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 مأخذ ذکر با صرفاً آن مطالب از استفاده وملی فضای مجازی است  مرکز به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق

. است بالمانع

 محتوای انتشاریافته در این گزارش الزاماً بیانگر دیدگاه مرکز ملی فضای مجازی نیست



 
 سخن نخست

 
صادی، سیاسی و شگرف و رو هب زتایدی هک رد حال بسط و گسترش است تمام ساحات اجتماعی، اقت فضای مجازی با شتاب 

دهد. لذا فرهنگی زندگی بشر را ردنوردیده و ره روز بخش زبرگی از زندگی واقعی را رد خود فرو ربده و حیات متفاوت و جدیدی هب آن می
گاه کالن هب فضای مجازی وجود داردهب نظر می گاه اول هک باالخص رد ابتدای رشد و تکوین فضایرسد دو ن مجازی مسلط شده بود،  : ن

گاه دوم، رد هجیتنآن را همچون ازباری کنار ساری ازباراهی بشری تصوری می  رشد لاوالت ه ره دهنده کرد هک تنها طریقیت داشت. اما ن
فرارت از شأن ازباری  بسیار داند هکرا چون سکویی می یک دهه اه ر آن فضای مجازی و ساهی گستری آن رد حوزه اه و شئون بشر رد

نمانده  اه را سامان جدیدی داده و ادعای تمدن نوینی را دارد. رویکردی هک از قضا از چشمان بص ر رهبر انقالب ن ز دورحیات انسان
 و ااظتنری تمدنی از فضای مجازی رد اریان را مطالبه داشته اند.

گاهسازمانکند ات فهم تالش می عصرفضای مجازی اهی ا گزارشرد همین راست ضای مجازی را ی ف مرتبط با حوزه اهیاه و دست
 یا سازد. این رعهص مه اه را ربای مواجهه فعال و خردمنداهن با لاوالت ارتقاء بخشیده و آن

 
 

 لحسن ف روزآبادیا سید ابو 
 ملی فضای مجازی رئیس مرکز شورای عالی و  ر دب  

  



 چکیده

تفاده از تنها با اس؛ بر اساس تئوری هوش چندگانه شناسي استترين مفاهيم رواناز قديمي هوش يكي

 قسمتي از گروه هوش شخصيهوش هيجاني . نمودگيری هوش يک انسان را اندازه تواننمي IQ آزمون

ای هاز تحقيق بسياریهيجان است. قابليتي برای تشخيص، دسترسي، فهميدن و مديريت  هيجانيهوش است. 

ه است تحقيقات نشان دادگيری متمرکز بوده است؛ های عقالنيِ تصميمتنها بر روی جنبه هوش مصنوعي،

 نقشي کليدی بازی های تفكر منطقيگيری، ادراک، يادگيری و بسياری از مكانيزمکه هيجان در تصميم

نند، بايد ي با ما ارتباط برقرار کها به طور کامل هوشمند باشند و به طور طبيعکند. اگر بخواهيم که رايانهمي

  . ها بدهيمهيجان را به رايانه قابليت تشخيص، فهم، حتي داشتن و نمايش

 انات انسانتوانند هيجها و ابزارهايي است که ميمحاسبات عاطفي در ارتباط با مطالعه و توسعه سيستم

، رايانهن علوم ای بيضوع ميان رشتهسازی نمايند. اين محاسبات يک مو، پردازش و شبيهرا تشخيص، تفسير

باشد. محاسبات عاطفي دارای يک بازار روبه رشد است که کشور ما نيز روانشناسي و علوم شناختي مي

تواند سهم بسزايي از اين بازار را در اختيار بگيرد. محاسبات عاطفي به عنوان يكي از عناصر کليدی مي

 هاابزاراز اين ها حداقل يكي روزه اغلب انسانامرود. ه شمار ميباورپذيری و هوشمندی ابزارهای هوشمند ب

 .روز با ماستديگری در طول شبانهرا در دست، کيف و يا جيب خود دارند که بيش از هر شخص واقعي 

روه گ های انجام شده در دوی تعاريفي از مفاهيم مرتبط، به بررسي پروژهدر اين گزارش پس از ارائه

و  شرکت مايكروسافت پرداخته  MITتحقيقاتي پيشتاز خارجي در حوزه محاسبات عاطفي در دانشگاه 

 انجام شده ارائه خواهد شد.  هایگذاریسياستشود. سپس توضيحاتي از وضعيت اين حوزه در ايران و مي

