
 

 

 

 

 
 هوشمند ناوگان« راتیو تعم یدر سامانه نگهدار ی»استفاده از هوش مصنوع  عنوان طرح: 

 
 
 
 
 
 
 

 چکیده:

 

شوند که اگر  کشور استفاده می  ونقلحملسبک و سنگین در صنعت    یخودروهاساالنه تعداد بسیار زیادی از  

  رو ازایننماید.  کشور وارد م  ونقل حملتوجه نشود، ضررهای سنگینی را به صنعت    هاآنبه تعمیرات و نگهداری  

تر  چالش را ساده  تواند مدیریت اینو هوش مصنوعی در این زمینه می  Predictive Maintenanceاستفاده از  

 کند.  کاراترو 

. در گام نخست این  است   Predictive Maintenanceنوعی در حوزه  هوش مص  یریکارگبههدف از این طرح  

،  های مختلف هوش مصنوعیآموزش مدل منظوربه . سپس شوند یآورجمع موردنیاز پروژه نیاز است که داده

های یادگیری ماشین و یا یادگیری  لم بعدی طراحی معماری مددر گا  شوند.میپردازش  شتفکیک و پی  هاداده

های سیستم توصیه گر قطعه جدید بر اساس سابقه عملکرد قطعات مشابه  ها برای هدفزش آنیآمعمیق و  

احتمال    ی نیبشیپ و قیمت قطعه، تخمین عمر مفید قطعات بر مبنای سابقه عملکرد قطعه و رفتار راننده،  

در   قطعات  تعویض    ینی بشیپمشخص،    یهابازهخرابی  مناسب  زمانی  سیس  عنوانبهبازه  یادآور  ورودی  تم 

 . استمناسب بازرسی بر اساس عملکرد گذشته  یهازمانتعویض قطعات، پیشنهاد 
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 تعالیبسمه

بنیان با رویکرد نوآوری باز و همکاری  های دانشمنظور تقویت توان توسعه فناوری شرکتوق نوآوری و شکوفایی بهصند

شرکت فناورانه  و  تحقیقاتی  نیازهای  آن،  قالب  در  که  است  کرده  عرضه  و  طراحی  را  جدیدی  خدمت  های  فناورانه، 

  از یموردنهای های تحقیقاتی و توسعه فناوریبرای اجرای طرحهای پژوهشی و فناور توانمند  بنیان و متعاقباً، گروهدانش

 نماید.ها را شناسایی میاین شرکت

بنیان متقاضی است که توسط صندوق نوآوری و  های دانشآنچه پیش رو دارید، نیاز تحقیقاتی/فناورانه یکی از شرکت

 زیر توجه فرمائید: شکوفایی شناسایی و در قالب فراخوان منتشر شده است. لطفاً به موارد 

شرکت در این فراخوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکتی یا سازمانی مجاز است. همه   (1

بنیان  های دانشها و مراکز تحقیقاتی، شرکتعلمی دانشگاهآموختگان و اعضای هیئتپژوهشگران، دانشجویان، دانش

 توانند با تدوین و ارسال پروپوزال در این فراخوان شرکت کنند. میو فناور و سایر عالقمندان 

 1401ماه  مرداد  29شکوفایی و حداکثر تا تاریخ  شده صندوق نوآوری و  ها صرفاً باید در چارچوب تدوینپروپوزال (2

هایی که در  ارسال شوند. پروپوزال  //:ghazal.inif.ir/granthttpsدر سامانه غزال به آدرس    Wordقالب  در  

 های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.چارچوبی غیرازآن، یا به روش

پروپوزال (3 ارسال  اتمام مهلت  از  ارزیابی آنپس  فرایند  آغاز خواهد شد.  ها،  نوآوری و شکوفایی  ها توسط صندوق 

به و  انتخاب  باشد،  داشته  تحقیقاتی  نیاز  این  الزامات  با  را  تناسب  بیشترین  که  برای  پروپوزالی  »مجری«  عنوان 

