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  کوین و اثرات زیست محیطی آناستخراج بیت

های اخیر به واسطه ظهور ساختارهای پولی و مالی در سال     

اند. هشد زیادیکوین و اتریوم دچار تغییرات رمزارزهایی مانند بیت

های آتی اند که در سالهایی ایجاد کردهرمزارزها اکوسیستم

رمزارزها،  1های مهمی در جامعه بشری خواهند داشت. استخراجنقش

ه است که در برخی از کشورها به یک یک فرآیند پرهزینه و آالیند

تجارت پرسود تبدیل شده است اما بدلیل اینکه نیازمند منابع 

 های زیادی را از لحاظمحاسباتی و توان مصرفی زیادی است نگرانی

 منابع مصرفی، هزینه و محیط زیست نیز ایجاد کرده است. 

 کوین عبارت است از تالش برای حل یک معما توسطاستخراج بیت

کامپیوتر، سیستمی که بتواند زودتر معما را حل کند پاداش دریافت 

کند. در رمزارزها اطالعات حساب کاربران توسط یک دفتر می

شود، این دفتر حساب به صورت توزیع شده مدیریت می 2حساب

شود. استخراج، در طی توسط اصول رمزنگاری محافظت می

ب، وزرسانی این دفتر حسافرآیندهایی که برای انجام تراکنش و به ر

 کند.افتند، معنا پیدا میاتفاق می

 

                                                                                                                                                                           
1 Mining  
2 Ledger  
3 Hashing Algorithms  

در فرآیند استخراج هر گره از شبکه که نسخه ای از دفتر حساب را 

ر شود و در فرآیند به روز رسانی دفتدارد توسط الگوریتمی انتخاب می

کند. برای به روز رسانی دفتر حساب یک معما حساب مشارکت می

ا قرار هشود که جهت حل در اختیار گرهتولید میبه صورت ماشینی 

های رمز نگاری و تولید گیرد. برای حل این معما باید از روشمی

استفاده شود، هر گره که قادر به  3های درهم سازیاعداد با الگوریتم

های درهم سازی باشد در تولید تعداد زیادی از اعداد با الگوریتم

ای که زود تر جواب معما را . گرهتر استفرآیند حل معما موفق

نماید، در ادامه، گیرد و دفتر حساب را به روز مییابد پاداش میمی

بقیه اعضای شبکه دفتر حساب خود را با دفتر حساب به روز شده 

 کنند. هماهنگ می

مبلغ دریافت شده در فرآیند استخراج به نوعی پاداش ثبت تراکنش 

ع ها تا توزیالگوریتمی که اجماع گرهشود. در مجموع به محسوب می

گویند. پاداش می 4پاداش را مدیریت میکند الگوریتم اثبات کار

های جدید را ترغیب به فعالیت در شبکه مشوقی است که گره

کنند که کند. کاربران زیادی سیستم خود را به شبکه متصل میمی

بکه شد شاز این پاداش استفاده کنند و به نوعی این مشوق باعث ر

زایش گردد. از سوی دیگر با افو افزایش قابلیت اطمینان به شبکه می

های شبکه، هر گره با قدرت پردازشی محدود به تنهایی تعداد گره

قادر به حل معما نیست که موجب به وجود آمدن مفهومی به نام 

 شده است.  5استخرهای استخراج

ا با جمع آوری توان قدرت پردازشی ردر استخرهای استخراج می

سخت افزارهایی قدرتمند در یک گروه به نام استخر افزایش داد که 

شود. باعث بدست آمدن سود بیشتری به هنگام فرآیند استخراج می

4 Proof of Work  
5 Mining Pool  
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طبیعی است که هر چه برق مصرفی ارزان تر باشد استخراج سودآور 

 تر خواهد بود.

جاد ر سال های اخیر استخرهای استخراج در کشورهای مختلف اید

( در آمریکا،  2012) GigaWattتوان به شده است که از جمله می

Genesis Mining (2014 در ایسلند، و مزرعه استخراج دالیان )

 ( اشاره کرد.  2016چین )

کوین در هر کشور میزان هزینه مورد نیاز برای استخراج یک بیت

، ایران 2018بسته به قیمت انرژی متفاوت است. در محاسبات سال 

دالر یکی از کشورهای پرسود برای ایجاد  3.217با هزینه حدودی 

ترین دلیل آن پایین مزارع استخراج شناخته شده است که اصلی

 بودن بهای برق است. 