 

 واژگان کلیدی
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 همقدم -1

 هایعلمي بحثمتعدد قدر مسلم در متون  وشناسي است ترين مفاهيم روانوش يكي از قديميه

وش برای مثال آيا ه ؛بر سر تعريف آن توافق ندارند پردازانهينظرهنوز هم  و شده استدرباره آن  فراواني

رين تآنچه مسلم است هوش يكي از جذاب هاست؟ای از مهارتتوانايي يا کيفيت واحدی است يا مجموعه

 رقددر موجودات مختلف به ميزان متفاوت قابل مشاهده است. هرچ های آننيروهای رواني است که جلوه

 رخوردارند.و به همان نسبت از پيچيدگي بيشتری ب ترباشند، از نظر هوشي نيز پيشرفته ترتكاملمموجودات 

 ينيكي از محقق 1گاردنر. اندهای بسياری کرده، تالشترين فرآيند روانيدانشمندان برای تعريف اين پيچيده

ايده هوش چندگانه را مطرح نمود و هوش را به شش نوع تقسيم  1891در سال او پيشگام در اين زمينه بود. 

 بر اساس. [1]شخصي( ) يهوش زبان شناسي، موسيقي، رياضيات و منطق، فضايي، جسماني و خصوص ود:نم

. اهميت کار گاردنر نمودگيری هوش يک انسان را اندازه تواننمي IQنها با استفاده از تست اين تئوری ت

گاردنر  قسمتي از گروه هوش شخصي  1و جان ماير 2پيتر سالووی 1881 هچند سال بعد آشكار شد. در ده

ک ظارت يشود: قابليت ن( شناسائي کردند؛ که به اين صورت تعريف ميEQ4را به عنوان هوش هيجاني )

ايت ها برای هدو استفاده از اين هيجان هاآنهای خود و ديگران برای تمايز قائل شدن بين شخص بر هيجان

قابليتي برای تشخيص، دسترسي، فهميدن و  هيجانيهوش به عبارت ديگر  .[2] باشدهايش ميتفكر و عمل

هوش »در کتاب  5لمنای به نام گُنويسندهتوسط بعدها ها، اهميت اين قابليت. [1]باشد مي هيجانمديريت 

بيني موفقيت در زندگي، . او در اين کتاب مطرح کرد که برای پيش[4]مورد تاکيد قرار گرفت  «يهيجان

مدار، معلم، جراح و رهبر يک فروشنده، سياستاشند. بسنتي مي IQتر از های هيجاني بسيار مهمقابليت

  ی درجه بااليي از اين نوع هوش هستند.امذهبي موفق دار

                                                 
Gardner 1 

Peter Salovey 0 

John Mayer 3 

QuotientEmotional intelligence  5 (EQ)  
Goleman 4 
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 محاسبات عاطفی 1-1

ی اهدر طول ساليان اخير و همزمان با واگذاری اعمال و وظايف بيشتری به کامپيوترها، مبحث عامل

با . ايفا نمايند، نمود بيشتری پيدا کرده استتوانند به عنوان يک عنصر خودمختار و نقشي که مي هوشمند

ک، های پيچيده، تجارت الكترونيسازیها، از جمله شبيهدر تمامي زمينهها توجه به استفاده روز افزون عامل

املي و های چند عافزار، محاسبات توزيع شده، تعامل انسان با کامپيوتر، مطرح شدن سيستممهندسي نرم

های هوشمند نيز برای پاسخگويي های عاملو بسياری از کاربردهای ديگر، توانايي هاهای کاری عاملتيم

 تررا هوشمند هاآنها مورد نياز است که های بيشتری برای عاملقابليتبه نيازهای روز نياز به پيشرفت دارند. 

