمت صاف 

 .جاباطری با چسب محكم بچسبانید

 
 چسباندن سنسورهای تاچ 5 شكل

سنسور تاچ و استفاده ای در اینجا الزمه که نحوه ی کار 

که در این ربات از این سنسور را بهتر آشنا شوید . در 

تصاویر زیر کامال واضح و مشخص نحوه ی کاراین قطعه 

 .در ربات نشان داده شده است

 
 نحوه کار سنسور تاچ 6 شكل

در مرحله بعد موتورها را نیز با یک زاویه ی مناسب با 

این کار براحتی صورت کناره های جاباطری بچسبانید اگر 

نمی گیرد می توانید برای اتصال محكم تر و بهتر از یک 

 .نوار پالستیكی مطابق شكل زیر استفاده کنید

 

 نحوه قرارگیری موتورها  7 شكل

 م؟یکن میچگونه جهت حرکت ربات را تنظ

باشد که ربات کوچک  یبصورت دیجهت چرخش موتورها با

 میت سدرس میشما به سمت جلو حرکت کند با تنظ

درست  ی جهیبه نت دیتوان یموتورهام یمثبت و منف

 .دیکن دایتا به حالت مطلوب دست پ دی. امتحان کندیبرس

شكل کلی ربات ما تا االن به این صورت است که در شكل 

 .می بینید

 
 شكل کلی ربات 8 شكل

شكل کلی ربات ما تا االن به این صورت است که در شكل 

یم زاویه ی موتورها نسبت می بینید شما می توانید با تنظ

 . به سطح افقی سرعت ربات خود را نیز تنظیم کنید

دراین مرحله چون تعادل ربات حفظ نمی شود باید یک 

چرخ برای قسمت انتهای آن بسازیم که مطابق شكل 

 .زیراین کار را انجام می دهیم
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 استفاده از چرخ در ساخت ربات برای حفظ تعادل 9 شكل

قسنتهای دیگر را نیز مطابق شكل لحیم در مرحله ی بعد 

 .کاری می کنیم

 
 لحیم کاری  10 شكل

در این مرحله حتما متوجه کمبود اتصال و جریان برای 

 موتورها شده اید

سیمهای باطری به تاچ سنسورها متصل می شوند پس 

موتورها برای دریافت جریان باید با سیم سومی که در 

باطری مطابق شكل وصل تصویر به رنگ آبی میبینیدبه 

 .می شوند

 
 مراحل آتی لحیم کاری 11 شكل

حاال نوبت به اتصال سیمهای باطری میرسد که مطابق 

شكل انها رانیز به تاچ سنسورها متصل می کنیم،در این 

تصویر سیم قرمز ،مثبت باطری وسیم مشكی منفی 

 .باطری است ، در این مورد دقت شود

 
 اتصال سیم های باطری  12 شكل

تاچ  دیفشرده شدن کل یبرا یاماده است ول ابیربات تقر

 یهمان سنسورها ایآن  یها دیکل یاندازه  دیسنسور با

کار را با استفاده  نیحساس به برخورد بلند تر شود که ا

 .میده یانجام م میو س یمعمول شیاز چند ف

 
 چسباندن شاخک ها 13 شكل

بهتر است که یک کلید هم برای روشن و خاموش شدن 

دهیم که انرا مطابق شكل در قسمت سیم رابط ربات قرار 

 .موتورها و باطری قرار می دهیم

 ربات نهایی به صورت زیر آماده است.

 

 ربات نهایی 14 شكل

 :عملکرد قطعات الکترونیکی سازه -5-8

 :چریآرم -5-8-1

است  یكیآن بخش از موتور الكتر  Armature:یسیانگل به
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آن بخش از ژنراتور  ای شودیاعمال م یکه به آن ولتاژ ورود

. با توجه به شودیم جادیا یاست که در آن ولتاژ خروج

 ستانیا ایچرخان  یهاهر کدام از بخش ن،یماش یطراح

  .باشند چریبه عنوان آرم توانندیم

باشد  شتری( بچری)آرم نامیکالف د یهاچه تعداد حلقه هر

 ایآن ) یآهنربا یسیمغناط یهر چه خطوط قوا زیو ن

باالخره هر چه سرعت گردش  ایباشد  تریها( قوبالشتک

 شتریب نامید یولتاژ خروج جهیباشد در نت ادتریز چریآرم

اتصال کوتاه،  چرهایعمده در آرم بیخواهد شد. سه ع

 چریبه بدنه و بازبودن مدار آرم چریآرم چیپ میاتصال س

 ( است.هامی)قطع بودن س

 

 رمیچرآ 15 شكل

 میكروسوئیچ: -5-8-2

ای از کلید است که با فشار فیزیكی بسیار کوچكی گونه

های مشخصی شود. عمل کلیدزنی در وضعیتتحریک می

ها به علت افتد. استفاده از میكروسوییچاز محرّک اتفاق می

میلیون چرخه  1هزینه پایینشان و عمر مفید باال )بیش از 

میلیون چرخه( بسیار رایج  10های پرکار تا و در مدل

ها از دیگر ابزارهای . تمایز اصلی میكروسوییچاست

های کلیدزنی این است که در میكروسوییچ جابجایی

شود، کوچک محرک که بر دکمه میكروسوییچ اعمال می

های الكتریكی نسبت زیاد کنتاکتباعث جابجایی به

 —فارغ از سرعت محرک—میكروسوییچ خواهد شد که 

موفق از پدیده  هایسرعت زیادی دارد. بیشتر طراحی

برند، بدین معنی که حرکت کوچک پسماند نیز بهره می

ها به محرک در جهت معكوس برای بازگرداندن کنتاکت

حالت نخست کافی نخواهد بود و محرک باید به اندازه 

 قابل توجهی در جهت عكس حرکت کند.

ها بسیار گسترده و مختلف است، از کاربرد میكروسوییچ

توان به اینترالک ها مییكروسوییچکاربردهای رایج م

درهای دستگاه ماکروویو ، کلیدهای تشخیص طبقه و 

ای، یا تشخیص های سكهایمنی در آسانسورها، دستگاه

شدگی کاغذ در دستگاههای کپی اشاره کرد. هرچند جمع

توانند موتورهای هایی وجود دارند که میمیكروسوییچ

قیم قطع و وصل ها و سیم پیچ ها را مستکوچک، المپ

ها در حد کنند اما معموالً جریان نامی میكروسوییچ

 . مدارهای فرمان است

 

 میكروسویچ  16 شكل

 (:باتری یا پیل الكتریكی )ولتاییک -5-8-3

منبعی از انرژی پتانسیل الكتریكی است که در درون آن  

های شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی با انجام واکنش

های باتری انرژی در قطب شود، اینالكتریكی تبدیل می

های باتری قابل دریافت است. انرژی قابل دریافت در قطب

به ازای واحد بار الكتریكی را نیروی محرکه 

گویند میباتری   emfیا  Electromotive forceالكتریكی

کنند. قطب مثبت و آن را با یكای ولت اندازه گیری می

نامند. )در باتری را آند و قطب منفی آن را کاتد می

ها، سر مثبت و سر منفی نیز گفته فرهنگ عامیانه به قطب

 شود( می

معموالً هر باتری از یک یاچند سلول کوچک داخلی 

ها برای ها ممكن است سلولاست، در باتریتشكیل شده

افزایش جریان با هم موازی شده یا برای افزایش ولتاژ با 

است که  هم سری شوند، هر سلول شامل دو نیم سلول

های شامل یون-ای الكترولیتبه صورت سری توسط ماده

باشد که رسانای الكتریكی می -های منفی مثبت و یون
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های کننده یوناند. با اتصال باتری به مصرفبه هم متصل

کننده وارد شده و منفی از طریق سیم هادی به مصرف

از بعد از ایجاد انرژی در آن )انرژی گرمایی بر اثر عبور 

یک مقاومت یا انرژی جنبشی بر اثر القا یا انرژی نور بر 

کنند های مثبت حرکت میبه سمت یون( …اثر پرتاب و

ها هستند( های مثبت )که در اینجا حفرهو به تدریج یون

های مثبت بیشتری کنند. با گذشت زمان یونرا خنثی می

خنثی شده و به تدریج انرژی باتری کم شده و مقاومت 

باشد در این حالت بعد از گذشت لی آن افزایش میداخ

مدت زمانی که معموالً با آمپر ساعت باتری مشخص 

شود. مثاًل یک شود باتری به صورت کامل تخلیه میمی

آمپر را تا یک ساعت  60تواند آمپر ساعت می 60باتری 

تأمین کند، این باتری بعد از گذشت یک ساعت و با 

ز ان به صورت کامل تخلیه آمپر ا 60کشیدن جریان 

توان مدت شود. با کاهش جریان دریافتی از باتری میمی

زمان کارایی آن را افزایش داد، در این حالت باید 

پارامترهای مانند دما، لزرش و مقدار تنش موجود در 

جریان را نیز در زمان نهایی لحاظ کرد. به عنوان مثال 

 20اید جریان آمپر ساعتی در حالت تئوری ب 60باتری 

ساعت تأمین کند در حالی که  3آمپر را برای مدت زمان 

با توجه به ساختار باتری و همچنین دمای محیط ممكن 

 است این زمان تا نیم ساعت نیز کاهش یابد. 

 نتیجه گیری: -5-9

های واقعی و هم به واسط تواند هم به رباتواژه ربات می

ر بیشتر موارد های مجازی نرم افزاری اشاره کند؛ البته د

طورکلی، استفاده می شود. به ”بات“برای مورد دوم از واژه 

ها قرار هایی در دسته رباتکه چه ماشیندر مورد این

گیرند اجماع جمعی وجود ندارد اما تقریباً تمام می

ها همه یا متخصصان و همچنین مردم معتقدند که ربات

شته باشند:        های زیر را داها و قابلیتبرخی از توانایی

پردازش -2نویسی الكترونیكی قبول کردن برنامه -1

تا  -3صورت الكترونیكی های فیزیكی بهها یا درکداده

 -5جابجا شدن  -4حدودی خودگردان عمل کردن 

صورت کاربردی یا استفاده از اجزا مختلف بدنه خود به

 استفاده از فرآیند های فیزیكی، توانایی تشخیص و ایجاد

تغییر در محیط و توانایی نشان دادن رفتار هوشمندانه؛ 

ها یا سایر خصوص رفتاری که شبیه به رفتار انسانبه

ای است که شناسی مصنوعی رشتهحیوانات باشد. زیست

ارتباط نزدیكی با مفهوم ربات دارد. در این رشته به 

ها، بیشتر جای ماشینهایی که طبیعتشان بهمطالعه گونه

 موجودات است پرداخته می شود. شبیه به

رباتها در پیشرفت و زندگی انسانها نقش مهمی را ایفا 

میكنند و قدمهای بلندی را برای دستیابی به علوم و فنون 

برای بشر بر داشته و خواهند برداشت. در مسیر ساخت 

رباتهای کارآمد باید با ساخت رباتهایی شروع کرد که 

است و در نهایت رباتهای نتیجه آن زودتر قابل مشاهده 

ساده را کامل کرد.مانند ساخت یک ربات ساده مثل نمونه 

ای که در مقاله عنوان شد)کفشدوزک مسیر یاب( که 

رباط ساده را با اضافه کردن قطعات و مواد  میتوان این

دیگر ، گسترش داده و به یک رباط با کیفیت تر و کارایی 

ات ساده با دو بیشتر تبدیل کرد.در حال حاضر این رب

آلمیچر و دو میكروسوئیچ که منبع انرژی آنها دو عدد پیل 

الكتریكی)باتری(  می باشد میتواند با برخورد با موانع 

پیش رویش مسیر بهتری برای عبور از آن مانع ها را با 

دور زدن و چرخش حول محور خود پیدا کند.حال با 

اضافه شدن قطعه ای دیگر مثل سنسور تشخیص رنگ 

میتوان غیر از تشخیص موانع ، مسیری که با رنگ قابل 

تشخیص سنسور به کار رفته در ربات مشخص شده را 

دنبال کند و در نهایت به انتهای مسیر مشخص شده با 

رنگ برسد . بله ، به همین سادگی شما رباتی با قابلیت 

دنبال کردن مسیرهای مشخص و تشخیص و عبور از 

اشد را ساخته اید. به همین موانعی که سد راهش می ب

ترتیب رباتها رو به سمت تكامل و پیشرفته تر شدن 

میروند که نمونه های این قانون را میتوانید در محیط 

های زندگی روزمره و یا شاید کار خود هم بیابید . تمامی 

رباتهایی که در طول تاریخ ساخته شده اند هم از همین 

ا خود را به جایگاهی در قانون نا نوشته پیروی کرده اند ت

زندگی بشر رسانده اند که برای پیشرفتها و دسترسی به 

بعضی علوم بشر به این نوع رباتهای کامل شده وابسته 

 شده است .
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 نحسابدارا توسط هااطالعات ابرداده تیریجهت مد یارائه مدل 

 2فرشته بهرامی،  1علیرضا رضائی

 

از مراحل الزم  یکرده اند، اما حسابداران درک کم دایپ تیاهم یحسابدار یدر حوزه  یا ندهیابرداده ها به طور فزا چکیده:

توانند انجام دهند و  یآنچه حسابداران م انیم یدرک ،شكاف محدود نیدارند. ا دیابرداده ها به اطالعات مف لیتبد یبرا

 نیمقاله تالش شده است تا ا نیکند. در ا یم جادیداده ها انجام دهند، ا راطالعات اب تیریکمک به مد یبرا دیآنچه که با

 یبزرگ به اطالعات معرف یداده ها لیروند تبد حیتوض یشود. ابتدا مدل چرخه عمر ابر داده ها برا میشكاف به دو دسته تقس

 شود. یم

 اطالعات ابرداده ها است. تیریتوانمند کردن حسابداران در مد یگام اول برا کی یچرخه زندگ نیا نشناخت

حاکم بر اطالعات  یهاتیرا مورد توجه قرار داده شده است فعال اتیچرخه ح نیا یو کنترل ذات یخطرات اطالعات، دوم

 را به حداقل برساند. هاسکیر نیتوسط آن ها ا توانیکه م یشده و عوامل  ییشناسا

 میو کنترل تصم یاطالعات یازهاین ییشناسا یبرا یادیز ییدهند از آنجا که حسابداران توانا ینشان م قیتحق یها افتهی

مدل از چرخه عمر  نیاطالعات ابرداده ها داشته باشند. ا تیریدر مد ینقش مهم دیدارند، آنها با یو خارج یداخل رندگانیگ

 یدیجد نهیاست که حسابداران در زم ینشان دادن دانش تیبه رسم یتالش برا نیاولاطالعات،  تیریها و مداطالعات ابرداده 

 .ازدارندین یازحسابدار

 مقدمه -6-1

آن، اَبَرداده تبدیل به یک چرخۀ عمر اشاره داریم که در  ما

-است و به بیان این موضوع می به اطالعات مفیدی شده

 این اداره در توانندپردازیم که حسابداران چگونه می

یابی به این هدف، سه برای دست ما. باشند دخیل پروسه

-ای را بررسی میابتدا، چرخه. کنیممی مرحله را دنبال

انجام  ی برایاپایه عنوان به سنتی کنیم که اطالعات

 دوم،. شوندمی اطالعات تبدیل به هاداده فرآیدها هستند و

اطالعات نمویم  چرخه عمر در اقدام به شناسایی اصالحات

تا بتوانیم خصوصیات اَبَرداده را مورد بررسی قرار دهیم. 

 توضیح را معرفی کرده و به اطالعات مدیریت مفهوم سوم،

ایم. پرداخته طالعاتا مدیریت در فرایند حسابداران نقش

 به اطالعات اَبَرداده و مدیریت عمر چرخه از درست درک

را بعنوان متولیان  خود نقش تا دهدمی اجازه حسابداران

                                                           
 مدرس گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اوج، شهرستان آبیک، قزوین، ایران 1

 غیرانتفاعی اوج، شهرستان آبیک، قزوین، ایرانمدرس گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی  2

 داده و آن را فعلی ادامه اطالعات عصر در اطالعات

 دهند. گسترش

اطالعات، امری  مدیریت که دهدمی نشان قبلی مطالعات

  شود.ای تلقی میحسابداری حرفه برای مهم

اطالعات روی  ضعیف در مورد مدیریت تانداردهایاس

گذارد )سانگ، می تاثیر کیفیت اطالعات تحت حسابرسی

موفق قبلی، تضمینی برای  هایمدل اتخاذ ( و2016

(. 2015کسب یک نتیجۀ مثبت نیست )جی و همكاران، 

-مكانیسم موجب تقویت داخلی حاکیت خوب همچنین،

-آفرینی میخارجی شده و منجر به ارزش های مدیریت

تحقیقات  براین،عالوه (.2016شود )هوآنگ و بوآتنگ، 

 استقالل که دهدمی نشان ها روی مبحث مدیریتتایوانی

شود می به ثبت بازار موجب افزایش نسبت مدیره هیئت

 مطالعات این در نظر گرفتن این دو، با (.2015)لین و لیو، 

حسابداران  پردازد که در آن،می دیدگاه این تقویت به
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 مدیریت هایسیاست و ساختارها عالقه آشكاری نسبت به

 دهند.نشان می اطالعات

 زمانی در دیجیتال اطالعاتی هایسیستم گسترش از قبل

 در و تجاری یكپارچگی بیشتری داشتند هایداده که

-می گذاشته اشتراک به از پیش تعیین شده هایکانال

 و استفاده ایجاد، بر نحوۀ اطالعات عمر شدند، چرخه

 این با. (1949مدیریت داشتند )الهی،  هااز داده نگهداری

-تفاوت کند.های عظیم فرق میقضیه در مورد داده حال،

بعدی پیشنهادی  3 مدل با عظیم هایداده اصلی های

 اوقات گاهی که شوندیابی می( مشخصه2001داگ النی )

 حجم زیاد 1د.شونمی اَبَرداده شناخته از V سه عنوان به

در  زیرا شوند نامیده "عظیم" اَبَرداده باعث شده تا آنها

 و معامالت ها،طریق ماشین از داده زیادی مقدار تجارت

 به سرعت. شودمی اجتماعی دریافت هایرسانه تعامالت

 ها اشارهدادهو منسوخ شدن مقادیر زیاد  در ایجاد باال نرخ

 در یک زمان حقیقی در معامله و فرآیند پردازش دارد

پردازش  عامل اصلی رقابت در شتاب الكترونیک تجارت

 داده منابع در یكنواختی ها است. تنوع یعنی عدمداده

 یک ما. دیگر داده انواع و ویدئو، عكس صوت، متن، شامل

 ررسیدهیم و به بعمر برای داده پیشنهاد می چرخه مدل

. پردازیماَبَرداده می و سنتی تجاری هایداده بین هاتفاوت

برای توسعۀ  تالش اولین این تا آنجا که ما اطالع داریم،

-اطالعاتی است که مختص اَبَرداده می عمر چرخه یک

 باشد.