 گران دانشگاه هاوایی، اگرگزارش کارشناسان و تحلیل بنا بر

روند استخراج رمزارزها با سرعت فعلی ادامه داشته باشد و 

دمای هوای زمین به  2033کنترلی بر روی آن نباشد، تا سال 

گراد به خاطر استخراج رمزارزها افزایش درجه سانتی 2انداره 

های د که پردازشیابد. محققان دانشگاه هاوایی معتقد هستنمی

محاسباتی سنگین برای استخراج رمزارزها موجب افزایش مصرف 

تواند صدمات جبران ناپذیری را بر شود و میانرژی در جهان می

 محیط زیست وارد کند. 

توان به رمزارزها به عنوان با ایجاد مدل درآمدی میاز طرف دیگر 

در تبادالت  تفادهیک کاالی دیجیتال نگاه کرد که قابلیت تولید و اس

خرد و کالن را دارند. در برخی از کشور ها مانند چین و روسیه 

استخرهای استخراج بسیار بزرگ فراهم شده است که درآمد باالیی 

 2018در این حوزه برای خود ایجاد کرده اند. گرچه چین در سال 

استخراج را ممنوع نمود ولی هنوز این کسب و کار به اشکال مختلف 

 شود.گیری میکشور پی در آن

درصد از مصرف انرژی برق در کره زمین  0.33کوین به تنهایی بیت

دهد. این مقدار تقریبا برابر با را در حال حاضر به خود اختصاص می

میلیون نفر  9ی مورد نیاز کشور اتریش است که حدود انرژی ساالنه

ر حدود ین دکوجمعیت دارد. برآورد سالیانه مصرف برق استخراج بیت

( است که روند صعودی آن در TWhتراوات ساعت ) 73.12

نشان داده شده است. این میزان انرژی  1های اخیر در شکل سال

 شود.میدر سال  2COمگاتن  35باعث انتشار حدود 

 

 

 کوین. شاخص مصرف انرژی بیت1شکل 

 

 

  محمد رضا جبار پور ستاری

 سیدفرشیشیدا 
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 خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء

ترل به منظور تبادل داده و کن یاءاز اش یاشبکه یاء،اش ینترنتدر ا     

ر موجود د یاءمشترک متصل هستند. اش یچارچوب ارتباط یکبه 

 یو محاسبات یارتباط هاییشبکه به حسگرها، عملگرها و فناور

را  یطمح یطو شرا یتشامل وضع هایداده توانندیمجهز هستند و م

ا استفاده ب یبترت ینارسال کنند. به ا یگرکدی یکرده و برا یافتدر

سب ک یطو مح یزاتاز تجه یقیجامع و دق یهاداده یاءاش ینترنتاز ا

 توانیها مکه با کمک اطالعات حاصل از آن شودیم

 انجام داد.  هایستمس یریتمد یبرا ینهبه هایگیرییمتصم

 یندهآ وشمنده یهاخانه یدر طراح یاءاش ینترنتا یاز کاربردها یکی
 در ارتباط هستند و یکدیگرخانه با  یلاست. در خانه هوشمند، وسا

ها، چراغ یه،دما، تهو شوند،یکنترل م یدستگاه مرکز یکبا  عموماً
دور از خانه  ینه و حتخا یاز هر نقطه هاینها و دورب، قفلتجهیزات

در کاهش  تواندیها مخانه یقابل کنترل هستند. هوشمندساز
 یسازبا شفاف یراداشته باشد، ز یخانه نقش مهم رژیمصرف ان

ها آن یریپذکنترل یشخانه و افزا یلوسا یمصرف انرژ یزانم
فاده تر انجام داد. استمناسب یخانه را به شکل یانرژ یریتمد توانیم

با   تواندیخانه هوشمند، م یریتمد یبرا یاءاش ینترنتاز بستر ا
رف مصارتباطات کم یجادا ی،مصرف یانرژ یریگدقت اندازه یشافزا

شده، منجر به بهبود  یآورجمع یهاداده یلو تحل سازییرهو ذخ
 شود. یها از نقطه نظر مصرف انرژخانه ینعملکرد ا