 .[5]ي هيجان، ارتباط با زبان طبيعي و هوش 2، يادگيری1گويي، فهمپيش مانند کند اعتماد ترو قابل 

ه است؛ گيری متمرکز بودعقالنيِ تصميم هایای هوش مصنوعي، تنها بر روی جنبههبسياری از تحقيق

نقش مهمي در رفتار انسان بازی نيز هايي مانند شادی، غم، اميد، ترس و عصبانيت هيجانبا وجود اينكه 

-ادراک، يادگيری و بسياری از مكانيزم گيری،تحقيقات نشان داده است که هيجان در تصميم .[6] کنندمي

. اگر بخواهيم که کامپيوترها به طور کامل هوشمند [9, 7]کند نقشي کليدی بازی مي های تفكر منطقي

نمايش هيجان را  ، حتي داشتن وفهمبا ما ارتباط برقرار کنند، بايد قابليت تشخيص،  باشند و به طور طبيعي

 هایاين نيست که آيا ماشين سؤال» :گفته است [11]  1مينسكيه ک طورهمان .[8] به کامپيوترها بدهيم

تواند مي يجانهاين است که آيا ماشين بدون داشتن  سؤالبلكه  د يا نه؟نداشته باش هيجانتوانند هوشمند مي

دهه اخير به خود ديده است در  هيجانعلوم محاسباتي و اجتماعي عالقه بسياری به « ؟هوشمند باشد يا نه

[11].  

را مطرح  5، محاسبات عاطفيMITاز آزمايشگاه مديا دانشگاه  4پروفسور روزاليند پيكارد 1887در سال 

 ها و ابزارهايي است که مي توانند هيجانات. محاسبات عاطفي در ارتباط با مطالعه و توسعه سيستم[8] نمود

                                                 
Understanding 1 

Learning 0 

Minsky 3 

PicardRosalin  5 

Affective computing 4 
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ی بين علوم اانسان را تشخيص، تفسير، پردازش و شبيه سازی نمايند. اين محاسبات يک موضوع ميان رشته

هايي محاسبات عاطفي، هيجانات يک کاربر را از طريق باشد. فناوریوانشناسي و علوم شناختي مي، ررايانه

سنسورهای فيزيولوژيک )ضربان قلب، دمای بدن، قند خون، عرق دست و...(، ميكروفون، دوربين يا منطق 

يشنهاد اری آزمون، پنرم افزاری حس کرده و به آنها با اجرای اعمال مشخص از قبيل تغيير سوال يا سطح دشو

 هند. دهای صوتي و تصويری پاسخ ميتغيير رنگ نرم افزار يا پيام ويدئو يا بازی، پخش موسيقي،

 های محاسبات عاطفیکاربرد 1-2

ای از تحقيقات اين حوزه بر روی اين موضوع متمرکز است قسمت عمده :1تعامل انسان با کامپيوتر .1

 کاربر را در استفاده از مصنوعات ديجيتالي ارتقا داد توان تجربه يا تعامل مثبتکه چگونه مي

يا ماشين صدور بليط بتوانند  ATMن . به عنوان مثال، اگر سيستم آموزش هوشمند، ماشي[12]

دايت کرده تواند کاربر را هسيستم مي؛ تشخيص دهند که کاربر گيج، نااميد يا عصباني شده است

و جهت رفع مشكل و مديريت هيجانات به او کمک کنند. در واقع سيستم با استفاده از دانش 

وند و چه شو نااميدی کاربر ميهايي باعث عصبانيت تواند استنتاج کند که چه عملهيجاني مي

 ها را مديريت کنند.توانند اين هيجانهايي ميعمل

 ؛نندکهای پيچيده که گروهي از افراد با يكديگر کار ميدر پروژه :انتخاب مناسب اعضای يک تيم .2

تيمي است که بتواند با موفقيت تمام کارها را انجام دهد. پروژه مانند يک سيستم  ،مهم مسأله

وژه باشد. در هر پرهای شخصي ميعي است و دارای خصوصياتي از قبيل ارتباطات و هيجاناجتما

. از پارامترهای [11]وجود دارند  استرسهايي از قبيل عصبانيت، ترس، شادی، ناراحتي و هيجان

ا کار ب و عالقه اعضای تيم بموفقيت يک تيم روابط اجتماعي و عاطفي اعضای تيم و ميزان تناس

های اعضای يک تيم پيش از آغاز باشد. با انجام شبيه سازی از نحوه تعاملمي هاآنمحول شده به 

 ، تأثير هيجاناتي مانند استرس را برتوان به افراد تيم کار مناسبي را محول نموديک پروژه مي

بسزايي  ها تأثيرسازی. اين شبيه[14]ين زد کارآيي تيم مورد بررسي قرار داد يا هزينه پروژه را تخم

                                                 
Human Computer Interaction (HCI) 1 
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وجود دانش هيجاني و استفاده  .[16, 15] دندر موفقيت پروژه و کاهش زمان و هزينه پروژه دار