 شده، اصالح عمر یک چرخه معرفی برای ما اصلی انگیزه

 حال، این با اَبَرداده است. تحلیل و به تجزیه فعلی عالقه

اطالعات قابل استفاده و سودمند،  اَبَرداده به تبدیل برای

 مدیریت. است ضروری عمر چرخه یک از وجود بیش

 کار، و کسب این وظیفه را بر دوش متخصصان اطالعات

-سیستم نگهداری گذارد تا به توسعه ومی IT و حقوقی

 کنترلی و نیازهای اطالعاتی بپردازند که اطالعاتی های

(. 2016کنند )اسمالوود، می برآورده را کنندگانمصرف

                                                           
اند که شامل های بیشتری پیشنهاد داده V 1ها برخی 1

شود. پذیری و پیروزی میصحت، ارزش، تغییرپذیری، زیست

های ذاتی اصلی که جزو ویژگی Vحال، برخالف سه با این

های های عظیم هستند، بقیۀ آنها تالش دارند تا روی نامداده

 هایبخش طرف باعث شده تا دو این میان در همكاری

IT اخیر هایسال در که در کنار مدل سنتی قرار بگیرند 

است )زتلین،  شده دیده انتقادات بیشتری از این مدل

 کار، و کسب متخصصان عنوان به (. حسابداران،2014

 فردی در زمینه هوش تجاری، به منحصر تخصص دارای

های درونی هستند که باعث شده پیروی از قانون و کنترل

 .اطالعات، همكاران ارزشمندی محسوب شوند مدیریت در

 اَبَرداده ، چرخه عمر برای یک معرفی بر عالوه نتیجه، در

-می حسابداران پردازیم کهمی هاییبه توصیف فعالیت ما

اطالعات،  در مدیریت خود مشارکت افزایش برای توانند

 ما حسابداران، به نیاز این وجود با به انجام آنها بپردازند.

-اطالعات یعنی به اشتراک متوجه شدیم که مدیریت

 اطالعات فناوری ها و اینكه متخصصانگذاری مسئولیت

 در بدارانحسا با کار برای خود توانایی و تمایل باید نیز

 دهند افزایش اطالعاتی سیستم هایحل زمینۀ ارائۀ راه

 تحلیل و تجزیه و آوریپیشرفت در جمع به منجر که

 اَبَرداده خواهد شد.

 ابتدا،. است دانشگاهی مفاهیم تجاری و دارای مقاله این

 همكاری افزایش برای خود تجاری در درخواست رهبران

 هایرسانه اطالعات از فناوری و تجارت بین متخصصان

 داریم تا ما تالش. کنندتجارت استفاده می و IT محبوب

 دوم،. تشویق کنیم اطالعات مدیریت را برای حسابداران

برای  جدید عمر جدید برای چرخه مدل یک پیشنهاد ما با

و  دانش دانشگاهی مرزهای اَبَرداده ، همسازی خصوصیات

در عصر ارتباطات کنونی، به تجاری را در هم شكستیم تا 

 بررسی موضوع اَبَرداده بپردازیم.

بعدی چالش  بخش در. رودمی پیش زیر بصورت مقاله این

چرخۀ عمر اطالعاتی سنتی  مراحل ها ، فرصت ها سپس

 را الزم اصالحات ما چهارم، بخش کنیم. درمی بررسی را

 اَبَرداده را عمر چرخه به اطالعات عمر تبدیل چرخه برای

نقش  درباره پنجم، بخش در. کنیمشناسایی می

. کنیماَبَرداده بحث می عمر چرخه مدیریت در حسابداران

(. نتیجه اینكه، ما در 2013تری تكیه کنند )گریمز، راحت

 اصلی خواهیم بود. vاینجا معطوف به سه 
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 پردازیم.گیری میبه بیان نتیجه ،ششم بخش در

 

 فرصتها و چالشها: ها ابرداده -6-2

 حوزه متخصصان و حسابداران برای ابرداده ها مدیریت

«  بازی روش تغییر» برای فرصتی از فراتر امری مالی،

 فعلی مستقیم مهارتهای انتقال به محدود تنها آینده. است

 .با شود داده توسعه باید جدیدی مهارتهای بلكه نیست؛

 ایجاد می را تغییرهایی ابرداده ها ظهور نكته، این به توجه

 جدیدی مهارتهای باید تنها نه آنها با انطباق برای که کند

 ایجاد» نیز جدیدی مهارتهای باید بلكه ،« شوند آموخته»

 براساس. باشند شگفته جنبه پی دو هر شامل تا گردند« 

 بر ها ابرداده ، امریكا مدیریت حسابداران انجمن تعریف

 داده داراییهای ارزشگذاری: می گذارد تأثیر مهم حوزه سه

 بررسی به ادامه در. ریسک مدیریت و گیری اى، تصمیم

 .شود می پرداخته گفته پیش حوزه سه

 داده ای دارایی های ارزش گذاری •

 دارایی های ارزشگذاری در ابرداده ها از استفاده هنگام

 به ها ابرداده اینكه نخست: دارد وجود فرصت ای، دو داده

 روش های گسترش واسطه به تا یدهند م شرکت ها اجازه

 به را خود ای داده دارایی های ارزش گذاری، ارزش

 مهمتر کنند؛ ارزش آفرینی برای خود و ارزیابی درستی

 در و ها داده بر بهبود نظارت وسیله به ها ابرداده آنكه

 ترقی است موجب ممكن آنها، کیفیت افزایش نتیجه

 پیدایش با که است حالی در البته این شوند داده ها ارزش

 خواهد وجود به نیز چالش های جدیدی جدید، فرصتهای

 در پیوسته صورت جدید به داده های که آنجا از زیرا آمد؛

 .می یابد سرعت کاهش به آنها ارزش هستند، دسترس

منظور  به چالشی حسابداران برای است ممكن مسئله این

. آید شمار به آمده، پیش مداوم تغییرهای با انطباق

 ها داده تا شود می موجب ها ابرداده از همچنین، استفاده

 با اینكه نهایت در. کنند تغییر کاربردشانبراساس 

 پیرامون نااطمینانی و ابهام ها، ابرداده استفاده از گسترش

 این که یافت خواهد افزایش آینده مقررات در و قوانین

 حریم به مربوط حقوق و  حاکمیت جهانی شامل امر،

 .شود می نیز ها داده ارزش رابطه با در اشخاص خصوصی

 تصمیم گیری •

تصمیم گیری  حوزه در داده تحلیل ابزار بحث که هنگامی

به  مربوط که آید می وجود به فرصت دو شود، می مطرح

 تحلیل ابزار. است شراکت و تخصصی های تصمیم گیری

 منظور به مناسب روشی توسعه برای داده، فرصت هایی

بی  صورت به را تخصصی های از تصمیم گیری پشتیبانی

 امكان داده تحلیل ابزار .همچنین، آورد فراهم می درنگ

 م چگونه اینكه و ها ابرداده استفاده از قابلیت محاسبه

 برون و سازمانی ذینفعان درون میان را ها داده یتوان

 در امر این. ایجاد می کند گذاشت، اشتراک به سازمانی

 بدین. قرار می گیرد استفاده مورد نیز شراکتها خصوص

 مگیری، حوزه تصمی در داده تحلیل ابزار معرفی با ترتیب

 کسب چنین با اینكه ویژه به است؛ شده ایجاد چالش دو

گزارشگری  سازی یكنواخت ضرورت میتوان شناختی،

،  خودکارسازی و خودیاوری طریق از را سازمانی درون

 نیز فرهنگی محدودیت های این، بر افزون. داد کاهش

 به شوند؛ داده ها کگذاری اشترا به از مانع ممكن است

بخش  تمام در مستقلی واحدهای با که خصوص هنگامی

 .داریم سازمانی سروکار های

 ریسک مدیریت •

سه  ریسک، مدیریت حوزه در ابرداده ها از استفاده هنگام

 شبینی پی از عبارتند که می آید وجود به اساسی فرصت

 گویانه. پیش تحلیل و ریسک، ریسک، شناسایی

دست  به آینده از جامعتری تصویر ریسک، بینی پیش با

 زمینه ساختن فراهم ضمن داده تحلیل ابزار. آید می

 در منابع توسعه امكان ریسک، بینی پیش تقویت قدرت

 فرصت، دومین. آورد می وجود به ها را داده حوزه

 .است ریسک شناسایی

 می ایجاد را فرصت این داده تحلیل ابزار زمینه، این در

 این که شود شناسایی بی درنگ صورت به تا ریسک کند

 همچنین و تقلب تشخیص فرایند موجب بهبود امر

 .شد خواهد قانونی حوزه حسابداری در پیشرفت هایی

تحلیل  از استفاده امكان داده تحلیل ابزار اینكه نهایت در

فرصتهای  با مرتبط ریسک آزمودن وسیله به را پیشگویانه

 جدید، محصوالت و بازارها در درازمدت هگذاری سرمای

 از استفاده که است حالی در همه این. آورد فراهم می

 مهم چالش سه ریسک، مدیریت حوزه در تحلیل داده ابزار
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 ه هایی حوز در گفته، پیش دارد چالش های پی در را

 سریع، آزمون های و بندی همبستگی، بودجه چون

 .می یابند ویژه ای اهمیت

 این همبستگی، حوزه در داده تحلیل ابزار از استفاده

 در ابهامی گونه هیچ که کند می را ایجاد اطمینان

 داشت؛ نخواهد وجود ومعلولی حاکم، علت رابطه خصوص

 شامل ریسک فرایند شناسایی که زمانی خصوص به

 می تحلیل ابرداده ها و داده ها مختلف منابع از استفاده

 روزافزون از استفاده با که است آن بعدی نكته. شود

 بودجه نحوه گویانه، پیش تحلیل های پیشرفته روشهای

. کرد خواهد تغییر سرمایه گذاری بازده و محاسبه بندی

 در چالش هایی ها، ابرداده مفهوم با ظهور اینكه نهایت در

 حاصل های آموخته کارگیری برای به ابزاری یافتن زمینه

 مانند فرایندهایی در از آنها استفاده و سریع آزمون های از

 است ایجاد شده سرمایه، تخصیص و بندی بودجه

(12013ACCA, ،1396() باغومیان و بناء.) 

 سنتی اطالعات عمر چرخه بر مروری -6-3

 ها تبدیل بهداده که است فرایندی اطالعات عمر چرخه

 هایجنبه تماماین روند  شوند؛می استفاده قابل اطالعات

. دهدمی پوشش آنها را حذف تا ایجاد از ها،داده از استفاده

 طراحی آن، اصول علم اطالعات است و هسته این

کنند )هوک، می مدیریت را اطالعاتی هایسیستم

 از عبارتند اطالعات عمر چرخه در مراحل (.2011

 مصرف، تبدیل، بندی،داده، طبقه کسب ارزیابی، نیازهای

جستجو،  تفسیر، بازخوانی، سازی،نمایه سازی،ذخیره

موقعیت )کوین و همكاران،  و گزارش تحلیل، و تجزیه

2016) 

 عمر چرخه باشد، تواند خطینمی عمر، چرخه یک چه اگر

در  و اطالعاتی هاییک طرح اولیه برای سیستم اطالعات

گام  هر اجرای از قبل. مراحل است ادامه، توالی یک سری

 تمام انجام به قادر باید اطالعاتی سیستم عمر، چرخهاز 

                                                           
Accountancy Futures Academy (ACCA) -1 

به دلیل اینكه هیچ مفهومی از زمان بین کسب داده و  - 2

گزارش اطالعات وجود ندارد، تجسم یک چرخۀ عمر کامل و 

 از آنجا که براین،عالوه .باشد عمر چرخه در مراحل

 را اطالعات عمر چرخه بارها و بارها اطالعاتی سیستم

 ترتیب یک به را مراحل همیشه کند، سیستمعملیاتی می

 این مفهوم، با مطابق(. 1997 آپوارد،) کندنمی مشابه اجرا

مرحله توصیف  سه صورت به را اطالعات عمر چرخه ما

 مراحل فاز، هر در. استفاده نگهداری، و ایجاد،: کنیممی

 باشد بین تواندمی عمر چرخه اما دهند،می رخ ترتیب به

 این 2جلو برود و عقب به خطی غیر صورت به مراحل

 این سه مرحله و هستند مشابه مراحل فازی هایگروه

 عمر اصلی چرخه نقش از مختصر خالصه یک ارائه دهندۀ

 بیان از چرخه این دهندۀنمایش 1 شكل اطالعات هستند.

 .است اطالعات عمر
 چرخه عمر اطالعات 1 شكل

 

این شكل مراحل چرخه عمر اطالعات سنتی در سه فاز 

را به تصویر کشیده است: ایجاد، حفظ و نگهداری است 

دی در هر های بعگیرند. خانهکه بصورت متوالی انجام می

 سطر، گویای نام مراحل بعدی از فاز مربوطه هستند.

 فاز ایجاد، در هافعالیت و اطالعات است فاز اول ایجاد

-رخ می اطالعات عمر اولین وقایعی هستند که در چرخه

 کسب، ارزیابی، عبارتند از نیازهای هافعالیت دهند. این

 و اولین نیازهای ارزیابی. مصرف و بندی، تبدیلطبقه

 تحلیل و فعالیت یعنی تجزیه این. است گام مهمترین

 نیازهای و دهیگزارش اطالعات سازمانی، سیستماتیک

 برای تواندمی تحلیل سپس و تجزیه این. اطالعاتی

 هایدر مورد داده بلكه نیاز، مورد اطالعات تنها نه توصیف

دهند. در ایجاد اطالعات نیز بسط یابد و آن را شكل  مورد

 خارجی گرانمعامله یا های داخلیبخش از داده دریافت

-های مشابه میه، از دادهخطی اطالعاتی، نشدنی است. بعالو

توان در مراحل چرخۀ عمر اطالعات و به صورت مكرر 

 (.1996استفاده نمود )آپوارد، 
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از  مناسب استفاده شامل بندیطبقه. شودحاصل می

-و استخراج معنا و مفهوم روشن از هر داده می هاابرداده

 سازگاری برای داده فرمت یک یعنی اصالح تبدیل. باشد

 و اطالعاتی در سیستم مورد انتظار یا جاری نیازهای با

 مرحله. موجود سازیذخیره هایزیرساخت با ناسبمت

 به) سازمانی اطالعاتی سیستم در داده نهایی مصرف

 این. است (خودکار داده یا دستی ورود مثال، عنوان

 از اطمینان برای مناسبی هایراه در کنار یكدیگر، مراحل

است  استفاده قابل و شفاف سیستم به که ورود داده این

 1.نمایندارائه می

 برای نگهداری هایفعالیت. است نگهداری دوم فاز

اطالعات حذف  به و حیاتی از دسترسی درازمدت اطمینان

شامل  هافعالیت این. ندارد ارزش دیگر که شده هستند

موقعیت  و تفسیر، بازخوانی، سازی،سازی، نمایهذخیره

 و بستر ها،فرمت انتخاب شامل سازیذخیره. هستند

متنوعی  هایگزینه. ها استداده برای های مناسبمكان

 دارد و انتخاب هر یک از آنها باید وجود سازیبرای ذخیره

. شده همخوانی داشته باشد ذخیره و مقدار داده با نوع

 یابی داده در موقعیت خودش برایمكان سازی یعنینمایه

 روزرسانی به بازخوانی. فرآیند جستجو به بخشیدن سرعت

 و هاو ابرداده هانشر داده از اطمینان برای اهداده

 به معنای انتخاب تفسیر. باشدتخریب آنها می از جلوگیری

 تبدیل برای الزم افزار نرم و افزار سخت نگهداری و

خواندن برای انسان و  قابل هایفرمت به هاداده مجموعه

 دارد اشاره فعالیتی هر به وضعیت، نهایت، در. رایانه است

 کنند؛اطالعات را مشخص می نهایی استقرار محل که

برای چیزی  معنوی مالكیت یا بازگشتی هایداده مانند

 یا و داده برای مدت طوالنی سازیذخیره که مجوز دارد،

 ها.بردن داده بین از

 جستجو، و است نهایی و سوم داده، مرحله از استفاده

مرحله  این هایگزارش از فعالیت و تحلیل و تجزیه

 و فازهای ایجاد از داده، اهداف استفاده مرحله هستند.