دارد.  1ل شکنه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء ساختاری مطابق خا
در این ساختار حسگرها، عملگرها و لوازم خانگی هوشمند در داخل 

 WiFiو  BLEهای ارتباطی مانند گیرند و با فناوریخانه قرار می
شوند. دروازه به دروازه خانه که در لبه شبکه قرار دارد، متصل می

خانه ارتباط تجهیزات داخل خانه با اینترنت و محیط بیرون را برقرار 

نماید. خانه از طریق کند و به عنوان مترجمی بین آنها عمل میمی
سازی و پردازش اطالعات کند و ذخیرهدروازه با ابر ارتباط پیدا می

های کاربردی سمت گیرد. همچنین برنامهیط ابر صورت میدر مح
کاربر )برنامه گوشی همراه یا برنامه وب و ...( از طریق اینترنت 

 کنند.امکان کنترل و نظارت خانه را فراهم می

 

 

 

 : ساختار کلی خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء1شکل 

  

و  Nest ،Google ،Amazon ،Xiaomi ،TPLinkهای شرکت

Wink هایی هستند که در حوزه خانه ترین شرکتاز جمله مهم

آسانه و  هایهوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء فعالیت دارند. شرکت

های ایرانی فعال در این زمینه هایی از شرکتآور نیز نمونهفرینه

 باشند. می

 توان آنها رادهند که میها محصوالت مختلفی ارائه میاین شرکت
در هفت دسته شامل محصوالت امنیت خانه، ایمنی خانه، کنترل 

گیری مصرف برق، آسایش خانه، شبکه خانگی و آب، اندازه



 

فناوری اطالعات و ارتباطات پژوهشی گروه تخصصی خبرنامه  

 Nestبندی کرد. چند نمونه از محصوالت شرکت افزارها طبقهنرم
از  یکی Nest Thermostat Eارائه شده است.  2شکل  در

 ایهستمیشرکت، امکان کنترل اکثر س ینشاخص ا التمحصو
 نی. اکندیموجود در بازار را فراهم م ییگرما یهامطبوع/پمپ یهتهو

به  Nestشرکت  ییمتعدد دما یهاترموستات با اتصال به حسگر
 یروال زندگ یادگیری ین( و همچنBLE یق)از طر سیمیصورت ب
 Nestبا استفاده از برنامه  یا ررا به شکل خودکا یطمح یافراد، دما

 یزیونووب، تل یدنی،ابزار پوش ی،گوش یقاستفاده از طر یتکه قابل
مانند  یمحصوالت Nest. شرکت کندیم یمهوشمند و ... را دارد، تنظ
 .کندیم یدتول Yaleمانند  ییهاشرکت یقفل هوشمند را با همکار

 IEEEشبکه  ازبه استفاده  توانیقفل م ینا هاییژگیاز و

 اشاره کرد. یبلندگو و باتر یبورد،، ک802.15.4

 

 Nest: نمونه محصوالت خانه هوشمند شرکت 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 فرزانه مرتضویدیر پروژه: م

 طراحی خانه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاءپروژه: 
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نعت ص یعدر حوزه توز گیرییلو تحو یدخر ی،برون سپار یندهایافزار و فرآو توسعه نرم یدتول یمتدولوژ ینتدو