 سازی را بهبود دهد.تواند نتايج شبيهها مياز تجربيات هيجاني گذشته عامل

بسياری از محققين قوياً معتقدند که اگر کامپيوترها بتوانند با هيجانات مجازی: های آموزش سيستم .3

کنند. ي ارتقا پيدا ميتوجههای آموزش هوشمند به طور قابل سيستمآموزان وفق پيدا کنند؛ دانش

رست د سيستم آموزشيباشد. اگر بخواهيم يک مي آميخته با هيجانآموزش يک فرآيند در واقع 

های مثبت يجانهافزايش  به دنبالهای منفي در سيستم جلوگيری کنيم و هيجانکنيم، بايد از بروز 

پاسخ دهد  ببا هيجان مناس يادگيرنده،های بايد بتواند به فعاليت شيسيستم هوشمند آموزباشيم. 

  .[17] جلوگيری کند اودر  يعالقگيبو از ايجاد خستگي و 

ند. کای طراحي گرديده است که يک داستان را روايت ميهايي محاورهسيستم :روايت داستان .4

ن متناسب با متروايتگر مجازی برای انتقال مناسب مطالب، بايد ژست، حاالت چهره و صوت 

 العملسعك هاآنت داستان در نظر بگيرد و در برابر و حاالت کاربر را در حين رواي داستان باشد

. به عنوان نمونه يک کاراکتر مجازی را در نظر بگيريد که داستاني را [19]مناسب نمايش دهد 

ودک را حوصلگي ککند. اين کاراکتر بايد بتواند خستگي و بيبرای يک کودک روايت مي

 تن داستان  حاالت چهره و صوت خود را هماهنگ کند.حس کرده و متناسب با م

اشد. اين بنحوه پيشرفت مذاکره مي ن کننده درهيجان جزئي تعيي :مذاکره در تجارت الكترونيكي .5

ي در باشد و پارامتر مهمهای مذاکره ميهای طرفپارامتر تعيين کننده سطح رضايت و نوع انتظار

توان با استفاده از دانش هيجاني مي .باشدالكترونيكي ميهای مذاکره به پايان رسيدن الگوريتم

و را بيني کرد و با استفاده از آن فضای جستجهيجان طرف مقابل را پس از ارائه يک پيشنهاد پيش

  کاهش داد.

برای طبيعي کردن و افزايش باورپذيری ارتباط بين انسان و  های هوشمند:رباتارتباط انسان با  .6

شبيه انسان  نهيجاهای مبتني بر گيریو تصميم هيجانبايد ربات بتواند در بروز  های هوشمند،ربات

اسب توليد پاسخ من هاآن؛ يعني بتواند معني رفتارهای هيجاني کاربر را بفهمد و در برابر عمل کند

 .[18]کند 
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 توان استفاده کرد:ر خالصه موارد زير را از مقاالت به عنوان کاربرد ميبه طو

 .[21, 21]های آزار دهنده ارزيابي ميزان عصبانيت عامل در مواجهه با موقعيت .1

 [21, 22]ل های آموزشي مبتني بر عامبكارگيری هيجان در سيستم .2

 [25, 24]ي مجازی کالسهماستفاده از هيجان در  .1

 [27]و ترس  [26]سازی پاسخ واحدهای نظامي به استرس شبيه .4

  [29, 27, 16, 15, 11] در نظر گرفتن هيجان در مديريت پروژه و پيكربندی تيم .5

 [14]افزار با نظر گرفتن هيجان و شخصيت اعضای تيم تخمين هزينه نرم .6

 [28]سازی نيروهای نظامي با در نظر گرفتن هيجان شبيه .7

 [11]سازی مديريت منابع ذهني با در نظر گرفتن هيجان شبيه .9

 [14-11]ها تن با هيجانم 1ذاریگبدست آوردن هيجان از متن و برچسب .8

 [15]های خانگي ربات .11

 [16] گيری در شرايط بحرانياستفاده از هيجان برای تصميم .11

بر روی يک بستر سخت  2مغز زی کنترلر هوشمند مبتني بر يادگيری هيجانيساطراحي و پياده .12

 .[17]( FPGAافزاری )

 نگاری واژه 1-3

يک  1اصطالح عاطفهدر ابتدا الزم است که بين سه کلمه عاطفه، احساس و هيجان تمايز قائل شويم. 