                                                           
سازی داده قبل از زمان آنها صرف پاك %60اند که تحلیلگران گزارش داده 1

(. یکی از دالیل این کار، عدم 2016گردد )پرس، از تجزیه و تحلیل آن می

از ساخت چرخۀ عمر اطالعات است. عدم وجود اجرای صحیح مراحل در ف

های باکیفیت به مانند وجود یک برکۀ کثیف است. برکه همان پایگاه داده

های های آب نیز منابع ورود دادهداده است، آب همان داده است و جریان

اطالعاتی را تحقق  یک سیستم اساسی هدف و نگهداری

 اطالعات برای تحلیل و تجزیه و دسترسی برای: بخشدمی

این فاز،  هیچ یک از مراحل. گیرندگان تصمیم به کمک

 مثال، عنوان به) نگهداری و تعمیر مقدم بر مراحل فاز

استقرار داده بعد  اما نیست، استفاده از قبل سازیذخیره

منظر،  این از نیستند و( استفاده از آن است از مرحلۀ

 یک جستجو(. 1996 آپوارد،) نیست خطی عمر چرخه

های بوسیلۀ فعالیت که است حیاتی اما ساده مرحله

. شودمی اطالعات پشتیبانی عمر از چرخه دیگر فازهای

 در تنها سرعت به اطالعات کردن پیدا مثال، عنوان به

 بندیطبقه درستی به اطالعات که است ممكن صورتی

 دو هر در تحلیل، و تجزیه .باشند شده ذخیره و شده

کار توجهات زیادی را به خود  و کسب و دانشگاهی دنیای

-می هاییفعالیت زیادی از تعداد شامل جلب کرده است و

 منبع ذخیره از مفید اطالعات استخراج برای شود که

 یكی از مراحل چرخه گزارش. شودمی استفاده ها،داده

ترین شناخته شده حسابداران که برای اطالعاتی است عمر

 تصمیم به مرحله موجب انتقال اطالعات این. مرحله است

 .گرددخارجی می و داخلی گیرندگان

 به هاداده تبدیل جهت در مراحل این مجموع، در

 این .کنندعمل می گیرندگانتصمیم برای مفید اطالعات

 معرفی از قبل را پروسه این درستی به عمر چرخه

 است و  کشیده تصویر به های اطالعاتی دیجیتالسیستم

ها پیدا یابد تا ارتباطی بین انواع دادهاین روند ادامه می

 (.2011شود )هوک، 

 عمر اَبَرداده چرخه -6-4

 مدیریت برای سازمانی هاینیاز که است شده ثابت

 مدیریت از نیازها در متفاوت کافی اندازه به اَبَرداده،

شده  اصالح عمر چرخه یک لزوم وجود و سنتی هایداده

آفرینی ارزش اَبَرداده ، از استفاده با موثر طور است تا به

 هایداده از اساسا متفاوت اَبَرداده. (2012شود )دامبیل، 

جدید هستند. آلودگی داده در این استعاره، ناشی از وجود گسست در 

داده، (. با این حال، در حضور کالن2014ان، فرآیندهای تجاری است )ردم

سازی داده نیاز داشته باشد. حتی یک سیستم دقیق نیز ممکن است به پاك

 داده دنبال خواهیم نمود.ما این بحث را در ادامۀ مبحث چرخۀ عمر کالن
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 مربوط به V 3ها، ویژگی این تردقیق بررسی. است سنتی

 را برای اَبَرداده متمایز عمر چرخه یک به نیاز اَبَرداده،

 (.2001کند )النی، می برجسته

 بسیار حجیم وضوح اَبَرداده به. است حجم "V" اولین

(. 2014 وال،) تر شدن را نیز داردپتانسیل حجیم و است

موضوع  بررسی برای ها، تالشسازمان از بعضی برای

سازی و در ذخیره حق انتخاب با ها،تر شدن دادهحجیم

های سازی دادهنهایت کاهش چشمگیر هزینه ذخیره

 برانگیز است. برخالف، بسیار وسوسه21دیجیتال در قرن 

 هایارزانتر شدن هزینه از افراد در مورد بسیاری باور

 سترسید بر که)ها روند فعلی در سازمان سازی،ذخیره

دقیقا چیز  (دارد به منبع ذخیره سازمان تكیه آنالین

ها است داده رشد سریع در حجم دلیل به دیگری است،

قابل دسترس  هایداده گستردگی. (2016)اسمالوود، 

به شكل دائم در  که ایداده نیز مقدار و ها،سازمان برای

تواند موجب شود، به سادگی میمی ایجاد درون سازمان

 ر افتادگی سیستم اطاعاتی شود.از کا

 اَبَرداده سریعتر متوسط، طور به. است سرعت "V" دومین

در نرخ ایجاد نیز  اما گیرد،سنتی شكل می هایاز داده

، SASهای سنتی دارد )تنوع بیشتری نسبت به داده

اجتماعی موجب  هایرسانه وجود مثال، عنوان به 1(2016

. اطالعات به اوج خود برسد و کسب حجم جستجو شده تا

است  بیشتر پردازش به افزایشی بیانگر وجود نیاز این نرخ

یا  پذیرمقیاس پردازش به نیز موجب بروز نیاز تغییرات و

 یا موجب افزایش راحتی به تواندمی که شودپردازشی می

ها تقاضا شود و در عین حال موجب کاهش هزینه کاهش

 براین،سازی گردد. عالوهو تخلیۀ داده در منابع ذخیره

 برای هااَبَرداده همه اَبَرداده، ایجاد کنونی نرخ از نظر صرف

 فوری تحلیل و تجزیه نیازمند منسوخ شدن از جلوگیری

 (.2001)النی،  هستند

معروف  به غیریكنواختی هااَبَرداده. است تنوع  (7)سومین

-فایل از دیجیتالی، هر فرمت در تواندمی اَبَرداده. هستند

ایجاد  تصویری یا صوتی هایفایل متنی گرفته تا های

برای ارزیابی همزمان این  هاسازمان از بسیاری گردند و

 با(. 2013 آرتور،) های مختلف با مشكل مواجهندفرمت

 در تنوع شامل بوده و  نوع داده از فراتر تنوع حال، این

 هایبندی دادهطبقه مثال، عنوان به) ساختار و پاکیزگی

. (2012)دامبیل،  (متناقض هایفراداده یا تكراری

 پایگاه ارتباطات مانند محل، در اطالعاتی هایسیستم

داده  عدم یكنواختی دلیل به است ممكن های سنتی،داده

موجود، تقال کنند  های تجاریداده با اَبَرداده ادغام برای

 (.2016)کوین و همكاران، 

 اطالعات عمر چرخه کاربردپذیری تنوع، و رعتس حجم،

 سازیذخیره در ناتوانی. کنندمی محدود برای ابرداده را

 مصرف از قبل هاداده ارزیابی شود تاباعث می ها،داده تمام

 نیازمند هاداده منسوخ شدن و نرخ تولید ضروری باشد؛

تحلیل  و تجزیه در نظر تجدید همچنین و بیشتر پردازش

-داده هایفرمت در تناقض دهی است؛گزارش هایشیوه و

ضروری  را اطالعات پذیری برای ذخیرهافزایش انعطاف ها،

 از ناشی مسائل بررسی (.2012نماید )دامبیل، می

عمر  در چرخه حیات هدف تجدید ها،های اَبَردادهویژگی

 پنج( 1) بازبینی شامل موارد زیر است این. ها استابرداده

 بندی،طبقه کسب داده،: سنتی عمر چرخه مرحله از

 اضافه پنج مرحلۀ( 2) جستجو، و سازی،نمایه تبدیل،

 و پردازش پیش سازی،هماهنگ تجزیه، آوری،جمع: شده

 ارزیابی نیازها،: شده اصالح سه مرحلۀ( 3) و پایش،

ها مورد بازبینی این ما. تحلیل و تجزیه و سازیذخیره

یم تا چرخۀ عمر ابرداده را به طور کامل اتوجه قرار داده

 را چرخۀ عمر از این گرافیكی نمای 2 شكل شرح بدهیم.

 دهد.نشان می
 هاچرخه عمر ابرداده 2 شكل

                                                           
  v–wannaتغییرپذیری در نرخ ایجاد داده معموال با عبارت  1

شود. با اینكه تغییرپذیری جزو لیست ما از نشان داده می

داده است، ما آن را بعنوان کیفیت مشتق های کالنویژگی

دانیم و افزایش در میانگین ایجاد داده شده از سرعت می

کند م میموجبات افزایش تغییرپذیری در نرخ ایجاد را فراه

 (.2013)گریمز، 
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ها را در سه فاز تصویر این شكل مراحل چرخه عمر ابرداده

نگهداری و استفاده. نام این کشیده است: ایجاد، حفظ و 

فازها در خانه ابتدایی هر سطر از شكل باال مشخص 

هستند. هر فاز شامل چندین مرحله است که بصورت 

های بعدی در هر سطر، گیرند. خانهمتوالی انجام می

گویای نام مراحل بعدی از فاز مربوطه هستند. مراحلی که 

ها عمر ابردادهتر از بقیه هستند، منحصر به چرخه پر رنگ

هستند و در چرخه عمر اطالعات سنتی وجود ندارند. 

دار آنهایی هستند که در هر دو چرخه عمر مراحل ستاره

وجود دارند ولی اجرای این مراحل در این دو چرخه عمر 

 با هم فرق دارد.

 عمر مشابه با چرخه ها،ابرداده عمر در چرخه ایجاد فاز

 ایجاد فاز وظایف اما مرحله است، شامل پنج اطالعات

 عمر با چیزی که در چرخه توجهی قابل طور به ابرداده

ها ابرداده برای مرحله پنج. سنتی است فرق دارد اطالعات

 آوری، غربالگری،جمع عبارت است از ارزیابی نیازها،

 هر اساس و پایه نیازهارزیابی 1سازیهماهنگ و مصرف

 دوی هر در مرحله ترینمهم مسلما است، و عمر چرخۀ دو

                                                           
ها، نبود مرحلۀ یک فقدان قابل توجه در چرخۀ عمر ابرداده 1

ها است. ابرداده دادهبندی و اختصاص دادن آن به فراطبقه

هایی که به صورت مجزا یعنی در کنار هم جمع شدن داده

-شوند. این دادهتوسط چرخۀ عمر اطالعاتی سنتی کنترل می

بندی و به هنگام استفاده، انتقال هها در طول مراحل طبق

ها مورد استفاده مجدد قرار یابند و در چرخۀ عمر ابردادهمی

(. بعنوان مثال، یک فرم در 2014گیرند )هورودیسكی، می

ای که کند، فراداده را به زمینهوبسایتی که کاربر مشاهده می

 است ارزیابی نیازها فرآیندی (.2011است )هوک،  آنها

 سازمان را داخل در موجود اطالعات مدیران آن در که

کنند و آنها را با نیازهای اطالعاتی خود مقایسه می ارزیابی

 ای،منابع داده ها موجب شناساییکنند. این ارزیابیمی

 برای کارکنان، آموزش مورد نیاز و اطالعاتی، هایفناوری

 و داخلی دهی در محیطالزامات گزارش ساختن برآورده

سیستم  طراحی در نیازها گردد. ارزیابیخارجی می

-جمع از طراحی آن قبل که کننده استکمک اطالعاتی

. است ضروری ها،ها، به خصوص برای ابردادهداده آوری

کند، ارزش  ها را پردازشنتواند ابرداده که سیستمی

-جمع از تجاری ندارد. فراهم کردن الزامات تجاری قبل

ها محسوب اقدام در پردازش ابرداده اولین "هاداده آوری

 اقالمی هر کنندهتولید (. یک2013شود )پرامانیک، می

رود که شود و امید میمی ارائه کنندهتامین از سوی که

اگر  مشابه، طور سودمند باشد را به دست نخواهد آورد. به

ها بتوانند اهداف ویژۀ تجاری را محقق نمایند بعنوان داده

 دارایی شناخته خواهند شد.

. است آوری دادهجمع ها،ابرداده عمر چرخه در بعدی گام

 آلایده صورت به یک سازمان اطالعات، عمر چرخه در

با  مرتبط مفید و کند کهدریافت می را اطالعاتی تنها

دهد. با کند اختصاص میکاربر یک رکورد جدید ایجاد می

ال، ابرداده که مجموع رکودهای کاربران است، فرادادۀ این ح

هایی که توسط ماشین مهندسی اضافی به همراه ندارد. داده

(. هر ارتباطی EMA ،2014اند، مثال دیگری هستند )شده

-های فرادادهها و ارزشبین تجهیزات دیجیتال دارای ویژیگی

زی به ها که نیاای است. ابرداده، یعنی مجموع این ارتباط

 بندی اضافی ندارند.طبقه



 حسابداران توسط هااطالعات ابرداده تیریجهت مد یارائه مدل: عنوان مقاله 7

 

    
 

در مورد  امر همیشه باشند. این اطالعاتی سیستم اهداف

-باالی ابرداده سرعت زیاد و حجم. نیست ها ممكنابرداده

-ها نمیسازمان زیرا است، تروسیع رویكرد یک ها نیازمند

ها مطلع شوند. از مفید بودن ابرداده همیشه توانند

 برای نیازهای اطالعاتی از استفاده جای ها بهسازمان

 نیازهای از آوری آنها،و جمع خاص هایشناسایی داده

ها استفاده منابع احتمالی داده شناسایی برای اطالعاتی

 های حاصلاز داده مختلف هایمجموعه کنند. سپسمی

 به هایی کهداده تمام و کنندمی را ارزیابی منبع هر از

-آوری میدر بر دارند را جمع مفید اطالعات زیاد احتمال

 سازی وسپس مورد غربالگری، پاک اطالعات این. دکنن

قرار خواهد گرفت تا مفید بودن آنها ثابت  تحلیل و تجزیه

  .1(2014شود )هوک، 

 منجر مقادیر بیشتری از داده آوریجمع در مورد تصمیم

در فاز ایجاد مربوط به چرخۀ عمر  زیر مرحله دو به

-سودمند را از دادههای تجاری شود تا دادهها میابرداده

اولین  (.2016های غیرمرتبط تفكیک نماید )پرس، 

آوری، غربالگری است. غربالگری در مرحله بعد از جمع

تر در انداز وسیعیک چشم اصل یک فرآیند ارزیابی است.

 هایداده ها احتماالها یعنی اینكه سازمانمورد ابرداده

یی که هاکه ممكن است داده کنندمی دریافت زیادی

 توانیم تماممی ارزش تجاری دارند بسیار اندک باشند. ما

کمكی به  اگر اما کنیم، آوری جهان را جمع هایداده

یافتن یک  بهتر، تخصیص منابع حفظ یک عمر نكنند،

بحران، کدام یک بهتر است؟  از اجتناب یا و سازمان،

از  که کندمی تضمین گریغربال (.2014)داونپورت، 

 دارد نگه را آنهایی فقط سازمان شده، آوریجمع هایداده

را دور  بقیه مفید هستند و سازمانی راستای اهداف در که

 جلوگیری حد از بیش اطالعات ذخیره از مرحله بریزد. این

های مانع از ذخیرۀ داده تواندمی اما همچنین کند،می

نیاز آتی به  بالقوه طور ناقص یا کامال اشتباه شود و به

رساند که در فاز نگهداری می حداقل سازی داده را بهپاک

سازی وجود دارد )هورودیسكی، نیاز به انجام مرحلۀ پاک

                                                           
های ذاتی حجم است که در ارزش یكی دیگر از ویژگی - 1

کند )گریمز، آوری کمک میآوری داده در فاز جمعجمع

2013.) 

 های غربال شدهداده فقط اطالعاتی (. در سیستم2014

هستند که باید وارد مرحلۀ بعدی شوند که مرحلۀ مصرف 

ای به همین نام در چرخۀ عمر اطالعاتی نیز است و مرحله

 د دارد.وجو

در فاز ایجاد داده در چرخۀ  نهایی مرحله سازیهماهنگ

آوری های جمعابرداده این مرحله شامل عمر ابرداده است.