 بنیان متقاضی معرفی خواهد شد. مذاکرات تکمیلی به شرکت دانش

توافق   (4 صورت  دهندهدر  دانش  پروپوزال  و شرکت  تحقیق(  )مجری  قرارداد  منتخب  تحقیق(،  )متقاضی   3بنیان 

  70تا  مابین »صندوق«، »متقاضی« و »مجری« منعقد خواهد شد. در قالب این قرارداد، صندوق نوآوری    یاجانبه

سب  ای و متناطور مرحلهدرصد هزینه اجرای طرح تحقیقاتی را به شکل بالعوض به متقاضی خواهد پرداخت تا به

 با پیشرفت اجرای طرح، در اختیار مجری قرار گیرد.

ف  (5 این  در  تحقیق  راخوان، گامگرچه  اجرای  برای  پیشنهاد  پیش  موردنظرهای کلی  اما  است،  معرفی شده  و  بینی 

قالب یک برنامه تحقیقاتی متفاوت برای حل این مسئله  دهندگان می توانند از هر روش یا فناوری دلخواه و در 

 تحقیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفاده کنند. 

قال  (6 پروپوزال در  ارسال  و  فراخوان،  تدوین  این  از حمایتبهره  به منزلهب  نوآوری و شکوفایی  مندی  های صندوق 

کند. صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملزم به رعایت محرمانگی  نخواهد بود و برای فرستنده حقی ایجاد نمی

 های ارسالی محرمانه نزد صندوق باقی خواهد ماند. دانسته و مفاد کلیه طرح

)شماره  عنوان کارگزار صندوق در میان بگذارید  م در خصوص این فرایند را با شرکت بومرنگ بههرگونه سؤال یا ابها (1

 (021-66533864و  66539734تماس: 

https://ghazal.inif.ir/grant
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 بنیان متقاضی درباره شرکت دانش  

  ی هاستمی سدر زمینه تولید و توسعه  تدوین شده است که    2تولیدی نوع    ان یبندانش  شرکتاین فراخوان به سفارش یک  

 .فعال استهوشمند لجستیکی در بستر فناوری اطالعات  

نموده است. از    یساز ادهی پرا طراحی و    و توزیع کاال  نیتأم  یزیربرنامههوشمند مرتبط با    افزارهاینرم  ،این مجموعه

و    البرزپخش  شرکت  ، ایساکو، ایسیکو،  خودرورانیااتکا، ساپکو و    ی هامجموعهبه    توانیمجمله مشتریان این شرکت  

 . مجموعه دامداران اشاره نمود

  ن یا  ی سازادهیپ که    کاال است  ع یو توز  نیو نظارت بر تأم  ی زیرهوشمند برنامه  سامانه  ،شرکت   ن یا  انیبنمحصول دانش

و نظارت    ی شده به مشترخدمات ارائه  تیفیک   ارتقا   ستم، ی س  ی کل  ی هانهیهز  موجب کاهش  ها سازمان  ن یدر ا  ستمیس

 . شودیتحت پوشش م  یک ی لجست ی ندهایفرا  یهارمجموعهیجامع بر ز ک ی ستماتیس
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1 predictive maintenance 

 مسئله اصلی تحقیق 

 )نیاز تحقیقاتی(: 

 مسئله این تحقیق عبارت است از

سامانه نگهداری و تعمیرات »

 «ناوگان مبتنی بر هوش مصنوعی

 

 ضرورت مسئله 

تعمیرات  یهاسامانه نگهداری و  اخیردر سال  کالسیک  در حوزه تجهیزات و    عمدتاً  و  های 

قرار  آالتنیماش حال  گرفته  مورداستفاده  این  با  و    ها سامانهاین    یهوشمندسازبحث  اند، 

و   حوزه  این  در  ماشین  یادگیری  ابزارهای  از  و   بخصوصاستفاده  نگهداری  زیرمجموعه  در 

سنتی ایجاد نماید.    ی هاستمیسبسیار زیادی را نسبت به    مزایای  تواندیم   1ه گویانشیپ تعمیرات  