یرانبرق ا

 برای مهندسی اصول از استفاده معنای به افزارنرم مهندسی     

 اطمینان، قابل کیفیت، با افزارینرم محصول ارائه و تولید

 افزارنرم توسعه فرآیند. باشدمی کارآمد و توسعه قابل صرفه،بهمقرون

 هدف با که است افزارنرم مهندسی هایفعالیت از ایمجموعه

 ریزیبرنامه و طراحی افزاری،نرم محصول یک عمر چرخه مدیریت

 استاندارد دهی،سازمان افزارنرم توسعه فرآیندهای از هدف. گرددمی

 مشخص چارچوب یک در هافعالیت مجموعه مستندسازی و نمودن

یابد.  هبودب افزارنرم تولید کیفیت و سرعت ترتیب بدین تا باشدمی

 اصلی فاز سه در توانمی را افزارینرم محصول یک عمر چرخه

 ،(هاینیازمند تحلیل و استخراج تعریف، سنجی،امکان) ریزیبرنامه

کارگیری به و( سازیمستند آزمون، سازی،پیاده طراحی،) اجرا

 نمود. بندیتقسیم پشتیبانی( و )استقرار، نگهداری

 زییرافزار وجود دارد. برنامهتوسعه نرم یبرا یمتعدد هاییمتدولوژ

اربر، ک هاییازمندینحوه استخراج ن یفی،و ک یکنترل یدپروژه از د

از جمله  یابی،و ارز یآزمون، نگهدار سازی،یادهپ ی،و طراح یلتحل

افزار توسعه نرم هاییمتدولوژ یدر تمام یهستند که به نحو یمراحل

 یت کل. در حالباشندیاجرا، مشترک م یو چگونگ یببا تفاوت در ترت

 یستمسازمان، س یبه حوزه کار یبستگ یمتدولوژ یکانتخاب 

 یگریپروژه و موارد د یرزمان و بودجه پروژه، تجربه مد ی،افزارنرم

 هاتیکارها و مسئول یصمند کردن تخصروش نظام ی،دارد. متدولوژ

 یاال براب یفیتبا ک افزارتوسعه نرم دفبا ه یافزارپروژه نرم یمدر ت

شده  ینیتع یبرنامه و زمانبند  یکبا  ییکاربران نها یازهاین ینتأم

 شده، است. بینییشو بودجه پ

نعت ص یافزارهااز نرم یاریشدن بس یاصل که بوم ینبر ا یتبا عنا

نتور ک یهاداده یریتو مد یعتوز یوناتوماس یافزارهابرق از جمله نرم

 یبا بررس انجام شده پروژه در قرار دارد،  یرودر دستور کار وزارت ن

 یبرا ردجامع و استاندا یمتدلوژ، صنعت برق یافزارهانرم یاجمال

 ،یبرون سپار یندهایفرآ ینتدو ینو همچن سازییادهتوسعه و پ

 .ارائه و تدوین شده استحوزه  ینا یافزارهانرم گیرییلو تحو یدخر

و انتخاب متدولوژی تولید و  سازیبومیپروژه، این از انجام  هدف

ار، افزاز سه بعد نرم افزارهای حوزه توزیعافزار برای نرمتوسعه نرم

 باشد. میهای سازمان و متدولوژی
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 یدخر ،یبرون سپارافزار و فرآیندهای در تدوین متدولوژی توسعه نرم

 های زیر انجام شده است:گیری گامیلو تحو

 های اصلی آنالیتها و فعبررسی فرآیند، ویژگی .1

ه پژوهشگانقش با توجه به  یسازمان یارهایمع یمقدارده .2

 (در هر فرآیند نقش پژوهشگاه نیرو تعیین شده است) یرون

نسل اول تا سوم و چابک  هاییقطعات متدولوژ تعیین .3

  کتابخانهاز 

اطالعات بر اساس  هاها و نیازمندییتموقع یینتع .4

)در برخی از  یسازمان یارهایمع یرو مقاد آمدهبدست

ها و فرآیندها، وابسته به حوزه آن فرآیند، موقعیت

 باشد(ها متفاوت مینیازمندی

 در هر فرآیند یمتدولوژ ینتدو .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الهه حبیبیدیر پروژه: م

رون ب یندهایافزار و فرآو توسعه نرم یدتول یمتدولوژ ینتدوپروژه: 

 یرانصنعت برق ا یعتوز در حوزه گیرییلو تحو یدخر ی،سپار
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 کنترل مبتنی بر داده ترانسفورماتور جامع هوشمند

ستلزم م ی شناساییهابا استفاده از روش سیستمیک  یسازمدل     

الیبره تجربی ک یهابا استفاده از داده سیستم یآن است که پارامترها

ننده کیک کنترل  بسیاری برای طراحیموانع تئوری و عملی  شوند.

 وجود عدم قطعیتنشده و  یسازوجود دارد. دینامیک مدل نقصیب

ر تهرچه مدل دقیق، بعالوه هستند یرناپذاجتناب از جمله مشکالت

 نآهزینه بیشتری باید برای طراحی سیستم کنترل و باشد، کار 

  صرف شود.