های بعنوان داده و شده است مصرف و غربال شده شده،

ها ارزش تجاری شوند. برای اینكه دادهتجاری شناخته می

داشته  های سازمان همخوانیداشته باشند باید با برنامه

برای خود ایجاد  جدیدی هایقابلیت باید هاباشند. شرکت

 و هوش تجاری ها،فرم ها، پلتزیرساخت کنند، روی

 ادغام گذاری درسرمایه گذاری کنند.داده سرمایه انبارهای

 داده و انواع کارکنان در مورد شود تاها موجب میتوانایی

جستجوهای دانش بیشتری کسب کنند و  مختلف منابع

-(. هماهنگ2013هدفمندی انجام دهند )پرامینیک، 

بین آنچه  ارتباطی و کند،می عمل پل یک عنوان به سازی

داند و آنچه که باید بداند برقرار از قبل می سازمان که

مبحث  بر کند کهایجاد می های موقعیتینماید و بینشمی

 (.2014)گریمز،  کنندمی تكیه داده ادغام

ها عبارتند از ابرداده عمر از چرخه نگهداری زمراحل فا

 و تفسیر پردازش، بازخوانی،پیش سازی،ذخیره مرحلۀ

 سازی باذخیره مرحله مفهوم و نام که حالی در. یابیمكان

 مقایسه قابل اطالعات عمر چرخه در ایمرحله چنین

در  سنتی روش که با است کرده ثابت واقعیت است،

ای های دادهدر پایگاه های تجاریداده تمام سازیذخیره

 (.2012وابسته فرق دارد )دامبیل، 

 هایمشخص شده است که پایگاه ها،ابرداده تنوع دلیل به

 نظیر،) مختلف انواع از( NoSQL نظیر،) دادۀ غیروابسته

 انبارهای اسناد، ستونی، انبارهای انبارهای اصلی، انبار

 بلكه ها هستند،داده انواع با متناسب تنها نه( گراف

-سازی و دادهبین روش ذخیره سازیهماهنگ همچنین

 پاتل،) کنندهای تجاری و سنتی مرتبط با هم را ترویج می
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-از هماهنگ مثال یک(. 2015 همكاران، و ژانگ ؛2016

 ادغام برای NoSQL حل راه از استفاده ها،داده سازی

 صفحات ایشنم و هاکلیک نظیر کاربران آنالین، هایداده

های مربوط به حجم و داده با جغرافیایی، منطقۀ با مرتبط

 هیچ هرچند های حضوری است.میزان فروش فروشگاه

NoSQL ها تواند به تنهایی به ارزیابی کامل ابردادهنمی

 یک زودی به است ممكن آینده هایبپردازد، پیشرفت

را  ویژگیچندین  بتواند که کنند فراهم را واحد پلتفرم

 ارزشمند مزایای از یكی(. 2016 پاتل،)کند  پردازش یكجا

عالی آنها است )هنشن،  پذیریمقیاس NoSQL مخازن

ها و همچنین ابرداده سرعت و حجم دلیل به (.2013

تغییرپذیری سرعت، این مخازن باید بزرگتر شوند و در 

ای بزرگتر اختصاص های دادهبرخی موارد باید به جریان

 .1(AWS ،2016د )یابن

. است پردازش نگهداری، مرحلۀ پیش در فاز بعدی مرحله

 این در باشد، الزم اگر ها،داده دستكاری و سازیپاک

ها پاک و آمادۀ برخی از داده اگر. دهدمی رخ مرحله

در روند  هاداده تحلیل باشند دیگر نیازی نیست که تمام

وارد مراحل ساخت، پیش پردازش قرار بگیرند و مستقیما 

به خصوص غربالگری شده و زمان مرحلۀ پیش پردازش 

 شامل تواندمی پردازش رسد. مرحلۀ پیشبه حداقل می

های داده برای کردن چک تكرارها، حذف هنجارسازی،

ها داده بندیطبقه و سازی مرتب کردن، فیلتر و ناقص،

 پردازش(. مرحلۀ پیش2015باشد )بانسل و کاگمان، 

 پردازش مورد در کاهش، و محاسبه پیش شامل ینهمچن

 تحلیل برای که ،MapReduce ( یاOLAP) آنالین تحلیلی

کنند مفید کرات تغییر می به که هاییمجموعه داده عمیق

 پاتل،) روند بلندمدت در کسب و کار بررسی مانند است،

 نرخ پردازش، هایقابلیت افزایش با حال، این با .(2016

 تحلیلی ابزارهای ها، روند استفاده ازشدن ابردادهمنسوخ 

را  دارند محاسبه پیش به در زمان تحلیل داده نیاز که

 در که دارد (. احتمال2015کند )ساتل، تضعیف می

 تری درنقش پر رنگ محاسبهنزدیک مرحلۀ پیش ایآینده

                                                           
سازی دارد که به آسانی و در صورت این امر نیاز به ذخیره - 1

نیاز گسترش یابد و یک انگیزه برای رایانش ابری است 

(AWS ،2016.) 

پردازش تحلیل داده در مرحلۀ پیش و تجزیه و سازی مدل

 نماید.ایفا 

چرخۀ  در متناظر خود مراحل به شبیه تفسیر و بازخوانی

 رسانی روز به این مراحل، هدف قبال. هستند عمر اطالعات

از  هدف بعدها تحلیل آنها بود؛ و تجزیه و داده هایپایگاه

 افزار نرم و افزاریابی و حفظ سختمراحل، دست انجام این

کامپایل شده است تا های رندر کردن داده برای نیاز مورد

 این حال، این برای انسان و رایانه قابل خواندن باشند. با

با مراحل متناظر خود در چرخۀ عمر اطالعات  مراحل

 تفسیر و از بازخوانی اولیه هدف کمی تفاوت دارند. اول،

 نگهداری، در فاز همچنین و اطالعات، عمر چرخه در

ها به ابردادهداده است زیرا عمر مفید  مدت طوالنی حفظ

 از زیادی وجود منابع دوم،. رسدمی پایان سرعت به

 سرعت دلیل به اجتماعی، هایرسانه ها، به ویژه ابرداده

است )نمشوف،  بازخوانی مداوم مستلزم ها،داده تولید

2013.) 

 در مرحله آخرین که نگهداری فاز در مرحله آخرین

هدف از انجام استقرار داده است.  است، هاابرداده عمر

ها و چرخۀ عمر مرحلۀ استقرار در چرخۀ عمر ابرداده

 رایگان، سازیاطالعات سنتی یكسان است: ذخیره

 رعایت الزامات محرمانه و خصوصی حریم حفظ

ها )اسمالوود، داده احتمالی نقض کاهش و بودن،

گستردگی  در تفاوت یک حال، این (. با2016

ضرورت باال بودن  آنها، سرعت همچنین و هاابرداده

های سنتی که احتمال نرخ حذف داده نسبت به داده

ها نیز وجود دارد )اسمالوود، بایگانی این نوع داده

2016.)  

. از داده است استفاده ها،عمر ابرداده چرخه فاز در آخرین

-آماده آوری،جمع هدف نهایی از ها،داده سایر همانند

 است هاییبینش کشف ها،ابرداده تحلیل و تجزیه و سازی

 اطالعات، عمر چرخه در ارزش تجاری داشته باشند. که

 چه اگر. است استفاده جستجوی داده، اولین بخش از

 است، افزایش حال در تحلیل و واقعی تجزیه زمان
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های خارج از و پایش داده ابرداده خودکار غیر جستجوی

 (.2011)ریوس، تر است محدوده، همچنان امری معمول

 پیامدهای بحث به حسابداری معطوف در اخیر مطالعات

های در حسابرسی مشتری هایروی داده خودکار نظارت

 دالیل از یكی(. 2015 همكاران، و ژانگ) پیوسته هستند

های داده خالف این است که بر جستجو، بر خالف نظارت،

از اغلب اطالع کافی  های حسابرسی، مدیرانسنتی و داده

مفهوم ابرداده یا حتی از چیزی که به دنبالش هستند 

 نظارت از استفاده (. با2014ندارند )بایر و تایالرد، 

 بكارگیری نویسی،های برنامهمهارت با خودکار، کارکنان

پنهان در میان  پیام توانندآنها، می تحلیل و تجزیه و داده

 بگویند.ها را کشف کنند و بر همین اساس پاسخ ابرداده

 و چرخه اطالعات عمر چرخه بین تفاوت بیشترین شاید

 تجزیه. است تجزیه و تحلیل مرحله اجرای ها،ابرداده عمر

 نویسیبرنامه ابزارهای و افزار نرم از یعنی استفاده تحلیل و

 از گیریارزشمند برای تصمیم اطالعات آوریجمع برای

 تحلیل و تجزیه ها،حجم ابرداده افزایش و با ها،میان داده

جذابی شده است )مِنون،  موضوع به تبدیل هاداده

 روی مبحث هاشرکت گذاریسرمایه میزان دلیل (.2014

مشابه با دلیل توجه به مرحلۀ  ها،داده تحلیل و تجزیه

نظارت بعنوان یک مرحلۀ مجزا از فاز استفاده است: 

 اطالعات ها حاویابرداده که باورند این بر مدیران

برای کسب مهارت در یافتن پیام  و هستند ارزشمندی

 و ها،داده کنند. فرمها، هزینه میمستتر در این ابرداده

 هایتكنیک و ابزار انتخاب بر ها،جستجوی پاسخ همچنین

 و روند تجزیه از بخشی اما گذارد،می تأثیر تحلیل داده

 یک در. است سازیمدل است، ثابت که ابرداده تحلیل

بایر 0شود می تراستفاده از داده سخت داده، از مملو دنیای

استخراج داده با استفاده  و سازیمدل (.2014و تیالرد، 

-هایی که برای متخصصان آشنا هستند باعث میاز روش

شود تا جستجوی اطالعاتی که برای اتخاذ تصمیم، 

 سازیمدل مفهومی، لحاظ ارزشمند باشند ترویج یابد. به

 شامل استخراج داده است؛ فرضیات بسط مورد در

داده برای استفاده در ازمایش  استخراج و شناسایی

 شود.فرضیات می

 دهیگزارش مرحلۀ با نهایی است که مرحله دهیگزارش

 شامل است و مقایسه قابل اطالعات عمر چرخه در

 اطالعات و رساندن هاداده تحلیل و تجزیه ثمرۀ از استفاده

تنها زمانی  هاسازمان .است گیرندگاندست تصمیم به

های های مناسب و مدلموفق خواهند بود که داده

متفكرانه را در اختیار فعاالن کسب و کار قرار دهد تا از 

گیری در مورد کارشان استفاده ها در روند تصمیماین داده

 است این توجه قابل روند یک (.2014کنند )موریسون، 

روی تصورات  شدت به ها،دهی در مورد ابردادهگزارش که

نمایش اطالعات به شكلی عینی و  .ذهنی تكیه دارند

های سنتی است و مدرن، چیزی فراتر از نمودارها و گراف

ای تكیه دارد که در این آگاهانهروی مشخصات پیش

تواند سرعت رعدوبرق نظیر رنگ، صورت بینش انسان می

ا تشخیص دهد )هیلی و اِنس، اندازه، کجی و سوسوزدن ر

-سنتی، گزارش حسابداری اطالعات خالف بر (. 2012

 داخلی مصرف برای انحصاری طور به ها تقریبادهی ابرداده

 و تجسم در فرایندهای محدودیتی هیچ بنابراین است،

 این با. است نشده شناخته کاربر نیازهای بندیاولویت

ا سازگار شده و در هابرداده با دهیگزارش حال، الزامات

 به نظارتی (. گزارشات2014حال تغییر است )ادینگر، 

 افزایش اما دارد قرار مالی اطالعات تأثیر تحت شدت

 عموم برای عالقه مورد اطالعات به دیگر اشكال دسترسی

 ممكن( اجتماعی هایرسانه هایداده مثال، عنوان به)

آن، دهی و به تبع گزارش است موجب بسط الزامات

ها موجب عالقمندی بیشتر به استفاده خارجی از ابرداده

 IFRS اجرای قانون این ماجرا، از اخیر مثال گردد. یکمی

 تحلیل و تجزیه و حصول شناسایی، به نیاز که است 9

هایی که در معرض خطر های مالی دارد تا بتوان وامداده

اطالعات را در بینی کرد و این احتمالی هستند را پیش

 (.2017های مالی بازتاب داد )کیمنر، صورت

گیران اطالعات به تصمیم عمر چرخه صحیح اجرای

مزایای یک  تا از دهدداخلی و خارجی این اجازه را می

مند اطالعاتی بهره سیستم حاصل یک هوشمند محصول

-ها، تصمیمعمر ابرداده چرخه شوند و با تجدید نظر در

سریع  افزایش میزان از ارزشمندی کدر به گیرندگان

 های مصرفی برسند.داده
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 اطالعات مدیریت -6-5

مناسب برای ابرداده، برای تبدیل  عمر چرخه وجود یک

 ابرداده به اطالعات مرتبط و معتبر کافی نیست. مدیریت

 اسمالوود. است ضروری نیز عمر چرخه این مناسب

 و هافعالیت" عنوان به را اطالعات مدیریت (2016)

 ارزش تا گیرندبه کار می هاسازمان که هاییفناوری

به حداکثر برسانند و در عین حال،  را خود اطالعات

نماید. تعریف می "ها را به حداقل برسانندخطرات و هزینه

چیزی بیش از یک  ابرداده عمر چرخه بدون این مولفه،

 یدباش داشته توجه که است این ایده نخواهد بود. مهم

 نه ای است،داده هایفعالیت تمام شامل اطالعات مدیریت

مدیریت  اصول این. شوندابرداده می شامل آنهایی که فقط

های سنتی و ابرداده یكسان هستند اما در در مورد داده

 چشمگیری طور به هاحجم، سرعت و تنوع، ابرداده

خطرات بیشتری دارند و همچنین برای ارتقای ارزش 

 ای است.های پیچیدهها و فناوریها، نیازمند فعالیتداده

 مراحل در هاسازمان اطالعات، مناسب مدیریت بدون

متعدد در مراحل مختلف از  خطرات پذیرای مختلف

به معنای  اطالعات ها هستند. مدیریتچرخۀ عمر ابرداده

 یک هماهنگی به افزایش ارزش، کاهش خطر و دستیابی

چرخۀ عمر  سازیپیاده در قیتموف برای است که مؤثر

 سنتی مورد نیاز اطالعات عمر ابرداده و همچنین چرخه

وجود  هاسازمان به توجه با خطرات متنوعی چه است. اگر

برای وجود نقص و ایراد در فاز نگهداری  نشانه سه ما دارد،

در  زیرا ایمکرده انتخاب را فاز این نماییم. ماداده ارائه می

شده است  ابتكار در مدیریت اطالعات تمرکزاین فاز روی 

و شواهد آماری از  جزئیات گزارش جامعی از (، که2015)

چیزی است که متخصصات امر مدیریت اطالعات روی آن 

های خاصی را کنند. با هر خطر، ما فعالیتکار می

 پردازیم.شناسایی کرده و به بررسی آن خطر می

 اولیه هدف. گذاردمی رتاثی سازیذخیره بر فاز خطر اولین

 در که است این سازمان، داخل یک در اطالعات از ذخیره

 حال، این با. دسترسی داشته باشد به این اطالعات آینده

 قابل ها ممكن است غیرداده مناسب، مدیریت بدون

 و سنتی اطالعات امر در مورد این باشند. برگشت

هایی ویژگیبه سبب  اما ها یكسان است،همچنین ابرداده

-ها، با خطر بزرگهمچون حجم، سرعت و تنوع در ابرداده

 عدم خطر، این اولیه نتیجه تری مواجه خواهیم بود.

-روی داده از مالی های سودمندتوانایی در استخراج داده

 اطالعات، مدیریت ابتكار در)است  دسترس غیرقابل های

 هاینقض آشكاری که داده بر عالوه حال، این با(. 2015

در  توانایی نماید، عدمفایده میرا بی برگشت قابل غیر

تأمین داده برای انجام اقدامات قانونی یا وظایف محوله، 

 مورگان مثال، عنوان به. تاوارن بیشتری به دنبال دارد

اطالعات  یافتن در ناتوانی و استنلی به خاطر سوءاستفاده

 منصفه هیئت یک نتیجه در مكانی گناهكار شناخته شد؛

میلیارد دالری هولدینگ کولمان  4/1برای ادعای خسارت 

 مثال این چه (. اگر2007تشكیل شد )لكسیس نكسیس، 

مجازات در  این ابرداده، نه و سنتی است هایداده شامل

-های دیجیتال از هر فرمی که باشند اعمال میمورد داده

سنتی  به همتای ها نسبتابرداده حجم حال، این گردد. با

 توجهی قابل طور به باالی آنها سرعت همچنین و خود،

بر  داده و در نتیجه را افزایش پذیریعدم برگشت خطر

-سازی داده تأکید میمدیریت اطالعات و ذخیره اهمیت

 نماید.

-ذخیره هایشیوه باید سازمان یک خطر، این رفع برای

 که کند حاصل در پیش بگیرد و اطمینان را ثابتی سازی

 غیرقابل یا ناهماهنگ هایسازی دادهذخیره جای به

 های تجاری بر اساس استاندارد شرکتداده تمام دسترس،

برای رسیدن به یک . باشد بازیابی قابل و شده سازماندهی

 یک باید اطالعات فناوری افراد پیشرو در زمینۀ ثبات،

ها ذخیره و جایی که قرار است داده برای دقیق معماری

 سپس، هی شوند ارائه و آن را توسعه دهند.سازماند

 حاصل اطمینان توانندکارکنان بخش فناوری اطالعات می

 هایطرح با های دیجیتال مطابقکار روی داده که کنند

شده،  شناسایی هایدارایی تمام سازی بوده وذخیره

 (.2011هستند )تاندبرگ دیتا،  بازیابی قابل تفسیر شده و

هایی که هنوز برای اطمینان از اینكه داده حال، این با

اند در آینده قابل جستجو و یافته شدن باشند، ایجاد نشده

 از بسیاری توان تنها روی این امر تأکید کرد چرا کهنمی

 اطالعات فناوری که عضو بخش سازمان یک اعضای

های های روزانۀ خود موجب تولید دادهنیستند در فعالیت

 مدیریت هایجنبه تمام ا رعایتشوند. بجدید می
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 برای تالش. حل، آموزش استبهترین راه اطالعات،

 اطالعات به روشی ذخیره و ایجاد در کارکنان همه آموزش

ها مورد تأکید مدیران و بخش آموزش شرکت مناسب،

باشد و موجب تقویت و ارتقاء دانش کارکنان نسبت به می

)وامبلر،  حفظ قابلیت یافته شدن منابع خواهد شد

2013.) 