ابزارهای یادگیری ماشین در فرایندهای    یریکارگبه مختلف موجود در زمینه    یهاتیمحدود

از این    .گردیده استاستفاده گسترده و عملیاتی در این حوزه    منجر به محدودیت،  عملیاتی

اشاره  عملیاتی در این زمینه  هایدادهو کمبود  یافزارسخت  یهاتیمحدود به توانیموارد م

 .نمود

از قبیل وجود خودروهای مختلف   هادادهحجم باال و تنوع    ، های این پژوهش یکی از پیچیدگی

توانند قطعات  از این خودروها می  هرکدام  کهی طور بهاست  متفاوت    یهاسازندهها و  با مدل

 . مشترک اما طول عمرهای متفاوت داشته باشند ییکارابه خود یا قطعات با  مخصوص
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 تشریح مسئله تحقیقاتی 

 
اطالعات   ،ECU ازآنجاکه. است ECUهای خواندن داده ،هدف دنبال خواهد شد، اولین هدف سهدر این پژوهش 

بخش از  را  و مهمی  مختلفمفید  دادهآوری میجمع  خودرو   های  این  نگهدارها  کند،    انهیشگوی پی  در سیستم 

 کنند. اهمیت بسیاری پیدا می

سابقه   به باتوجههوش مصنوعی است که بتواند طول عمر قطعات خودروها را  مبتنی برمدلی  ، توسعههدف دوم  

های متناسب با آن  ابتدا باید داده  به این منظور، قطعات مشابه، کارکرد ماشین و نوع رفتار راننده تخمین بزند.  

آوری  متفاوتی جمع  منابعاز  د  نتوانمیها  . این دادهاستهای پژوهش  بخش  نیترمهمد که یکی از  نآوری شوجمع

های  توان رفتار راننده را از قبیل حرکتمیها  آنکه با استفاده از    است  GPSهای  داده  منابع،یکی از این  د.  نشو

خرابی، تعمیر و تعویض قطعات  مربوط به  های  داده  ، . منبع دیگرتشخیص دادهای ممتد و زیاد  دار، ترمزشتاب 

  GPSهای  کارکرد قطعه در کنار داده  زمانمدتکیلومتر کارکرد و    باتوجه بهد  نتوانمی ها  . این نوع دادهاستخودرو  

ای خودرو  های دورههای مهم و ارزشمندی برای تعداد محدودی از قطعات و سرویسمنجر به استخراج ویژگی

  عمربینی  شوند. برای پیش  غیره، تعویض روغن ترمز، عمر مفید الستیک، لنت ترمز و  موتورروغنهمچون تعویض  

افزایش  عالوه بر    که  استمورد نیاز  ماشین    ECUهای ارسالی از  با اطالعات بیشتر همچون داده  یهای داده  ،قطعات

تری  مهم  قطعات   عمر  ، (تر گفته شدپیشکه    ای و قطعاتی های دورهدر تخمین طول عمر سرویس)دقت مدل  

 توان تخمین زد. را نیز میغیره همچون تسمه تایم، یاتاقان، اجزای گیربکس و 

،  GPS  هایدادهقبیل    ازهای موجود  قطعاتی است که با استفاده از دادهطول عمر    تعیین   ، گام  نیا  ی قاتی جنبه تحق 

ها را تخمین زد و سپس  توان طول عمر آنعملکرد گذشته قطعات می  هایدادهخرابی قطعات مشابه و    هایداده

  GPSهای  رفتار راننده از داده  باتوجه بهعمیق که بتواند  یادگیری  یادگیری ماشین و    مبتنی بر  توسعه یک مدل 

  باتوجه بهبینی کند.  و سپس پیش  ببیند   آموزشطول عمر این قطعات را    ، های تعمیر و نگهداری قطعاتو داده

توان از سامانه تعمیرات و نگهداری  می  و به این منظور   اند نشده  گذاری برچسبها  ، این دادهGPSهای  ماهیت داده