. احساس نمايش تغييرات و شرايط بدني [19]شود مي 5و هيجان 4مفهوم باالدستي است که شامل احساس

 . [19]باشد باشد و هيجان، احساس تفسير شده ميثبت شده در مغز مي

                                                 
Annotation 1 

ontroller (BELBIC)Intelligent Cased B earningLmotional Erain B 0 
Affect 3 
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 تحقیقاتی هایگروه -2

ند که شود. هر چدر اين بخش به دو گروه تحقيقاتي پيشتاز در حوزه محاسبات عاطفي پرداخته مي

آنان مشابه و های انجام شده و عناوين های تحقيقاتي ديگری نيز در اين حوزه وجود دارد اما پروژهگروه

 باشند. ها ميبرگرفته از اين گروه

 MITآزمایشگاه رسانه در دانشگاه  محاسبات عاطفیگروه  2-1

-فعاليت مي MITاين گروه تحقيقاتي تحت نظر پروفسور روزاليند پيكارد در آزمايشگاه مديا دانشگاه 

هدف اين گروه پل زدن بين کند. در واقع محاسبات عاطفي برای اولين بار از همين آزمايشگاه آغاز شد. 

های مختلفي انجام شده است: از پيدا های محاسباتي است. در اين گروه پروژههيجانات انسان و فناوری

ايي که ههايي برای کمک به انسانبيني و جلوگيری از افسردگي تا ابداع راههای جديد برای پيشکردن راه

يافت ها برای دررايانهها و اند. همچنين قادر کردن رباتهبا مشكالت ارتباطي و کنترل هيجانات مواجه شد

ای عاطفي هباشد. در اين آزمايشگاه آخرين فناوریبازخورد طبيعي هيجاني و ارتقا دادن تجربيات انساني مي

ن شود. موضوعات تحقيقاتي در ايو يادگيری ماشين به همراه ابزارهای بهبود دهنده زندگي پيش برده مي

وش مصنوعي، ، هرايانهباشند: رباتيک، واقعيت مجازی، بينايي ماشين، تعامل انسان با ن شرح ميگروه به اي

های کاربری، عصب ريزی شهری،  ابزارهای پوشيدني، رابطهای اجتماعي، برنامه، فناوری1مهندسي زيستي

ي نيک، مهندس، محاسبات عاطفي، اخالق، بيولوژی، بيوفناوری، بيومكا2زيست شناسي مصنوعي شناسي،

 . 1الكترونيک،  تحقيقات اتيسم، فيزيولوژی، بيونيک

 های زير در اين گروه انجام شده است:پروژه

  بهبود زمان بيدار شدن از خواب با استفاده از بصری ساختن رفتار خواب و يک زنگ زمان

های هوشمند و ابزارهای ردياب تفاده ازگوشي. با توجه به گسترش روز افزون اس[18] خواب

های بهبود کيفيت خواب فراهم شده است. به تعويق انداختن و نداشتن زمان خواب، زمينه

                                                 
ioengineeringB 1 

ynthetic biologyS 0 
Bionic 3 
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توانند باعث خواب ناکافي و کاهش کيفيت زندگي شوند. مشخص رفتن به رختخواب مي

و  Lights Out هایبه نام یدو برنامه کاربرد در اين پروژه مشكل، نيکمک به حل ا یبرا

Sleep Wallpaper که با  است خواب دهنده هشدار اپ کيبرنامه اولي که  شد. جاديا

شود که کاربر در زمان مقرر استفاده از سنسورهای نوری و حرکتي تلفن همراه متوجه مي

خوابيده است يا نياز به هشدار دارد. همچنين با استفاده از يک شخصيت انيميشني، کاربر را 

درآوردن  ريتصو برای به اپ کيدومي  کند. برنامهمنصرف مي تعويق انداختن خواب از

است. اين برنامه به ازای هر شب خواب تلفن همراه  نهيزماطالعات خواب کاربر در پس 

عدد  6ه ها بدهد. وقتي که تعداد پروانهکافي يک پروانه در پس زمينه تلفن همراه نمايش مي

د نتوانيماين دو برنامه ساده دهد که ينشان م جينتادهد. نمايش ميبرسد يک اسب تک شاخ 

 د.نبهبود خواب باش یروش موثر برا کي

 از شايع يكي يافسردگ .[41] يشدت عالئم افسردگ يابيارز یبرا ياستفاده هوش مصنوع-

در جهان را با خود درگير کرده نفر  ونيليم 111حدود  درکه  ترين بيمارهای رواني است

صاحبه بر م يو مبتن يابيخود ارز یبا روش ها يدر حال حاضر نظارت بر عالئم افسردگ .است