 

شناخت کافی از  ،های کنترل بر مبنای مدل درروشاصل اساسی 

باشد و اینکه باید سیستم در یک محدوده مشخصی یممدل سیستم 

ا استفاده کننده بطراحی یک کنترل دلیل، به همین حضور داشته باشد

 بیانجامد.  نامناسببه عملکرد  تواندیاز یک مدل غیردقیق م

، فرآیندهای عملی موجود در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطاتبا 

، الکترونیک، آالتینمتالورژی، ماشمختلف از جمله ایع صن

ند ادهش اییچیدهپو  دستخوش تغییرات زیاد ...و  ، انرژی ونقلحمل

صول اولیه ابا استفاده از  یسازفرآیندهای مدل و بدین ترتیب

ای هکنترل مبتنی بر مدلری وتئ دلیلدشوارتر شده است. به این 

های است. فرآیند شدهرعملی غیگاهاً سنتی برای مسائل کنترلی 

که شامل  کنندیدر هرلحظه تولید م صنعتی مقادیر زیادی دادهجدید 

اطالعات ارزشمندی درباره وضعیت عملیات و تجهیزات فرآیند 

یم ( طراحی مستقو آفالینها )آنالین . با استفاده از این دادهباشدیم

و ارزیابی وضعیت سیستم، ارزیابی  بینییشها، پکنندهکنترل

ر غیاب را بخصوص د یابی تجهیزیبیا حتی ع گیرییمعملکرد، تصم

ئوری توسعه تدین ترتیب انجام داد. ب توانیدقیق فرآیند م یهامدل

مهمی هم در تئوری و هم در عمل  موضوعکنترل مبتنی برداده ها 

  .باشدیم

ی ختلف در صنعت برق یکبا توجه به گستره استفاده از تجهیزات م

از مباحث مورد تحقیق در مراکز معتبر دنیا، مطالعه و بررسی کاربرد 

کنترل مبتنی برداده بر روی تجهیزات این صنعت می باشد. به دلیل 
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پیچیدگی و غیرخطی بودن مدل تجهیزات موجود در این حوزه مانند 

بویلرهای نیروگاهی و ترانسفورماتورهای  ،توربین های بادی

کنترل مبتنی بر داده راهکار مناسبی برای کنترل این  ،هوشمند

تجهیزات می باشد. در ادامه به منظور اعمال کنترل مبتنی بر داده 

ای این هبر روی ترانسفورماتور هوشمند به بررسی ساختار و ویژگی

 تجهیز پرداخته شده است.

ای ههای قدرت توان الکتریکی در مقیاسی بزرگ در واحددر سیستم

گیری از خطوط انتقال با سطح ولتاژ نیروگاهی تولید شده و با بهره

باال انتقال یافته و در نهایت توسط ترانسفورماتورهای توزیع در اختیار 

، های قدرتگیرد. در ساختار مرسوم سیستممصرف کننده قرار می

جهت انتقال توان در شبکه از تولید کننده به مصرف کننده یک 

های های اخیر تغییرات اساسی در ساختار سیستمدر سالسویه است. 

توان به ایجاد قدرت ایجاد شده است که از جمله این تغییرات می

بازار خرید و فروش برق، افزایش تولید توان توسط واحدهای تجدید 

پذیر و نفوذ بیشتر واحدهای تولید پراکنده در شبکه اشاره کرد. در 

ز برداری احالت یک سویه خارج و بهره ها تزریق توان ازاین شبکه

ها، ترشده است. لذا برای کنترل و مدیریت این گونه شبکهآن پیچیده

استفاده از تجهیزات هوشمند الزم و ضروری است. در همین راستا 

برای  (IUT) 1ایده استفاده از ترانسفورماتورهای جامع هوشمند

 درت های ق، در شبکهکنترل از راه دور و کنترل دو سویه مسیر توان

 ( ترانسفورماتور جامع هوشمند1)شکل

 

مطرح شده است. این ترانسفورماتورها با توانایی کنترل جریان و 

ولتاژ خروجی، به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای اتصال منابع 

تولید پراکنده به شبکه معرفی شده اند. همچنین این ترانسفورماتورها 

برداری مطمئن را برای شبکه مهیا با کنترل توان عبوری، بهره

 سازند. می

تعریف شده است. اما در حالت  IUTهای گوناگونی برای توپولوژی

 DC، مبدل DCبه  ACعمومی این ترانسفورماتور شامل یکسوساز 

مطابق  ACبه  DC، ترانسفورماتور فرکانس باال و اینورتر  DCبه 

( است که می بایست با تنظیم پهنای پالس این مدارات را 1شکل )