 استفاده نمود.متقاضی شرکت 
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زمان انجام    ن یقطعات و همچن  یو خراب  ضیخودروها، زمان تعو  GPS  یهاداده  رهیسامانه، عالوه بر ثبت و ذخ   نیا 

  ن یا  تیعالوه بر اهم  ، ثبت شده  یها داده  ن یبا استفاده از ا  .نمایدمیثبت  را  خودروها    یبرا  ی ادوره  یهاسیسرو

  ی سازرهیذخ   ی نمود. ساختار کل  یگذار را برچسب  چسب بدون بر  ی هاتوان دادهیها در فاز آموزش مدل، م داده

 شود. یاستفاده م Mongo DB دادة گاهیاست و از پا NoSQLصورت ها بهداده

و برندهای موجود است که در نهایت    قطعات تعمیرکاران،    به   ی ازدهی امت  یک سیستم   برخورداری از ،  سومهدف  

الگوریتم با  ماشینبتوان  یادگیری  راهای  آنها  اساسو    نمود  یبندتیاولو  ،  اولویت  بر  قطعهاین  و    برند  ،ها،  آن 

پیشنهاد قطعات    فةی وظ  مدل اول،است که    مدل دو    ، نهایی این هدف  جهینت   پیشنهاد داد.به کاربران  تعمیرکار را  

که    موتورروغندر موعد تعویض    مثالعنوانبه).  قطعات مشابه و قیمت آن دارد  عملکردمشابه را بر اساس سابقه  

شنهاد  را بر اساس سوابق قبلی و قیمت آن به کاربر پی  موتورروغنبینی کرده است، برندهای دیگری از  سیستم پیش

  پیشنهاد تعمیرکار را  فةی وظ  ، و امتیازات داده شده  سرویس موردنظر  ،بر اساس نوع خرابی  و مدل دوم،   (دهد می

 . دارد

قرار    مورداستفادهدر سامانه نگهداری و تعمیرات شرکت متقاضی    ،های هوش مصنوعی مذکور در این پروژهمدل

 . آوری و پردازش کندتواند داده جمعکامیون و زمان نامحدود می 300خواهند گرفت. این سامانه برای حداقل 

 

 های تحقیق: گام

 ها سازی دادهآمادهآوری و جمع •

به قطعه، برند و  یازده ی امتبا هدف طراحی مدل سیستم  های یادگیری ماشین و عمیقتوسعه مدل •

 تعمیرکار 

 ت بینی عمر مفید قطعا سیستم پیشطراحی مدل  •
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 های مورد انتظار تحقیق خروجی 

 های هوش مصنوعی طراحی شده خودرو جهت استفاده در مدل ECUهای خوانش و ارسال داده مکانیزم •

 دها و تعمیرکاران رنب، هقطع برای ی بندتیاولو سامانه •

 مفید قطعات بینی عمر پیشسامانه  •

 

 الزامات تحقیق 

   ی شهردرون  ونقلحملناوگان در    100حداقل    درنظرگرفتنتن با    5  سوزویا  ونتیاز کام   ECUنوع    ک یخواندن   •

در نظر گرفته شده    نیو سنگ  یسوار  یافزودن خودروها  ECU،  ی هاتوسعه خواندن داده  یبرا  ،. در ادامهاست

 .( متقاضی تحقیق خواهد بودبر عهده  توسعه پروژه بخشاین  که است

 .شود، آورده شده استکه در شرکت متقاضی استفاده می  هاییپروتکل ،ها از منابع مختلفجهت انتقال داده •
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 اشاره شود.  ETLو زمان بازیابی جهت  DB، باید ساختار هاونتیکامبرای اطالعات تعمیرات و نگهداری  •

که در    استسرعت    و  فیلدهای اصلی تاریخ ارسال، کد خودرو، موقعیت خودرو، شامل  GPSهای  ساختار داده •