نكتۀ . گذاردمی تاثیر استقرار داده مرحله بر دوم خطر

 حد از بیش داشتن نگه شامل خطر این اینكه توجه جالب

به  اطالعات از هایی که قابلیت بازیابی دارند. برخیداده

 و زیادی زمان مقدار باید ما هستند و معدن مانند سنگ

... ها نماییم این دادهاز  برداریبهره و صرف پاالیش پول

( هاداده بیشتر هااز نظر بعضی) دیگر اطالعات که حالی در

 صنعتی هستند که جانبی محصول مانند یک درست

مشقت  و خطر هزینه، استخراج آنها به صورت بالقوه دارای

 اطالعاتی خطر(. 2015 اطالعات، ابتكار در مدیریت)است 

حد  از بیش سازیذخیره استقرار داده و عدم رابطه با  در

 داده توضیح قبال که بازیابی مشكل تشدید آن از یک سو و

 هایداده احتمالی شد از سوی دیگر موجب افزایش

 نیاز سازیذخیره هایشیوه. شده خواهند شد منسوخ

 زمان، طول در حال، این با. دارند زمان و منابع مداومی به

 خطر این .شوندمی دچار نقص یا شده منسوخ هاداده

زیاد  حجم اما ها نیست،ابرداده به اطالعاتی محدود

موجب افزایش زمان و  توجهی قابل میزان به هاابرداده

 حال، عین در و گرددسازی میمنابع ذالزم برای ذخیره

 یا و ربطدسترس، بی خارج از غبارآلود، توانند می هاداده

 این، بر عالوه(. 2012 فرگوسن،)باشند  کننده گمراه حتی

و  کاری غیرعاقالنه هر هاداده حفظ تمام هزینه، نظر از

(. 2012 همكاران، است )روزنتال و اجرا قابل غیر هم

 واحد هزینه که چون معتقدند برخی این امر، برخالف

در حال پایین آمدن  همچنان و یافته کاهش سازیذخیره

مقرون به صرفه  حل راه یک هاکامل داده حفظ است،

 ابرداده سرعت و حجم که آنچنان حال، این با است؛

-شده می های ذخیرهداده بازیابی قابلیت موجب کاهش

را  شده های ذخیرهبازیابی کامل داده امكان حتی گردد،

 کنند.نیز نفی می

داده موجب بروز خطر در بحث  حد از سازی بیشذخیره

نی مورد حملۀ ، شرکت سو2014 سال شود. درکنترل می

گستردۀ هكرها برای دستیابی به اطالعاتی همچون 

کارکنان  شناسایی اطالعات و دیجیتال هایها، فیلمایمیل

اینها اطالعات حساسی بودن  (.2014قرار گرفت )کربس، 

در زمان حملۀ  سونی، مورد در و که دیگر ارزشی نداشتند،

بین مدیران رد وبدل شده  ایمیل مانند هكرها، اطالعاتی

 شد.و عوامل اجرایی نباید در جایی از سیستم ذخیره می

به سبب حجم  اما ها نیستبه ابرداده منحصر خطر این

این  تنوع و سرعت ها و مشكل بودن مدیریتباالی ابرداده

. گرددتقویت می توجهی قابل طور ها، خطر بهابرداده

های دادهها جزو از آنجا که بیشتر ابرداده براین،عالوه

. است امری حیاتی خصوصی حریم مصرفی هستند، حفظ

 شخصی برای حذف اطالعات هاداده حالیكه خراشیدن در

 جلوگیری برای اما همیشه شود،محسوب می حل راه یک

 شخصی عادات و اطالع دیگران از خصوصی حریم نقض از

 شدۀ فرد کافی نیست. استفاده های ثبتانتخاب یا و خود

 خصوصی حریم حفظ هایدستورالعمل طوالنی مدت از

 آوردن حق دست به برای از لحاظ قانونی تواندمی طوالنی

 کاربر کافی باشد، هایداده تحلیل و تجزیه و آوری جمع

 صرف .نباشد کافی است ممكن کنندگانمصرف نظر در اما

 خشونت کاربر، هایداده آوریبودن جمع قانونی از نظر

روی عملكرد شرکت  منفی اثرات تواندمی کنندهمصرف

های اوبر، پوکمن ، اپلیكیشن2016 سال در داشته باشد.

-اپلیكیشن شناخته شده برای گوشی گو و واتساپ، سه

-های هوشمند بودند که هر سه آنها حجم زیادی از داده

آوری نموده بودند )هائوتاال های خصوصی کاربران را جمع

 درصد 88 که دریافت Pew تحقیقات ز(. مرک2016و کِر، 

بدون  که کسی نداشتن"اند که گفته آمریكایی بزرگساالن

 برایشان "نگاه کند یا به شما گوش دهد اجازه، به شما

 نظر شورای با این. (2015دارد )مادن و راینی،  اهمیت

 دارد مطابقت جمهوری و فناوری ریاست علوم مشاوران

 شخصی هایداده از فادهاست مسئولیت که معتقدند" که

بر عهدۀ ارائه دهنده باشد  باید کاربر، هایاولویت مطابق با

 (.2014)معاونت اجرایی ریاست جمهوری،  "تا کاربر

 استقرار و بررسی مستلزم مناسب اطالعات مدیریت

به دنبال  دارد خطراتی ها است کهشدۀ داده ریزیبرنامه

ریزی برای (. برنامه2014دارد )مک دونالد و لویل، 

شود که معلوم استقرار داده موجب ایجاد وضعیتی می
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کند چرا و چه موقع باید اطالعات را از سیستم پاک می

بازیابی داده در نظر  عدم برای مجازاتی که به توجه با کرد.

 همه حفظ تمایل به سازمانی برخی از رهبران اند،گرفته

های دولتی و بازرسیها مورد دادخواست در فقط چیز

 که هاییداده یا اسناد برای قانونی مجازات هستند و هیچ

-ندارد زیرا بر اساس یک برنامه وجود نیستند کشف قابل

(. 2007اند )لكسیس نكسیس، ریزی مشخص از بین رفته

 جمله از شوند،می حفظ که هاییداده تمام دیگر، سوی از

 ها بهبازرسی در است ممكن موارد برخی در ها،ابرداده

 هایسیاست اجرای (.2015سازمان باشند )سالوارزا،  زیان

زیادی  افزوده ارزش هایی کهداده ارزیابی برای محلی

 پاکسازی انجام برای مجاز فرآیندهای ندارند و پیروی از

سازی در برابر نیاز آن به ذخیره سازمان یک از ها،این داده

به دنبال دارند  غیرضروری خطرات که فایدهبی هایداده

 کنند.محافظت می

 فاز. گذاردمی تاثیر پردازشپیش مرحله بر سوم خطر

 ایجاد: ها استنهایی از ایجاد ابرداده استفاده، بیانگر هدف

نوع  این چالش بزرگترین. هاروی این داده از مفید دانش

-با این واقعیت مواجه می ها این است که تحلیلگرانداده

یا  تحلیل و تجزیه درصد از زمان آنها صرف 80شوند که 

و  آوری صرف جمع بلكه گردد،جدید نمی دانش ایجاد

گردد )لمیوکس و می استفاده از قبل هاسازی دادهپاک

-سازی دادهو پاک آوری روند جمع این (.2014همكاران، 

 مفیدبودن دقت، از حصول اطمینان برای است ای ممكن

-هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار میادهبودن د کامل و

 یک در ویژه به هافعالیت گیرند ضروری باشد اما این

 گیر وقت و کننده نشده، خسته کنترل اطالعاتی محیط

منجر به  است ممكن کثیف اطالعات براین،عالوه. هستند

ورود " اصل نادرست شود و اشاره به  و ناقص ارائۀ گزارشی

به سبب  تواندمی داده منبع هر .دارد "زباله خروج - زباله

-فرمت تنوع در اما های ناپاک تحت فشار باشد،وجود داده

 صوتی، ورودی، ایمیل، هایفایل مانند)ها ابرداده های

-می ناخالص هایداده موجب افزایش( غیره و تصویری،

هنگامی که تحلیلگران تالش دارند تا  خصوص به گردد،

 میان منابع متعدد نمایند. به بررسی داده از

. دارد وجود کثیف هایداده آوریجمع برای حل راه دو

-داده یعنی) های داخلی استحل، بررسی دادهاولین راه

 از بسیاری(. شوندمی تولید سازمان داخل در که هایی

-ها تولید میها به صورت روزانه، خودشان ابردادهسازمان

 عین حال توجه و در هاداده این تولید نحوه بررسی کنند؛

از حجم  تواننداز آنها، می تحلیلگران به نحوه استفادۀ

 کسانی با تحلیلگران که هنگامی. های ناپاک بكاهندداده

هستند  داخلی هایداده آوریجمع یا ایجاد مسئول که

 وجود دارد که این امكان آنها برای کنند،همكاری می

های که داده دهد بخشند تا اجازهفعلی را بهبود  سیستم

شده و طوری سازماندهی شوند که نیاز  آوریجمع ترپاک

پردازش از سوی تحلیلگران به حداقل برسد به پیش

 هایحل، بررسی دادهدومین راه (.2015)حدیدی، 

 مانند وب منابع از ساختار بدون هایداده. خارجی است

 منبع از ونهنم اجتماعی، یک هایرسانه یا وب صفحات

ابزارهای  از محبوب برای تولید ابرداده هستند. استفاده

بخش  کارکنان تا دهدمی اجازه مناسب، آوریجمع

 هایداده از سازی،ذخیره از قبل را آنها اطالعات فناوری

این . کنند تبدیل ساختاریافته هایداده به ساختار بدون

 قابل هایداده ایجاد برای نیاز مورد کار میزان تواندمی

نیاز به  ولی دهد، کاهش را تحلیل و تجزیه برای استفاده

ناقص  و تكراری هایداده رود زیراسازی از بین نمیپاک

-عالوه(. 2013 ویلیامز،) خواهند داشت وجود هم هنوز

 شود،می سازمان وارد جدید داده که هنگامی براین،

-داده با را آن تواننداطالعات می بخش فناوری کارکنان

 برای تحلیلگران و توانایی کنند ادغام موجود های

 اشوتوش،)شرکت را بهبود بخشند  دانش گسترش

2012.) 

 بر حاکم هایارزیابی فعالیت به تنها نه اطالعات مدیریت

حضور عوامل مدیریتی  به بلكه چرخه عمر معطوف است،

نمایشگر عوامل  3 شكل دهد.اهمیت می مناسب نیز

 ها است.درگیر در مدیریت چرخه عمر ابرداده

 مدیریت اطالعات 3 شكل
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این شكل نمایش دهنده بكارگیری مدیریت اطالعات در 

ها است. هر سطر از شكل باال مورد چرخه عمر ابرداده

ها بیانگر فازها و مراحل اجرایی در چرخه عمر ابرداده

هستند. آنهایی که در سمت چپ شكل باال با عنوان 

اند عبارتند های سیستم اطالعاتی مشخص شدهنگهدارنده

از حسابداری، حقوقی و فناوری اطالعات. آنهایی که در 

سمت راست شكل باال با عنوان مصرف کنندگان مشخص 

 اند عبارتند از مدیران، تنظیم کنندگان و ذینفعان.شده

 ها کشیده شده استابرداده عمر چرخه افاطر که شكلی

 اصول مدیریت اطالعات، اجرای که است معنی این به

هایی که در سمت چپ بخش. کندمی اداره را عمر چرخه

و  توسعه در هستند که "هانگهدارنده"اند آمده 3شكل 

های کنترلی که ابرداده را به اطالعات تبدیل حفظ سیستم

 هایفناوری پیچیدگی دلیل هب مشارکت دارند. کنندمی

 به متكی تاریخی لحاظ کارها به و کسب اطالعاتی،

 روی اطالعات متخصصان فناوری و تمرکز تخصص

 از هستند تا اطالعاتی هایسیستم نگهداری و طراحی

پشتیبانی نموده و نیازهای  کار و کسب فرآیندهای

نیازهای با این وجود، درک  دهی را رفع نمایند.گزارش

 دهی متكی به مهارت متخصصانگیری و گزارشاندازه

 امور مالی، حسابداری، کار در مواردی همچون و کسب

مناسب  درک عدم. قانونی است و انسانی منابع عملكرد،

 و کار و کسب متخصصان از سوی اطالعات از فناوری

ها و سیستم تجاری ارزش عدم درک مناسب از همچنین

 الزم همكاری و از ایجاد ارتباط مانع اتیاطالع فرآیندهای

 طور شود که بهمی اطالعاتی هایسیستم توسعه برای

-کسب می کارآمد ایشیوه به را مربوطه هایداده مداوم

 برای مفید و اطالعاتی دقیق به را هاداده این کنند و

(. 2015کنند )کانگدون، گیری تبدیل میاهداف تصمیم

 پول کمبود اطالعات، مدیریت پیشرفت در بزرگ مانع

 آموزش فقدان مختلفی چون عوامل از ناشی نیست بلكه

 در مدیریت ابتكار)است  رهبری و ارتباطات سازمانی،

فرایندهای  و اطالعات سازیذخیره(. 2015 اطالعات،

 مدیریت مانعی بر سر راه از مدتها پیش بعنوان تجاری

روند ادامه یافته و مانع اصلی سازمانی بوده و این  هایداده

تلقی  اطالعات مدیریت هایسیاست اجرای پیشرفت در

 ارزش آمیز موجب افزایشگردد و به شكلی موفقیتمی

 در مدیریت ابتكار) خطر رساندن حداقل به و هاداده

-ذخیره این تاریخی، لحاظ از گردد.می (2015اطالعات، 

 دهدنمی قرار تاثیر تحت را هاسازمان کافی اندازه به سازی

 سرعت با اما ها شود،همكاری در سطح تغییر موجب تا

 کار و کسب کنونی، اقتصادی محیط ها درظهور نوآوری

 نیروهای مورد اطالعاتی در های زیادی است هیچمدت

دهد )ویتهارست، مشتری را از دست نمی رفتار و بازار

2015.) 

 به نیازهای موجود به پاسخ در اطالعات بهبود مدیریت

 بیشتر همكاری و های بهتر استگیریو تصمیم اطالعات

 اطالعات فناوری کسب و کار و متخصصان متخصصان بین

ها اگر هماهنگی. اطالعات است بهتر مدیریت نتیجۀ

مدیریت اطالعات موثرتر انجام خواهد شد  شود، بیشتر

 (.2015 اطالعات، در مدیریت ابتكار)

 و کسب متخصصان عنوان به ویژای تخصص حسابداران

 ارزشمندی برای همكاران حسابداران نتیجه، در. دارند کار
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 نگهداری و زمینۀ طراحی در اطالعات فناوری متخصصان

 کاربران بعنوان نه فقط اطالعات هستند و هایسیستم

-بعنوان حامیان تصمیم بلكه کار، و کسب اطالعات نهایی

 براین،شوند. عالوهمحسوب می خارجی و داخلی گیران

 و کنترل مدیریتی مرتبط با اهداف مسائل با حسابداران

-در کنار مدیریت داده آشنا هستند که قانونی هایانطباق

در مدیریت اطالعات  مهم هاییكی از جنبه اطالعات، و ها

کنترل،  حسابداری روی گردند. تمرکز حرفۀتلقی می

های مضاعف بین موجب تقویت ارزش همكاری

حسابداران بعنوان متخصصان فضای کسب و کار و 

 نگهداری و طراحی متخصصان فناوری اطالعات، در زمینۀ

نیازهای اطالعاتی را  تنها نه شود کهمی هاییاز سیستم

موارد تأکید  عنوان به کنترلی را کنند بلكه اهدافارضا می

-گیران داخلی و خارجی لحاظ میشده از سوی تصمیم

 کنند.

 متخصصان فناوری و حسابداران بر عالوه 3 شكل

یک  عنوان به اضافی عامل یک شامل همچنین اطالعات،

 رعایت در حسابداران قانون نام دارد. نگهدارنده است که

 حقوقی متخصصان اما متخصص هستند، قانونی الزامات

 از بسیاری که آنجا از در زمینۀ قراردادها تخصص دارند.

اطالعاتی در جهت  نیازهای از برخی و کنترلی اهداف

 متخصصان کنند،عمل می قراردادی اجرای تعهدات

در امر مدیریت  ارزشمند حقیقی و شرکای حقوقی

 نمونه (. یک2016شوند )اسمالوود، محسوب می اطالعات

حقوقی در فرآیند مدیریت  متخصصان نحوۀ کمک از ساده

مانی است که اقدامات حل در زفناوری اطالعات، یافتن راه

 مثال حقوقی بر علیه یک سازمان در جریان باشد. یک

 حریم حفظ قوانین از پیروی از اطمینان به نیاز دیگر،

 همچنین و ،FERPA و HIPAAنظیر قوانین  خصوصی

 سازمان خود خصوصی حریم حفظ پیروی از سیاست

 است.