حال، کمبود متخصصان بهداشت روان و منابع  نيشود. با ا يمانجام  مطبتوسط پزشكان در 

در درمان مطلوب و  ريبر عالئم، تاخ کيمانع نظارت نزد ؛محدود در دسترس پزشكان

 یور)جمع آ یرفتار یاز داده ها غير فعالشوند. ضبط  يمبيماران مدت  يرنج طوالندرنتيجه 

 ينظارت طوالن یبرا يروش بالقوه عمل کيفرد( به عنوان  ميمستق یاطالعات بدون ورود

و  د()به عنوان نمونه دستبن حسگر یاز فن آور يبيترک شناخته شده است. يمدت افسردگ

را  يگسرداف راتييتغو  رفتار جزئياتاز  و آني قيدق یريتواند اندازه گيم نيماش یريادگي

 انجام دهد. 

 BioEssence [41]باشد که اطالعات قلبي و تنفسي. يک ابزار پوشيدني برای نمايش بو مي 

ين ابزار کند. اکند. اين ابزار به صورت آني بو را بر اساس وضعيت فرد آزاد ميرا مانيتور مي
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های قفس سينه را که ناشي از ضربان قلب است را از تواند تا سه بو را آزاد کند و لرزشمي

 شود.روی لباس دريافت کند. اين ابزار توسط گوشي هوشمند کنترل مي

  
 BioEssenceنمایی از یک نمونه ابزار  1شکل 

وان نمونه عنها مي تواند هيجانات را کنترل کنند تا مانع از بروز استرس و اضطراب شوند. به رايحه

پزشكي کاربرد دارد. استرس و بوی استوخدوس برای کنترل اضطراب در حين انجام کارهای دندان

شوند و در نتيجه اين ابزار آنرا تشخيص داده و بوی اضطراب باعث افزايش ضربان قلب و تنفس مي

ود کيفيت در بهب کند. تحقيقات نشان داده است که بوی استوخدوسمناسب را برای کنترل آن آزاد مي

 بوی مرکبات، رز و بوهای شيرين در درمان افسردگي تأثير دارند. خواب و کاهش درد و

 SkinBot [42 ,41] . با دو پای مكشي حرکت مي يک ربات است که بروی سطح پوست-

کند و پارامترهای زيادی را با استفاده از سنسورهای نصب شده )عمومي طراحي شده( از بدن 

و مراقبت از بدن  رايانهبدست مي آورد. اين ابزار در پزشكي از راه دور، تعامل انسان با 

 کاربرد دارد.

 
 وستینمایی از یک نمونه ربات پ 2شکل 
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  .ربان در اين پروژه، هيجان، ض رابطه بين هيجان، تندرستي، پوست و لوازم آرايشي بهداشتي

قلب و تنفس با استفاده از گوشي تلفن و يک سنسور پوشيدني اندازه گيری شده است و از 

بين هيجان، تندرستي، پوست ای معني دار های بدست آمده سعي در بدست آوردن رابطهداده

 باشد.آرايشي بهداشتي ميو لوازم 

 BrainBeat.  ثابت شده است که تنفس عميق بر قلب، مغز، سيستم گوارش و ايمني اثر گذار

کنند. تحقيقات نشان داده است است. امروزه مردم زمان زيادی را صرف شنيدن موزيک مي

توانند به يک الگوی تنفس سالم کمک هايي در حد آستانه تحريک شنوايي ميکه صوت

های نيمه خودآگاه برای تشويق تنظيم تنفس با موسيقي استفاده شده نند. در اينجا از محرکک

 است. 

 .تواند کارآيي کارکنان را کاهش استرس بيش از حد مي بهبود تندرسي کارکنان سازمان

دهد و بر روی سالمتي آنها تاثير منفي داشته باشد. هدف اين پروژه پيش بيني  ميزان استرس 

 اشد.بن با استفاده از سنسورهای ضربان قلب، رسانايي پوست و دمای پوست ميکارکنا

 EngageMe [44].  طراحي ربات انسان نما برای نظارت بر عاطفه و ميزان درگيری کودکان

 باشد.ارای بيماری اتسيم با کار محوله به آنها ميد

  ارزيابي آني فكرها و رفتارهای خودکشي با استفاده از سنسورهای پوشيدني و تلفن همراه

تواند رفتارها ، عاطفه و حالت فيزيولوژيكي  يک فرد دارای رفتارهای اين پروژه مي .[45]

 خودکشي را تشخيص دهد.