.  تواند فرستاده شوددمای کابین می  و  کنار این فیلدها، اطالعات دیگری شامل روشن یا خاموش بودن خودرو

 در ادامه ذکر شده است.  GPSساختار دریافت اطالعات 

o trackableEntitityCode: String 

o tpTime: Date 

o points: GeoJsonPoint 

o speed: Double 

o EngineStatus: Enum 

o cabinTemperature: Double 

است دوره زمانی مدنظر   الزم  . استدقیقه    15زمانی دریافت اطالعات در پلتفرم موجود شرکت حداقل هر    دورة •

 :شود که برای دو مدل به شرح زیر است 2مبتنی هوش مصنوعی ریزتنظیم  یهامدل برای 

o  تا یک ماه باشد. دوهفتهتواند بین  این دوره زمانی می ، شنهاددهندهیپ برای سیستم 

o تواند بین دو تا شش ماه باشد.گر، این دوره زمانی میهای تخمین برای مدل 

 رندها و تعمیرکاران بر اساس سیستم امتیازبندی ب -ه  قطع  یبند تیاولومرتبط با سیستم  APIسازی پیاده •

 مرتبط با تخمین عمر مفید قطعات  APIسازی پیاده •

به سیستم   • مربوط  مدل  باالی    پیشنهاددهندهبرای  حداقل  معیار    80دقت  از  برای    AUCدرصد  ارزیابی  و 

 . شود استفاده adjusted R squareو  RMSEدو معیار گر های تخمین مدل

 .استمطلوب  adjusted R squareخطای  درصد با معیار 5حداکثر خطای   •

 Recall  اولویت با)   روز باشد.   30الی    15تر از  نباید بیش  قطعه خطای تخمین عمر مفید    RMSEبرای معیار    •

 .است(

 . شود مدل استفادهو تست های ارزیابی عنوان دادهآوری شده بههای جمعبخشی از داده •

 
2 fine tune 
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های هوش مصنوعی  شرکت متقاضی جهت مطابقت با مدل  افزارهای نرمنیازهای الزم جهت اعمال در  اعالم پیش •

 از سوی مجری طرح 

 های پروژه انجام شده توسط مجری به شرکت متقاضی ارائه سورس کامل و باز تمامی بخش •

 

 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری 

 تحصیالت و سوابق تیم تحقیقاتی و اجرایی و تناسب آن با مسئله •

 تحقیقاتی به مسئله رویکرد فنی تیم  •

 مکمل در جهت دستیابی به بهترین نتایج  ی شنهادهای پمیزان و اهمیت  •

 سازی و تست نتایج جهت انجام مطالعات، پیاده  از یموردندسترسی به تجهیزات  •

 های هوش مصنوعی و دستیابی از خروجی نهایی مدل ینیبشی پمیزان دقت و بازدهی قابل  •

 تحقیقاتی و اجرایی پروژه زمان و هزینه اجرای فازهای  •

 

 تسهیم مالکیت فکری 

 

: مجری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک  معنویمالکیت   •

ها و سمینارها با موافقت و اشاره  های داخلی و خارجی، ارائه مقاله در کنفرانستوسط مجری و متقاضی در ژورنال

 اندرکاران مجاز خواهد بود.دستبه نام همه  

وکار شرکت متقاضی، منافع مالی ناشی از توسعه این فناوری تماماً  مدل کسب باتوجه به: مالکیت منافع مادی •

 . الزحمه اجرای پروژه تحقیقاتی را دریافت خواهد کردمتعلق به شرکت متقاضی بوده و مجری صرفاً حق

 

 ارسال پروپوزال  

ماه  مرداد  29تاریخ  ها صرفاً باید در چارچوب موردنظر صندوق نوآوری و شکوفایی، تدوین و حداکثر تا  پروپوزال

هایی که در چارچوبی  ارسال شوند. پروپوزال  https://ghazal.inif.ir/grantسامانه غزال به آدرس    در  1401

   .های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شدغیرازآن، یا به روش

 

 

https://ghazal.inif.ir/grant
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