 و داخلی کاربران جمله از اطالعات، کنندگان مصرف

 سال دارند. در اطالعات مدیریت مهمی در نقش خارجی،

 افزار ابزاری به نام نرم دهندگان توسعه ،2001

Manifesto Agile های ارائه نمودند تا با ایجاد تیم

دهندگان و تخصصی نظیر متخصصان کسب و کار، توسعه

افزار خود را نرم ارزش و سرعت پذیری،انعطاف مشتریان،

های (. فعالیت2001همكاران،  بهبود بخشند )بک و

 موجب ،DevOps خصوص به توسعه، جهت در اضافی

تخصصی شده  هایتیم این در آفرینانافزایش تعداد نقش

 توسعه را سیستم اطالعاتر که شامل آنهایی است تنها نه و

در جهت استقرار  شود کهمی شامل کسانی بلكه دهند،می

 (.2014دارند )فن اورمان، ها فعالیت و حفظ این سیستم

 نیاز مورد همكاری بر است که، تاکید حالی اینها در همه

 خارجی افزایش و داخلی ذینفعان و تجاری شرکای با

 (.2015)زتلین،  است یافته

 مصرف" عنوان کنار در 3 شكل از راست سمت در

قید  خارجی و داخلی گیرندگان تصمیم ،"کنندگان

 و اولین سیستم اطالعاتی تكیه دارند.اند که روی شده

 تصمیم عنوان به آنها مدیرانی هستند که مهمترین

مدیران اولین  این. شوندشناخته می داخلی گیرندگان

 بیشتر آنها و اطالعات تجاری هستند، کنندگان مصرف

-می تكیه هاعمر ابرداده چرخه بودن درست روی بیشتر

 عمر چرخه بهمعطوف  مشاهدات اینكه این با. کنند

است ولی  سنتی اطالعات عمر چرخه ها و همچنینابرداده

کند زیرا ها صدق میابرداده مورد در تر،ویژه بصورت

مقررات خاصی در  تجاری، هایداده اشكال سایر برخالف

 و نگهداری آوری،فرایندهای جمع از مورد بسیاری

ها وضع نشده است و بیشتر اطالعات ابرداده از استفاده

 شوند. حاصل، با عوامل خارجی به اشتراک گذاشته نمی

داخلی وضع کنندۀ بسیاری از  گیرندگانتصمیم این

مقررات تجاری نظیر عملیات و بازاریابی و همچنین 

کارکنان بخش  با حسابداران زیرا حسابداری هستند

رتباطند تا در ا هاسیستم توسعه برای اطالعات فناوری

 اطالعاتی نیازهای همچنین و ذینفعان اطالعاتی نیازهای

 اطالعاتی خود نیازهای اهمیت .کنند برآورده را خود

 حسابداری شرکت نماینده اخیر با مشاهدات حسابداران

Big-4 گردد که در اینجا مشخص شده است تقویت می

است  داخلی کنندگانمصرف بزرگترین حسابداران که

 تجاری هستند. اطالعات

 با رابطه در داخلی گیرندگان تصمیم اهمیت علیرغم

 مانند سهامداران دیگر و هاکنندهتنظیم ها،مصرف ابرداده

 صاحبان حقوق و و حسابرسان فروشندگان، مشتریان،

 که هاییکنترل اول، وهله در. هستند مهم نیز سهام
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از  شده تعیین کنند، الزاماتمی انتخاب سیستم حافظان

 منظر، این از. نمایدکنندگان را برآورده میمصرف سوی

 کننده اطالعات هستند مصرف تنها نه کنندگانمصرف

 این. برندنیز بهره می داخلی هایکنترل از مزایای بلكه

سیستم  اطالعاتی هایاست خروجی ممكن همچنین افراد

توانایی  به تاثیر این مصرف میزان اما را نیز مصرف کنند

 اشتراک به برای گیرندگان وام بر فشار بدهكاران در اعمال

گذاران در توانایی قانون و اطالعات خصوصی گذاشتن

ها بستگی دارد. نظارت دقیق بر اطالعات حاصل از ابرداده

مورد  هایداده افزایش پیامدهای بررسی تحقیقات برای

از  هایی کهداده مقدار همچنین و حسابرسان، استفادۀ

 شوند شروع شده است.های مالی حاصل میافشاگری

آنچه  روی ها برابرداده سریع به رشد هاکنندهتنظیم پاسخ

آن در آینده خواهند  مصرف به قادر خارجی ذینفعان که

 (.2015بود تأثیرگذار است )کائو و همكاران، 

-می اطالعات مدیریت مناسب، فرایندهای و همكاری با

 چرخه عمر طول در هاحفظ کیفیت ابردادهموجب  تواند

-روش از بسیاری با حاضر حال در حسابداران. آنها شود

 که آنهایی ویژه هستند، به آشنا های کنترل داخلی

 هایاستفاده از شیوه اما کنند،می بررسی را مالی گزارش

 حجم، ناشی از خطرات به رسیدگی دیگری نیز برای

 .است ضروریها تنوع ابرداده و سرعت

 گیری نتیجه  -6-6

 اطالعات عمر چرخه با تمرکز بر روی ما مقاله، این در

توان آن را با توجه به سنتی مدلی ارائه نمودیم که می

مربوط  مفاهیم سپس ها اصالح نمود.خصوصیات ابرداده

عمر ابرداده  چرخه یک اصول را در به مدیریت اطالعات

 ه یک سیستماین مدل نهایی محدود ب. اعمال نمودیم

گران شد که نیازهای کنترلی و اطالعاتی تصمیم اطالعاتی

نماید و ابرداده را به داخلی و خارجی را برآورده می

کند. ما همچنین دریافتیم که اطالعات تبدیل می

-ها ایفا میابرداده مدیریت در مهمی نقش حسابداران

 کنند.

 غیر و ساختاریافته هایداده ایجاد در اخیر افزایش

کند تا توانایی را تشویق می کار و ساختاری، فعاالن کسب

 دهند و اطالعات تجاری الزم را از منابعی افزایش خود را

 کار مستلزم این اند استخراج نمایند.نشده استفاده قبال

 یا ایجاد موجود اطالعاتی هایسیستم در اعمال تغییرات

 هایبررسی ویژگی برای جدید اطالعاتی هایسیستم

 اطالعات به آن تبدیل روند و ها است که دادهابرداده

 در براین،عالوه. است موجود های تجاریداده از متمایز

 تقاضای سنتی، غیر و جدید اطالعات بودن دسترس

دهد و می افزایش و خارجی را دهی داخلیگزارش

 قرار خطرات و مقررات جدیدی معرض در را هاسازمان

 دهیگزارش بایستی بررسی شوند. مسئولیتدهد که می

 بر عهدۀ حسابداران است. معمول طور به کنترل و

 از به چیزی بیشتر موثر و کارآمد هایسیستم طراحی

فعاالن تجاری  و نیاز دارد عمر چرخه توالی مراحل در یک

 حوزه فناوری که متخصصان کنند تصور توانندنمی

 سیستم یک طراحی برای الزم هایدانش اطالعات، همه

 تنوع و سرعت حجم،. کنند را فراهم مفید اطالعاتی

 کنترلی شده و اطالعاتی ها موجب افزایش خطراتابرداده

به  خطرات این توانندنمی اطالعات فناوری متخصصان و

 تخصص با هاییتیم و افراد عوض، در. تنهایی ارزیابی کنند

 خارجی و داخلی گیرندگان تصمیم اطالعاتی نیازهای در

-و کنترل دهیگزارش به مربوط مقررات و قوانین رعایت و

 در جهت اطالعات فناوری متخصصین با باید داخلی های

. کنند همكاری های اطالعاتیاز سیستم نگهداری و توسعه

-این تخصص از ایعمده متخصصان امر حسابداری بخش

آنها نیاز دارند تا  حال این با های ضروری را دارند ولی

 های جدیدی ایفا نمایند.آموزش ببینند و نقش

 هاابرداده محیط با مرتبط خطرات از برخی ما نهایت، در

. نیست ما هنوز کامل اما لیست نمودیم، برجسته را

ها را خطرات ناشی از ابرداده نیاز است تا زیادی تحقیقات

-شدهی، نقهای جدید گزارشتشریح کنند، روی فرمت

 هایسیاست نظارتی، هایدستگاه برای های جدید

را ارزیابی نمایند و روی عواملی که  اطالعات مدیریت

های موثری برای شوند تا ساختارها و سیاستباعث می

 مدیریت اطالعات شكل بگیرد مطالعه نمایند.
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نوآوری در ساخت مهره دنده کبریتی جهت افزایش  

 *کارایی و استحکام این قطعه

 2، شراره مهاجری1 ساناز سفید دشتی

 

هدف اصلی این پژوهش نوآوری در ساخت مهره دنده کبریتی برای ایجاد استحكام بیشتر ، می باشد که این  نوآوری   چکیده:

یک الگوریتم حل مساله نظام یافته برای شناسایی راه حل  ARIZ 71می باشد. الگوریتم  ARIZ 71بااستفاده از الگوریتم 

ون وروش های خالقیت می باشد. در صنعت گاهی قطعات بسیار سنگین مسائل غیر استاندارد با استفاده ازقابلیت های فن

خواهند بود و برای جابه جایی حتما نیاز به جرثقیل های صنعتی می باشد اما استفاده همیشگی از جرثقیل ها بسیارهزینه 

های کم قطعه های  بر و گاهی غیر ممكن است بنابراین نصب ساپورت بر روی دستگاه انجام می گیرد تا برای جابه جایی

سنگین از جرثقیل استفاده نشود و اپراتور می تواند با صرف نیروی بسیارکم قطعه را جا به جا کند. این ساپورت دارای یک 

و مهره از جنس  CK45پیچ ماردون دنده کبریتی ، یک مهره دنده کبریتی و دو صفحه ساپورت  که جنس پیچ از فوالد 

ایجاد شده مربوط به جنس مهره است که به سرعت طی دو ماه خوردگی پیدا میكند و ممكن  فسفر برنز می باشد و مشكالت

است انقدر خوردگی پیدا کند که احتمال دارد گام مهره کنده شود و حادثه بوجود بیاید. در این مقاله سعی در حل این 

 عه را بهبود ببخشیم.ویژگی های قط PTFEمشكل داریم که با تغییر جنس مهره از فسفر برنز به تفلن 

 ARIZ 71، نوآوری  ، ویژگی های قطعه ،  PTFEمهره دنده کبریتی ، تفلن واژه های کلیدی: 

 

 

 مقدمه -7-1

یكی از مهمترین قطب های هر کشور صنعت آن است که 

همیشه تالش در جهت افزایش تولید و کاهش ضررهای 

ناشی از اصطكاک و توقف خط تولید میباشد. در صنعت 

گاهی قطعات بسیار سنگین خواهند بود و برای جابه 

جایی حتما نیاز به جرثقیل های صنعتی میباشد اما 

بسیارهزینه بر و گاهی غیر  استفاده همیشگی از جرثقیلها

ممكن است بنابراین نصب ساپورت بر روی دستگاه انجام 

میگیرد تا برای جابه جایی های کم قطعه های سنگین از 

جرثقیل استفاده نشود و اپراتور میتواند با صرف نیروی 

                                                           
 این مقاله در مجله نخبگان علوم و مهندسی نیز چاپ شده است.* 

 sanazsdashti@gmail.comدانشجوی کارشناسی مهندسی هوا فضا، موسسه آموزش عالی اوج، آبیک قزوین  1

 mohajerisharareh@gmail.com دپارتمان مهندسی صنایع، مدرس گروه مهندسی صنایع ،  موسسه آموزش عالی اوج، آبیک قزوین 2

بسیارکم قطعه را جا به جا کند. این سوپورت دارای یک 

ره دنده کبریتی و دو پیچ ماردون دنده کبریتی ، یک مه

و  CK45صفحه ساپورت  میباشد که جنس پیچ از فوالد 

مهره از جنس فسفر برنز میباشد و مشكالت ایجاد شده 

مربوط به جنس مهره میباشد که به سرعت طی دو ماه 

خوردگی پیدا میكند و ممكن است انقدر خوردگی پیدا 

ود کند که احتمال دارد گام مهره کنده شود و حادثه بوج

بیاید ، هزینه ساخت قطعه زیاد میباشد و این که همیشه 

نیازمند روغنكاری است.  در این مقاله سعی در حل این 

مشكل داریم که با تغییر جنس مهره از فسفر برنز به تفلن 

PTFE .ویژگی های قطعه را بهبود ببخشیم 
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اتصاالت مكانیكی یكی از مهمترین بخشهای هر سازه 

پیچ و مهره از اتصاالت مهمی است که هستند. اتصال با 

کاربرد گستردهای در صنایع دارد. در این نوع اتصاالت، 

گشتاور پیچشی اعمال شده به پیچها جهت محكم نمودن 

اتصال، باعث ایجاد نیروی پیشبار کششی در ساق پیچ 

میشود. این نیروی پیشبار باعث فشرده شدن اجزای 

اد تنش فشاری در اتصال به هم میشود و عالوه بر ایج

اطراف سوراخ، در اثر اعمال نیروی خارجی به اجزای 

اتصال باعث تحریک نیروی اصطكاک در سطوح تماس 

اجزا میگردد. در صورت وجود یا رشد تدریجی ترک در 

لبه سوراخ اتصال پیچ و مهره، در قطعهای تحت بارگذاری، 

نیروی پیشبار و نیروی اصطكاک، باعث توزیع تنش و 

پیچیده در اطراف سوراخ شده و ضریب شدت کرنش 

تنش و مولفه ثابت تنش اطراف ترک را نیز تحت تأثیر 

 [.1قرار میدهد]

 روش شناسی تحقبق  -7-2

استفاده می شود که  ARIZ 71دراین مقاله ازالگوریتم

یک دستورالعمل نظام یافته برای شناسایی راه حل مسائل 

غیراستاندارد با استفاده ازقابلیت های فنون و روش های 

مرحله 6دارای  ARIZ 71خالقیت می باشد. الگوریتم 

 [:3و2است که عبارتند از]

تحلیل،  -3تعریف دقیق مسئله،  -2انتخاب مسئله،  -1

 -5لیل مقدماتی جهت نیل به مفهوم، تجزیه و تح -4

 ترکیب-6عملیات و  

 مرحله اول: انتخاب مسئله

 [4:تعیین هدف نهایی از حل مسئله]1-1قدم 

هدف فنی چیست؟ )چه ویژگی هایی از شئ باید  -الف

تغییر کند؟( جنس شی باید تغییر کند در جهت افزایش 

خط تولید  -مقاومت . کاهش هزینه تعمیر خط تولید 

 ی تعمیر متوقف نمیشودبرا

چه ویزگی هایی از شئ را نمی توان در جریان حل  -ب

 مسئله تغییر داد؟ ابعاد قطعه را نمیتوان تغییر داد

هدف اقتصادی از حل مسئله چیست؟)اگر مسئله حل  -ج

شود چه هزینه ای کاهش می یابد؟( کاهش هزینه ساخت 

 شده تلف زمان کاهش – تعمیرات هزینه کاهش –مهره 

 قطعه معاوضه بابت

هزینه های قابل قبول اقتصادی چیست؟ نه تنها هزینه  -د

زیاد نمی شود بلكه ازبسیاری از جنبه ها هزینه کاهش 

 پیدا می کند

ویژگی اصلی فنی یا اقتصادی که باید اصالح شود  -هي

 کدام است؟ جنس قطعه باید اسالح شود

 :یافتن بهترین حالت:2-1قدم 

سئله در اصل قابل حل نیست. چه مسئله تصور کنید که م

دیگری را میتوان حل کرد تا به این نتیجه ی نهایی 

مطلوب رسید؟ به علت اینكه موارد دیگر قابل تغیر نیست 

مانند اصطكاک بنابرین تنها ایتم قابل تغییر جنس ان 

 میباشد

: تعیین کنید کدام مسئله روش اصلی یا بهترین 3-1قدم 

رای حل دارد؟ می توان بجای اینكه حالت جایگزین را ب

استفاده کرد از قطعه ای با خاصیت  PTFEاز جنس تفلن

 نزدیک به تفلن که همان خواص را دارا باشد استفاده کرد.

حالت  اصلی را با مورد مشابه در داخل همان  -الف

صنعت، مقایسه کنید. رنگ تفلن را می توان برای مقاوم 

ه کرد اما خیلی دوام شدن در درجه بسیار کم استفاد

 ندارد.

حالت  اصلی را با مورد مشابه در داخل صنعت دیگر،  -ب

مقایسه کنید. در صنعت تزریق پالستیک از این تفلن ها 

 در ریل حرکت درب دستگاه استفاده می شود.

حالت جایگزین مسئله را با مورد مشابه در همان  -ج

 صنعت، مقایسه کنید.

د با مورد مشابه در داخل حالت جایگزین را با مور-د

 صنعت دیگر، مقایسه کنید.

حالت اصلی را با یک مسئله دارای بهترین حالت  -هي

 مشابه مقایسه و یكی را انتخاب کنید.

: ویژگی های کمیتی الزم را تعیین کنید. اندازه 4-1قدم 

 مهره و رزوه وگل پیچ و طول پیچ و نوع استاندارد ان

 های کمیتی معرفی کنید. اصالح زمانی را برای ویژگی

موارد را برای شرایط خاصی که در آن اختراع به کار می 

 آید را تعریف کنید.

شرایط خاصی را برای تولید محصول، به ویژه توافقی  -الف

 قابل قبول از میزان پیچیدگی، در نظر بگیرید.

 منحنی کاربرد های آتی را در نظر بگیرید. -ب
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 ر تعریف کنیدمرحله دوم: مسئله را دقیق ت

: مسئله را با استفاده از اطالعات ثبت اختراعات، 1-2قدم 

 تعریف کنید.

این مسائل چقدر به مسائل حل شده در اختراعات  -الف

دیگر نزدیک هستند؟ برای ساخت قطعات داخلی دستگاه 

هایی که فشار زیادی بر روی قطعات ان وارد نیست 

 وسبک وکوچک میباشند به کاربرده می شود

این مسائل چقدر شبیه به مسائل حل شده در صنایع  -ب

 دیگر هستند؟

 این مسائل تا چه حد با مسائل حل شده تقابل دارند؟ -ج

)اندازه،زمان،هزینه( استفاده  STC: از عملیات 2-2قدم

 کنید.

تغییر در ابعاد یک شئ را از مقدار داده شده تا  -الف

( تصور کنید. آیا این مسئله در این صورت S      0صفر)

قابل حل است؟ چگونه؟ تقییر ابعاد بسته به ابعاد پیچ و 

ابعاد دستگاه میباشد ودرصورت ثابت بودن ابعاد انها تقییر 

 ابعاد مهره غیر قابل انجام است

تغییر در ابعاد یک شئ را از مقادیر داده شده تا  -ب

نید. آیا این مسئله در این ( تصور کS    ∞)بینهایت 

 صورت قابل حل است؟ چگونه؟

تغییر در زمان روند جریان )یا سرعت یک شئ( را از  -ج

( تصور کنید. آیا این T      0مقدار داده شده تا صفر )

مسئله در این صورت قابل حل است؟ چگونه؟ روند ساخت 

این قطعه یک روند ثابت و زمان بر است اما در کل روند 

اهی دارد و به دلیل کیفیت ساخت قطعه هرگز نمی کوت

 توان زمان ان را کاهش داد

تغییر در زمان روند جریان )یا سرعت یک شئ( را از  -د

( تصور کنید. آیا این T     ∞)مقدار داده شده تا بینهایت 

 مسئله در این صورت قابل حل است؟ چگونه؟

های قابل در هزینه ی یک شئ یا جریان )هزینه  -هي

( تصور C      0قبول( را از مقدار داده شده  تا صفر )

کنید. آیا این مسئله در این صورت قابل حل است؟ 

چگونه؟  کاهش هزینه به دلیل ثابت بودن جنس قطعه و 

اینكه بیشتر هزینه مربوط به جنس قطعه میباشد امكان 

پذیر نیست و اینكه ساخت قطعه هزینه کمی دارد که 

 امكان پذیر نیست.کاهش آن 

: الف: آسان ترین عنصر برای تغییر، طراحی 3-2قدم

 مجدد یا تنظیم. 