کنترل کرد. با توجه به اینکه مدلسازی این مدارات دشوار می باشد 

معموالً از روشهای خطی سازی برای مدلسازی آنها استفاده می شود 

آن تاثیر می گذارد و باعث می شود  که در طراحی کنترل کننده

خروجی نتایج مطلوبی نداشته باشد. ولی همانطور که گفته شد در 

استفاده از روش های کنترل مبتنی بر داده نیازی به مدلسازی 

نترل توان سیستم را کباشد و تنها با استفاده از داده میسیستم نمی

 کرد.

  

                                                                                                                                                                           
1 Intelligent Universal Transformers (IUT) 

 سید محمد مهدی عباسیمدیر پروژه: 

بررسی روش های کنترل مبتنی بر داده و پیاده سازی الگوریتم پروژه: 

 های مرتبط
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 رویپژوهشگاه ن یافزارنرم یهاپروژه یو خاتمه یریگلیاجرا، تحو ف،یدستورالعمل و روال تعر

پژوهشگاه نیرو مبنی بر ضرورت نظارت بر  با توجه به سیاست     

افزاری و متعاقباً هماهنگی با دفتر نرم هایپروژهنحوه اجرا و تحویل 

عمل و دستورال نیتدو"ریزی و کیفیت،  شبه پروژه مدیریت برنامه

 یافزارنرم یهاپروژه یو خاتمه یریگلیاجرا، تحو ف،یروال تعر

تعریف، اجرا،  روال دهیبه منظور سامان "وریپژوهشگاه ن

فزاری پژوهشگاه نیرو در گروه انرم هایپروژهگیری و خاتمه تحویل

 .و اجرا شدپژوهشی فناوری اطالعات و ارتباطات تعریف 

است که موضوع آن انجام  یاپروژهافزاری، هر رمی نمنظور از پروژه

انواع  ،افزار باشدتوسعه نرم اتیچرخه ح یهاتیاز فعال یبخش ایهمه 

یو بوم دیخر ،یسپاربرون ،یسازادهیشامل پ یافزارنرم یهاپروژه

 باشند. میافزار نرم یساز

 ف،یعرت نامهنییآپیش نویس  در این شبه پروژه ابتدا بدین منظور

 رویدر پژوهشگاه ن یافزارهای نرمو خاتمه پروژه یریگلیاجرا، تحو

ها و فرآیند تعریف، اجرا، شامل هدف، دامنه کاربرد، تعاریف، مسئولیت

 ی تهیه گردید. افزارنرم یهاو خاتمه پروژهگیری تحویل

های موجود مرتبط به سپس تغییرات مورد نیاز جهت اعمال در فرم

افزاری های نرمبا روال استاندارد برای پروژه منظور تطبیق آنها

ی هایبررسی گردید. به عنوان مثال در حوزه معاونت پژوهشی، فرم

تعریف و شرح (، RO-P-F02-Xنظیر فرم پیشنهاد عنوان پروژه )

( و صورتجلسه کمیته پروژه RO-P-F04-X)خدمات تفصیلی پروژه 

((RO-P-F05-X روال دهیبررسی و تغییرات الزم جهت سامان 

 این حوزه مشخص شد.  نرما افزاری در پروژه تعریف

فزار اگیری و آزمون نرمبه موازات فعالیت های فوق، فرآیند تحویل

رآیند فدر پژوهشگاه نیرو نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، 

ام گرفت: در گ گیری در سه گام مورد تحلیل و بررسی قرارتحویل

افزاری گیری محصوالت نرمسپاری و تحویلهای بروناول، چالش

( پژوهشگاه نیرو بررسی گردید. در گام as-isدر وضعیت جاری )

( بیان to-beبعدی، هدف و نحوه انتقال از وضعیت جاری به آینده )

 داخلی هایفرآیند اساس بر گیریتحویل شد، در گام آخرفرآیند

ف تحویل، تعری قابل هایخروجی شدن مشخص نیرو و با پژوهشگاه

 شد.
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 وقت تنفس
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