فقط یک عنصر وجود دارد آن هم خود قطعه است که 

تقییر در ابعاد ان بسته به اندازه پیچ دنده کبریتی و 

 دستگاهی که قرار است روی ان نصب شود می باشد.

 

 مرحله سوم: تحلیل

ه ی نهایی مطلوب را به شكل زیر یا نتیج IFR: 1-3قدم 

 فرمول بندی کنید: 

 عنصر را انتخاب کنید.  -الف

 مهره

 عمل آن را اعالم کنید.  -ب

جابجا شدن پیچ در مهره باعث جابجای صفحه ای در 

 نهایت می شود.

 چگونگی عمل آن را اعالم کنید. -ج

 زمان عمل کردن آن را اعالم کنید. -د

رای مراحله تولید نیاز به زمانی که قطعه ای سنگین ب

 جابجایی داشته باشد.

شرایط عمل آن )محدوده ها، نیاز ها و ...( را اعالم  -هي

 کنید.

 این مهره نیاز به پیچ مخصوص به خود دارد 

چرا این عنصر نمی تواند )خود به خود( عملكرد الزم  -و

را انجام دهد؟ چون همیشه نیاز به جابجای صفحه نیست 

صورت نیاز توسط اپراتر به طور دستی عمل و معموال در 

 میكند

چه چیزی این عنصر ار از اجرای )خود به خود( این  -ی

عمل باز می دارد؟  اگر پیچ مدرج توسط اپراتور چرخانده 

شود به همان اندازه صفحه به وسیله پیچ و مهره جا به جا 

 میشود و در همان صورت تا تغییر بعد باقی میماند.

 اد بین الف و ب در مطلب فوق چیست؟: تض2-3قدم 

: در چه شرایطی این قسمت می تواند عمل الزم 3-3قدم 

را انجام دهد؟ )این قسمت باید چه پارامتر هایی داشته 

باشد؟( در صورتی که دنده های پیچ و مهره به طور کامل 

 منطبق باشد.

 

مرحله چهارم: تجزیه و تحلیل مقدماتی جهت نیل به 

 مفهوم

: در ضمن استفاده از نظریه یا مفهوم جدید چه 1-4قدم 
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چیز بهتر و چه چیز بدتر شده، هر دو حالت را یادداشت 

 کنید. 

 نیاز –مقاومت مهره در برابر اصطكاک و گرما زیاد شده 

 هزینه – شده کمتر قطعه وزن – ندارد کاری روغن به

 ساخت قطعه کمتر شده.

شده که هیچ فقط مقاومت قطعه در تحمل ضربه کمتر 

ربطی به عملكرد ان نخواهد داشت فقط باید در زمان 

تعویض قطعه های دیگر دقت داشت ضربه به قطعه وارد 

 نشود.

: آیا ممكن است از بدتر شدن شرایط، که با 2-4قدم 

تغییر دادن روش یا برنامه مورد نظر پیش آمده است، 

سم جلوگیری کرد؟ طرحی از ابزار یا روش تغییر یافته را ر

کنید. بله میتوان در زمان تعویض یا اعمال دیگری که بر 

روی قطعه های مجاور انجام میشود برای قطعه مورد نظر 

 محافظ قرار داد یا دقت تعمیر کار بیشتر شود.

: اکنون چه چیز بدتر شده است)پیچیده تر یا 3-4قدم 

گران تر(؟ نحوه تراشیدن رزوه های ریز و نزدیک به هم 

 کمی سخت باشد.مهره شاید 

 : دستاورد ها و زیان ها را مقایسه کنید. 4-4قدم 

تمامی ویژگی های بدست آمده مفید بوده و فقط 

تراشیدن رزوه های مهره کمی تخصصی میباشدو اینكه 

قطعه تحمل فشار و ضربه های شدید مستقیم را ندارد که 

اصال این قطعه در این شرایط قرار نمیگیرد زیرا که وظیفه 

 چیز دیگری است.ان 

 کدام بیشتر است؟ -الف

 فواید آن بیشتر است. 

 چرا؟  -ب

 زیرا ما در جهت بهبود شرایط تالش کردیم.

: اگر دستاورد بیشتر از ضرر است، به مرحله 5-4قدم 

، بروید. اگر تجذیه ARIZششم )مرحله تجذیه و تحلیل( 

-2و تحلیل ثانویه نتیجه ی جدیدی بدست نداد، به قدم 

عناصر  5-2بازگردید و جدول را بررسی کنید. در قدم  4

دیگری را از سیستم بگیرید و تحلیل جدیدی انجام دهید. 

 تحلیل دوم و نتیجه ی آن را بنویسید.

راه حل رضایت بخشی بدست نیامد  4-5اگر پس از قدم 

 بروید. ARIZبه بخش بعدی 

 

 مرحله پنجم: عملیات

ا را تشكیل دهید، : ستون عمودی جدول تضاد ه1-5قدم 

 ویژگی ای را که باید اصالح شود انتخاب کنید.

چگونه می توانیم با هر وسیله ی شناخته  -: الف2-5قدم 

( بهبود بخشیم؟ )اگر 1-5شده، این ویژگی را )از قدم 

 مضرات در نظر گرفته نشوند(

اگر یک وسیله ی شناخته شده به کار رود کدام  -ب

 د؟ویژگی غیر قابل قبول می شو

: از ردیف افقی جدول تضادویژگی مربوط به قدم 3-5قدم 

 را انتخاب کنید. 5-2

: در این جدول، اصولی برای برطرف کردن این 4-5قدم 

 تضاد فنی پیدا کنید.

: درباره چگونگی به کار گرفتن این اصول تحقیق 5-5قدم 

 کنید.

بازگردید؛ این  ARIZاگر مسئله حل شد به مرحله چهارم 

 ARIZرا ارزیابی کنید و به مرحله ی اول  نظر جدید

بروید؛ اگر مسئله حل نشده است پنج قدم زیر را اجرا 

 کنید:

: درباره ی امكان به کار گرفتن پدیده فیزیكی و 6-5قدم 

 اثرات آن تحقیق کنید.

: درباره ی امكان تغییر نقطه ی عمل متناسب 7-5قدم 

 با زمان یا عملیات تحقیق کنید.

 ائل مشابه در طبیعت چگونه حل می شوند؟: مس8-5قدم 

: درباره ی امكان اعمال تغییرات در اجزائی که 9-5قدم 

 با سیستم ارتباط دارند تحقیق کنید.

 3-1اگر مسئله همچنان حل نشده است، به قدم 

 ARIZبازگردید؛ اگر حل شده است به مرحله چهارم 

له برگردید. نظر بدست آمده را ارزیابی کنید و سپس مرح

 را اعمال کنید ARIZی ششم از 

 

 مرحله ششم: ترکیب

: تعیین کنید ابر سیستمی که سیستم تعریف 1-6قدم 

 شده ی ما به آن تعلق دارد چقدر باید تغییر کند ؟ 

 فقط جنس آن تغییر می کند

: تحقیق کنید چگونه سیستم تعریف شده ی ما 2-6قدم 

 ممكن است طور دیگری به کار گرفته شود ؟ 

 –کا هش هزینه های ناشی از تعمیر و تعویض قطعه 
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 قطعه شوی شست و روغنكاری از ناشی های هزینه حذف

 – تر طوالنی عمری داشتن – مجدد روغنكاری جهت

 خط خوابیدن از ناشی ضررهای کاهش – بیشتر تولید

 تعمیرات مربوط به این قطعه. یا تعویض جهت تولید

 نتیجه گیری  -7-3

با تغییر جنس مهره، قطعه دیگر دچار ساییدگی نمی شود 

سال عمر قطعه میباشد در نتیجه حوادث  4وحداقل 

خطرناک پیش نمی آیند ،تحمل مهره باال میرود ،نیاز به 

 روغنكاری جهت کاهش اصطكاک ندارد ، متوقف شدن

دستگاه و ایجاد تاخیر در خط تولید جهت تعمیر مهره و 

درنتیجه ضررهای مالی آن را نخواهیم داشت ، به دلیل 

پایین بودن قیمت این تفلن نسبت به فسفر برنز هزینه 

ساخت قطعه نیز کاهش می یابد و در نتیجه ی اصطكاک 

کمتر و خورده نشدن مهره پیچ نیز دچار خوردگی 

 هد ماند.نمیشود و سالم خوا

 مراجع  -7-4

1- .B.A, Abazadeh. B, Maleki. N.H, Chakherlou. N.T] 

2[ on effect force clamping bolt Investigating, Aghdam 

intensity stress and strength fracture mode mixed the 

Materials, specimens PMMA in crack edge an for 

factor . 

نمین ، دکتر حمیدرضا  دکتر محمد حسین سلیمی -2

شهابی حقیقی ، دکتر سید حسین ایرانمنش، الگوریتم 

، موسسه مطالعات نوآوری و فن آوری ،  چاپ  TRIZنوآوری 

 سوم

بوریس زالتین، مترجمان:  -آالزوسمن  -جان ترنینكو -3

سید  -رضا مورعی -امیرحسین فهیمی -مصطفی جعفری

سسه خدمات اصولی، کتاب نوآوری نظام یافته، مو حسین

 فرهنگی رسا

دکتر محمد حسین سلیمی نمین ، دکتر حمیدرضا  -4

 40شهابی حقیقی، پشتیبانی مهندسی ارزش با استفاده از 

، ( درحل مسایل اختراعی، مجموعه  TRIZ .113-102اصل 

  1392مقاالت نخستین سمینار ملی مهندسی ارزش
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ABSTRACT: Today production management is an inseparable part of industry. Optimum usage 

from resources and waste of energy preventation. 

For more stable salary, have impelled industry to observe the market in an acceptable 

manner with reliable methods. Electricity industry as one of the greatest industries in the country 

is not only exeption of this rule but also it is in a situation that has an urgent need to load 

forecasting. In this article the purpose is that by observing of load data, this forecasting will be 

done by intelligent methods in an acceptable manner. to do this, 5 important steps will be covered 

upon how to opt didactic network data and positive effect of each step will be shown by simulating 

that has done by MATLAB software. 

Keywords: load forecasting, expert systems, neural networks, particle swarm algorithm 
 

 

1-8- INTRODUCTION 

 Since electrical energy partially has the capability 

of storage thus it is impractical to use storage 

strategy which exists in several industries such as 

automotive industry, because of this, higher or 

lesser production of consumable load has 

subsequent damages. Production less than 

required cause suspension and it would damage 

the relevant companies and production more than 

required cause wasting of energy an asset in 

powerhouses. However, damages resulting from 

less production is by far more than high 

production, in both cases amount of damages is 

undesirable and should decrease to its lowest 

                                                           
1 Presented in 4th National Conference on Technology in Electrical and Computer Engineering, 2018 

2 Department of electrical engineering, Ooj university, Abyek, Iran 

3 Department of electrical engineering, Ooj university, Abyek, Iran 

amount.  

From many years ago, load forecasting have been 

regarded between researchers and academic an 

important issue hence various prediction 

techniques have been suggested in this domain. 

This method generally is divided by four 

categories as follow [1]. 

1- End use 

2- Time use 
3- Land use 

4- New methods like neural networks 
Different methods have been supplied for load 

forecasting instance ARMA [2] and [3], neural 

networks [4] and [5], ARMA [6], fuzzy- neural 

systems. 
These articles have been utilized the combination 

mailto:javadmostafaee1982@yahoo.com
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of neural and particle swarm algorithm for 

consumable load forecasting. 

Forecasting of load will become difficult because 

several elements such as weather, economic and 

social elements have influence on consumable 

patterns of load. One of the most suitable device 

for short-term forecasting of electrical load is to 

utilize neural networks in order to discover a 

mapping between input and output in complex and 

non-linear functions. 

Neural networks use several designed algorithms 

such as lunberg-markuardat algorithm, 

gradyatvam algorithm, quasi-newton algorithm, 

bfgs algorithm and etc. To discover this mapping 

in an optimum way that it leads to local 

optimization and / or global optimization. 

This article is utilized particle swarm 

algorithm (PSO) to discover the global 

optimization. 
The main concentration of this article is to find in 

puts that can improve instruction and includes 5 

steps. At first we opt inputs by using statistic 

method which leads to effective instruction of 

network. At second step hour at third step days and 

hours of work, at forth step we study the low. Then 

we will represent their effects by simulating. And 

finally in fifth step, treatment of network will be 

seen by applying all four previous inputs by 

simulation.  

Data load are consumable load of 

TEHRAN city in an optional year which is 

measured in hours. 

2-8- Neural Networks: 

Artificial neural networks that their operation is 

based on biological neurons specifications are 

build up several collective  processor elements that 

can be considered as a substitution for typical 

computational methods . one of the features of 

these networks is to discover a mapping between 

inputs and outputs. This process is called  "training 

of nework". Due to parallel structure of neural 

networks their pace in computation is actually 

good [2]. 

Main capability of neural  networks which caused 

their usage on load forecasting is the ability of 

these networks in recognition of patterns and how 

to contact between inputs and outputs .  

Algorithm which use in laminated neural networks 

training is propagation algorithm [7]. 

 

3-8- Particle Swarm Algorithm 

this algorithm was introduced for the first time by 

kenedy and eberharh in (1995). 

This optimization algorithm like other plural 

algorithms started to use with random population 

that in fact each member isa particle that make 

swarm . this collection will move toward the 

optimum point in decision space in accordance 

with each members velocity and whole collection. 

The basis operation of (PSO) is that in every time 

each particle adjust it's vicinity. In equation it can 

be understood that after every movement of 

particles that their place will be chosen random for 

the first step, the expense will be computed and 

particle which has the best expense will be chosen 

as a target for movement of other particles. Other 

particle with a vector which consists of two 

coefficient c1 and c2 moves toward the particle 

with lesser expense which C1 relates to a vector 

that moves toward the best expense in previous 

iteration and C2 relates to the best expense vector 

in the current iteration that all particles coincide 

with the best particle by least expense. 

 

1 1 2 2

 term term

( ) ( ) ( 1)

( 1) ( ) ( ( )) ( ( ))
i

i i i

i i pbest i gbest i

socialcognition

x t x t v t

v t v t rc x x t r c x x t

= + +

+ = + − + −

                                               
(1) 

 
We utilize (PSO) in this presentation in order to 

determine weights and our target function is error 

function too that by minimizing that, network 

parameters also will be trained. According to 

structure of neural network using in this simulation 

that is [5  1] and in accordance with the numbers 

of network inputs , number of these weights vary. 

In this simulation we have used 400 particles for 

every variable and number of neural network 

iteration have been chosen 150. 

4-8- Inputs designation by statistic methods 

Forecast of consumable load in network depends 

upon factors such as consumable load in previous 

hours and days which can be computed by statistic 

methods, temperature, hours of works in a week, 

religious and national days and etc.  

 

In this article inputs of neural network is 

determined by statistic methods , work hours and 

weekly  hours of work. The autocerrelation 

function is used for statistic analysis and next this 

method will be utilized in consumable load of 

Tehran city. Consumable load of Tehran city 

during one year is shown hourly in figure (1). 
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Fig (1): Load of Tehran city during 

 
For statistic analysis autocorrelation of data load 

can be found by (CRP) in order to find the 

dependency of data from previous one, as you can 

see in figures (1 , 2 , 3 , 4 ) that experience has 

been proved this too. Data load that have been 

studied 1 hour 

,2,23,24,25,47,48,49,71,72,73,120,168,and… 

hours before hasle an acceptable dependency.  

 

 

Fig (2): Autocorrelation of data load 

 

 

 

 

Fig (3):  Enlarge fig (2) 

 

 

Fig (4): Values greater than 0.8 

 
We begin the first step for choosing input data by 

(XCF) function .at this article we designate those 

data of 1,23,24,25,48,167,169 and 336 hours ago 

that contain a number greater than 0.8. 

At first we carry out simulations with selected 

inputs. With 150 iteration and 400 particles. The 

result is 0.0020, 0.0036ts trMSE MSE= =  . It 

should be said that for better training of network 

,all data have been normalized . to compare result 

of simulation we utilized not only the portrayal of 

simulation results with actual data in the form of 

figures  but also the square roots of error for 

training of data and test that are MSEtr , MSEts  

respectively. At this article we accomplish all of 

simulations by allocating  80 % of data for training 

and 20% for testing .  

To have a better view of results , we represent the 

results in a 170_hour interval in figure (5). Figure 

(5) shows an appropriate network training to 

forecast by inputs designation through statistic 

analysis. 

Further steps also will be proceeded  in accordance 

with the steps which is mentioned and all inputs of 

this step will be applied to network in further steps 

for training of network accompanied by new 

inputs . and conclusions of this stage simulation , 

will be utilized in further stages . as truly visible 

.in further stages also it is feasible to optimize 

network training by other inputs. 

 

Fig (5): Results of network training with 

selected inputs by method 

Statistical data and real data 

 
In order to compare the prior methods, test data 

have been used in this article . also we utilized 

simulation conclusion in this stage to compare 

improvement of results in further methods. The 
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important point is that data which are opted among 

test data , are those data which are related to days 

from Saturday 24th Bahman (13th  February)to 

Friday 30th Bahman (19th February). 

In 2009 the week which is opted will have 

worst forecast because in this week there are 

three holidays. 
Because of this reason , this is the best test data in 

order to present the results from neural network 

with proposal inputs .  

 

5-8-  Time (hour) input 

In order that find a relation between time of load 

and neural network and also finding of load for 

neural network we also add time to our inputs. We 

utilize time of 1 to 24 in order to make a relation 

between load and time of load. For better training 

of neural network and also difference between 

load and time all of inputs has been normalized 

between -1 to 1. Results of simulation depicture an 

improvement MSEts=0.0017, MSEtr=0.0032  

 

6-8-  Input of hour and workday  

At this step by attending our data we try to 

improve the forecast. At first it is better to look at 

data load in one week of a year.  

 

Fig (6): Load in one week 

 
Two points can be seen from figure (6):  

1) There is no midweek holiday in the chosen 

week. From Saturday  to Wednesday which 

possess the most consumable power, Thursday 

which consider as semi – holiday possess less 

consumable load and Friday which is a holiday 

possess the least load. We use this to define 

workday. And days other than work day.  

2) Another point which can be understood by 

attending to workdays and typical days other than 

workdays that work hour arise in workday 

between 8 – 16 and peak load arise in the hour of 

20 .By utilizing this point we define work  

 
hour .By putting number 1 at this hour and -1 at 

other hours for (the days of the week) and 8-13 for 

Thursday simulation can be done. 

 

Fig (7): Simulation results with working 

hours input 

 
By comparing figures (5) and (7) which represents 

reduction of error that is 
0.003trMSE =

. 

Addition of work hour not only cause 

improvement and reduction of error at work hour 

but also cause the improvement   of answer in low 

load hour too . at second part of this stage without 

work hours parameter involve work days too . we 

allocate 1 for days from Saturday to Wednesday 

and -1 for Thursday ,Friday and bank holidays . by 

simulating we follow results and accuracy of our 

designation .  

 

Fig (8): Simulation results in the 

presence of the work day 

 
Result of second part:  

Applying of work day causes improvement and 

error reduction in work hours and total error will 

be reduced too. From figures 5 and 8 it is evident 

that adding of work day cause more improvement 

on semi-holidays and holidays. 

  

7-8-  Input of low load hour 

At this step of network training we study another 

status to improve network training and decrease 

the error of forecasting.  

By locking at test dada we can understand that at 

7am there is the lowest amount of consumption 

and greatest error. This might be due to non-

operating industrial factories and also non-

operating equipment and machines in factories. 
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These methods in three previous sections caused 

better forecasting in hours and specific days at this 

week. At this stage by allocating number -1 to 7am 

and 1 to hours other than, it is possible to show that 

improvement in this  

 
method that is done by applying of input is by far 

better than two previous methods. At this method 

MSEtr=0.003  while in two previous methods the 

MSEts=0.0027. Figure (9) depicts the results of 

training by using this method. 

 

Fig (9): Simulation results in the 

presence of the entrance at 7 o'clock in the 

morning 

 
According to figure (5) and comparing that against 

figure (9) we will figure out the improvement of 

forecasting in low. Load hour particularly on work 

days. Before to get straight into final step lets have 

a review on what we have done. At first step , 

fourth part of article by utilizing statistic method 

we studied the dependency of data in hours and 

previous days which results have been proved 

through experience by designating  these inputs we 

have trained network successfully. Among most 

difficult from of load in order to forecast and 

reason of this problem is the existence of midweek 

holidays at this week. Now we intend to by 

simultaneous application of all defined inputs 

check that is it possible to have effect of 

improvement separately from inputs on network 

training.  

 

8-8- Simultaneous application of all defined 

inputs in previous  stages 

In previous stages we saw the effect of every 

inputs lonely. At this stage by applying previous 

inputs simultaneously. Result of this simulation is 

evident in figure (10): 

 
Fig (10): Simulation by applying all the 

inputs defined in the paper 

 

 
In this simulation MSEtr=0.0018 which indicating 

an appreciable reduction of error and 

MSEts=0.0008736.  

The result of comparing this part of article against 

other parts is that combination of determination 

input methods cause a higher degree of 

improvement of forecast with respect to the time 

that each of methods that have been used  

 
lonely. Till this section of article the thing which 

it was very important for us, was that forecast 

regarding specific days and holiday have been 

studied but we will represent that improvement of 

forecast on specific days will have direct effect on 

typical days and will cause the improvement of 

forecast regarding these days. 

 

 

Fig (11): Simulation results in a normal 

week with first stage inputs 
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Fig (12): Simulation results in a normal 

week with the last stage entries 

 
By looking at figures 11 and 12 improvement of 

load forecasting is absolutely appreciable on 

typical days. 

9-8- Conclusion 

The purpose of this article is to indicate the effect 

of inputs application which are stated and to show 

that how the proposed elements will effect in this 

way in every step we show that recommended 

inputs which are exactly resulted in data load 

cause improvement in forecasting and application 

of these input simultaneously decrease the amount 

of error greatly with respect to each of inputs  also 

it is feasible  to make a better result by adding the 

number of iterations . finally we have depicted also 

that the application of these inputs not only 

improve the forecasting of special days and 

holidays which are the most difficult part of 

forecasting but also affect on load forecasting on 

typical days. 
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  تالیجیکتابخانه د

 مقطع: کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 نیلوفر نعمت الهی :نگارش

 خزان مهندس خانم :راهنمااستاد 

 97زمستان 

 چکیده:

بوده است که در آن  PHPهدف این پروژه طراحی و ایجاد یک کتابخانه دیجیتال قدرتمند مبتنی بر زبان 

کاربران بتوانند عضو شوند و اقدام به قرض گرفتن کتاب های کاغذی و یا دانلود کتاب های الكترونیكی کنند. 

است. یكی از مهمترین بخش ها  همچنین قابلیت محدودیت دو بار دانلود برای کاربران در نظر گرفته شده

ادمین می باشد که ادمین قادر به حذف/اضافه کردن کتاب و کاربر و ادمین های دیگر را دارد. اختیارات ادمین 

بسیار گسترده است، به عنوانی میتوان گفت که ادمین نظارت کامل رو به کل سایت دارد و میتواند به دلخواه 

 HTML  ،CSSقالب سایت مبتنی بر جدیدترین الگوهای طراحی  با  استفاده از  تغییرات مورد نظر را انجام دهد.

 طراحی شده است.   JSو 

 

 HTML,CSS, JSکتابخانه، دیجیتال، سایت، کلید واژگان: 
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 ساخت پرس پیچی یک تنی

 مقطع کارشناسی مكانیک خودرو

 حسین رضائی، مصطفی خسروپور، سهیل بكان :نگارش

 منافی مهندسآقای  :راهنمااستاد 

 97زمستان 

 چکیده:

فرایند پرس کاری یكی از قدیمی ترین و رایج ترین روش های تولید قطعات ورقی است. طراحی باتوجه به آنكه 

قالب از حساسترین و مهم ترین بخش های تولید قطعات پرسكاری است که برای طراحی قالب تجربه و دانش 

 براساس تحقیقات انجام شده در هر خانه بیش از صد هزار قطعه پرسی استفاده شده است.بسیاری نیاز است. 

پژوهش های انجام شده نشان می دهد در صنعت الكترونیک پین بیش از دو میلیارد دالر قطعه پرسی در سال 

خودروسازی و سایر مصرف می شود ) سال دو هزار و یک میالدی (، پر واضح است که با در نظر گرفتن صنایع 

صنایع وابسته به آن، حجم تقاضای روزافزون قطعات پرسی و در نتیجه طراحی قالب از جایگاه بسیار ویژه ای 

 برخوردار خواهد بود.

کارمی کند.   وسیله باال و پایین رفتن یک پیچ دندهه بپرس پیچی که توسط اعضای این گروه ساخته شده 

باال و پایین می رود . پرس مزبور برای و  تصل به پیچ حرکت عمودی نموده سر پرس با گرداندن دسته فلكه م

بریدن ورقه های نازک فلزی، مقوا و غیره مورد استفاده قرار می گیرد و به عبارت دیگر همان دستگاه پرس 

و جهت کارهای صحافی نیز مورد استفاده  قرار می  ضایعات آهن و دستگاه پرس ضایعات کارتن می باشد

منافی مدیر  مهندسروز انجام شد و به تایید جناب آقای  10هزار تومان و در مدت  900رد. پروژه با میلغ گی

 گروه رشته مكانیک خودرو موسسه رسیده است.

 

 یک تنی _پیچی _کلید واژگان: پرس
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 پمپ باد اتوماتیک خودرو 

 مقطع کارشناسی مكانیک خودرو

 پوریا شاهمرادی، علی هادی زاده، شاهین کریمی، رضا رحیمی :نگارش

 مروت مهندسآقای  :راهنمااستاد 

 96تابستان 

 چکیده:

سه راهی که یک  2*16این پروژه پمپ باد هیدرولیكی میباشد که از یک ، دستگاه فشار سنج ، ال سی دی 

 عدد 2سر آن به شلنگ باد یک سر دیگر به سنسور فشار سنج و یک سر دیگر به والف وصل می باشد. 

آیسی رگالتور و .... تشكیل شده است. اول  –خازن کویالژ  -دیود ال ای دی -رله -آیسی اتمگا -ترانزیستور

هدف از ساخت این پروژه راحتی و آسایش رانندگان وعدم مراجعه به آپاراتی ها به منظور تنظیم باد الستیک  

 دوم کارش این است که الستیک را باد تنظیم می کند.

 

 خودرو -پمپ باد: کلید واژگان
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 گپی با یکی از دانشجویان  

 با سالم ،

 لطفا خودتان را معرفی کنید.

 دانشجوی کارشناسی مكانیک 1350ایرج گودرزی هستم متولد 

 
 تحصیل را دوست دارم.  عالقه مند شدید؟دانشگاه چی شد که به 

در زندگیم احساس سن تان چرا به تحصیلتان ادامه دادید؟  با توجه به 

خال داشتم و از بچگی تحصیالت عالیه را دوست داشتم و یكی از هدف های بزرگم بود ولی بنا به 

 شرایطی در زمان خاص خود نتوانستم به این هدفم برسم  و این شرایط اآلن فراهم شده است.

معموال با توجه به اینكه مسئول امور صنفی دانشجویان هستید. چه کارهایی برای دانشگاه انجام دادید؟ 

 اکثر کارها و مشكالت دانشجوبان را پیگیر می شوم و راه کارهایی نیز ارائه میدهم.

خاصی  دلیلچرا برای ادامه تحصیل این دانشگاه را انتخاب کردید؟ آیا از این دانشگاه راضی هستید؟ 

  و توسط یكی از اساتید نیز معرفی شد نیست شاید به خاطر اینكه به محل کار و زندگیم نزدیک است

 این بستگی به مدیریت آن دارد آینده این دانشگاه را چطور می بینید؟ 

کار را مشكل می کند ولی برای هر آیا مشغله کاری و غیره تاثیری در تحصیل و درس خواندنتان ندارد؟ 

 ی راه حلی وجود دارد که برای یافتن آن باید جنگید و به دستش آورد.مشكل

معموال در کالس حضور فعال داشته و شما شاگرد ممتاز دانشگاه نیز هستید چطور درس می خوانید؟ 

 مطالب را در تایم های آزادم مرتب مرور می کنم و پیگیر اشكاالتم نیز هستم

هر مجموعه ای با برنامه ریزی درست و هماهنگ بودن حرف و ید؟ چه ایده هایی برای بهبود دانشگاه دار

 عملشان می توانند به بهترین نتیجه برسند.

 بله یک پسرآیا فرزند دارید؟ 

 دانشجو هستندچكار می کنند؟ 

 با برنامه ریزی چگونه کارهایتان را جلو می برید؟

 تا حدیفكر می کنید آدم موفقی هستید؟ 

 هدفی را تعیین و با جدیت و تالش و پشتكار آن را دنبال کنند به چه معناست؟ شماموفقیت از نظر 

 داشتن برنامه ریزی و عالقه و پشت کار؟ مهمترین عامل موفقیتتون چه بوده

 پشت کار، مدیریت زمان، توکلاراده و سه توصیه برای پیشرفت؟ 
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اگر برنامه ای برای خود در نظر می گرفتم با تمام  ؟دن برنامه ریزی هاتون رو عملی کنیچطور تونستی

 توان سعی در عملی کردن آن داشتم

 صبح ها به محض بیدار شدن ؟با توجه به مشغله کاری کی ها درس می خوانید

 معموال پنج شش ؟ویدح ها ساعت چند ازخواب بیدار میشصب

اگر درست به آن  ؟استشكست در کار رو چگونه توصیف میكند؟ به نظر شما شكست الزمه پیشرفت 

نگاه کنیم فرصتی است برای موفقیت های بیشتر و این مسئله برای کسی است که پشتكار داشته و از 

 .شكست درس عبرت بگیرد

 باید تمرین کرد ؟دور تونستین ارادتون رو تقویت کنیچط

در اکثر مواقع باید خود را مجبور به انجام کار دید. ؟ راهكار بیدتنبلی و کم رویی مبارزه کردی با چطور

 کرد حتی جزئی.

من هم خسته میشم ولی باید با مشكالت جنگید و کمک اطرافیان نیز خیلی موثر  ؟ای چرا خسته نشده

 بود و به من انرژی مثبت می داد

 پاسخ دادن به سئواالت شمااالن مشغول چه کاری هستید؟ 

 54,18 بوده؟ چند در مدرسه  دیپلم معدل

 بلهادامه تحصیل دارید؟  قصدآیا 

 تا جایی که بتوانمتا کجا؟  

 بله همسرم آیا کسی هم مشوق شما بوده؟ 

همرا نباشند کار سخت تر می خیلی اگر آنها با من  بوده؟ گذار تاثیر موفقیتش خانواده تا چه حد در 

 شود

 مال و ثروت نباید ایجاد دغدغه کند بلكه باید آرامش بدهد  نظر شما راجع به ثروت و آسایش مالی چیه؟

 راهش را بلد باشی نه به نظر شما پول درآوردن کار سختیه؟

 رسیدن به خودشاز خدا چه می خواهید؟ 

 به خدا و اینكه اینها می گذرددر سخت ترین شرایط به چه فكر می کنید؟ 

 بلهخودتان اهل ورزش هستید؟ 

 بیشتر پیاده روی و والیبالچه ورزشی می کنید؟ 

 تا حد قابل قبولچقدر اهل شوخی هستید؟ 

 راجع به آن موضوع فكر می کنمموقع عصبانیت چه می کنید؟ 

 بی برنامه بی هدفاعتقاد شما به نسل سوم؟ 

 شانیت خود را حفظ کندوظیفه یک جوان در جامعه امروز؟ 

 بله  آیا با دانشجوها صحبت می کنید؟
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در زمینه درسی و همچنین اگر مایل بودند در رابطه با موارد دیگر و روزمره بیشتر در چه زمینه هایی؟ 

 راهنماییشان می کنم البته در حد توان.

باز اگر دوباره به دوران کودکی برمی گشتید، در جواب انشای علم بهتر است یا ثروت چه می نوشتید؟ 

 هم علم، چون بستگی دارد علم را چی تعریف کنی

 در درست زندگی کردنخوشبختی در چیست؟ 

 .ما را مهمان دو بیت شعر کنید

 پیش شهی خم نشود من گدای در پر دولت آن درویشم              که قدش بهر طمع

که موفقیت و پشتكار را نشان دهد مثل به سوی فیلم های به چه نوع فیلم هایی عالقه دارید؟ 

 خوشبختی.

 سنتیموسیقی چطور؟ 

 اگر مانعی برای رسیدن به هدفم باشد هیچ.حرف مردم چقدر برات مهم بود؟

غرور  بشی و به بقیه از باال نگاه کنی؟نظرت راجع به غرور چیه؟ آیا موفقیتت باعث شده به خودت مغرور 

شاید مغرور نه ولی خوشحالم که موفق شدم و آرزوی  نگاه مبالغه آمیز به چیزی که فاقد آن هستی.

 موفقیت برای دیگران نیز دارم.

 خیراز اینكه قبول کردید مصاحبه کنید پشیمان نیستید؟ 

 ه هر چه می خواهد می تواند برسد.انسان با اراده قوی توام با تالش و کوشش ب و حرف آخر؟

 
.



 

    
 

 نشریه گذشت های پیشینآنچه در شماره  

 

 

   
 آلفاتوربوالنس در انیجر یها مشخصه یبررس •

 آشوب •

 رموتو در ستونیپ عملكرد یبررس.  •

 خودروها موتور یکار خنک ستمیس یبررس •

 
 دانشجویی های بازدید گزارش ✓

 در اوج عالی  آموزش موسسه رباتیک تیم موفقیت ✓

 جهانی مسابقات به راهیابی و شیراز آزاد رباتیک مسابقات

 دانشجویان علمی انجمن ✓

 اختالط در آلفاتوربوالنس دو بعدیبررسی الیه  •

با استفاده از  D-flip-flop کی یساز هیو شب یطراح.  •

 (CNTFETsنانولوله ) دانیاثر م یستورهایترانز

 نجات قانون دوم •

 ستمیس کی  یمحاسبه و طراح •

 ( مستقل از شبكهیدی)خورشکییفتوولتا

 محصول کی دیتول در آب یپا رد یابیارز •

 خودرو بدنه یقالبها ساخت و یطراح •

 عیصنا توسعه در تیریمد اطالعات یها ستمیس نقش •

 متوسط و کوچک

 جت یموتورها کارکرد نحوه یبررس •

 فضا یجهان هفته بهانه به •

 



 

    
 

 به همکاری  دعوت 

 

 طرح روی جلد:

به کند طرح های پیشنهادی خود برای طرح روی جلد را دعوت می اناوج از عموم عالقه مند پیام نشریه

 آدرس این نشریه ارسال کنند.

در برگیرنده عكس و مفاهیم مرتبط با موسسه و رشته و JPEG در فرمت و  A4طرح روی جلد در اندازه 

 های تحصیلی موجود در آن باشد.

 صفحه آرایی:

جهت انجام صفحه آرایی و نگارش مطالب  Wordاز دانشجویان عالقه مند به صفحه آرایی و مسلط به 

 شود. نشریه دعوت به همكاری می
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