 باشد: شرح زير ميطور خالصه به ها به ساير عناوين پروژه

   بند.با استفاده از يک مچپيش بيني حمالت صرع 

 ها مانند بررسي ميزان هيجانات کودکان در هنگام بازی با اسباب بازیLEGO. 

  [46]تشخيص استرس و مشكالت سالمتي از طريق آناليز عكس زبان. 

 [47]های فيزيولوژيک و حاالت چهره پيش بيني ميزان درد با استفاده از سيگنال. 
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 شرکت مایکروسافت 1VIBEگروه  2-2

ای هاين گروه تحقيقاتي در شرکت مايكروسافت در حوزه هوش هيجاني مصنوعي، نمايش بصری داده

در مهندسي نرم افزار فعاليت دارد. اين گروه بر روی  رايانهيادگيری ماشين و کالن داده و تعامل انسان با 

 کند:موضوعات زير در حوزه محاسبات عاطفي فعاليت مي

های ها برای آموزش سيستمهای برچسب گذاری شده. از اين دادهايجاد کردن مجموعه داده .1

کت مايكروسافت حجم غير قابل رقابتي از داده دارد که برای شود. شرعاطفي استفاده مي

تواند استفاده شود؛ فقط بايد توسط يک تيم انساني در مايكروسافت برچسب اين منظور مي

 گذاری شوند. 

های های هيجان. از حاالت چهره، پاسخهای جديد برای حس سيگنالطراحي روش .2

 شود.ريافت هيجان استفاده ميفيزيولوژيكي، تن صدا و زبان شناسي برای د

-گيری عاطفه ) مثالً حالت چهره( با مدلهای اندازههای متعدد. از ترکيب روشترکيب مدل .1

ای که بهتر هيجانات را های محاورههای محاسباتي سيستمهای زباني برای ايجاد مدل

 شود.کنند، استفاده ميمنعكس مي

دهند تا بتوانند کارآيي و افزار را مورد مطالعه قرارمياين گروه همچنين توسعه دهندگان نرم 

های انجام شده توسط اين گروه سالمت آنها را بهبود دهند. در ادامه به بررسي تعدادی از پروژه

 شود:پرداخته مي

 استرس يكي از مشكالتي است که بشر امروز با آن درگير است. [49] 2عمومي  درمان .

اشند. بهای انفرادی يا گروهي برای غلبه بر استرس ميها به دنبال پيدا کردن راهانسان

اين پروژه از اينترنت به عنوان يک ابزار فراگير برای درمان جمعي استفاده شده  در

وب،   اصول روان درماني و  استفاده از يک برنامه  ن روش با استفاده ازاست.  در اي

شود که باعث کاهش استرس و افسردگي هايي ارائه ميمتناسب با هر شخص توصيه

                                                 
Visualization and Interaction for Business and Entertainment 1 

Popular therapy 0 
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شوند. افراد شرکت کننده در اين پروژه بعد از چهار هفته خودآگاهي بيشتری نسبت مي

س هايي را برای مقابله با استرآنها راهبه استرس و افسردگي کمتری  داشتند. همچنين 

 ياد گرفته بودند.   

  در اين پروژه يک ابزار  پوشيدني قابل قبول در نظر [48]درمان اختالل عاطفي فصلي .

با استفاده از نور درماني طراحي  1عموم و قابل حمل برای درمان اختالل عاطفي فصلي

اييز و های پباشد که در فصلشده است. اختالل عاطفي فصلي يک نوع افسردگي مي

برای درمان استفاده   2دهد و از روش جعبه نورانيمستان که نور کمتر است رخ ميز

شود. جعبه نوراني يک ابزار است که از خود نور ساطع مي کند و نور طبيعي فضای مي

 بيرون را شبيه سازی مي کند. 

 توانند باعث اين ابزارها مي .ترطراحي ابزارهايي برای تشويق به سبک زندگي سالم

شوند. اين پروژه به بررسي نقش ابزارهای کاهش استرس و  افزايش کارآيي کارمندان 

اجتماعي تبادل داده آنالين و آفالين بر کارآيي و تندرستي پرداخته است.  همچنين به 

ي و چند کارگ الگوی خواب، رژيم غذايي، تأثير ورزش و سالمتي جسماني بر تمرکز،

شده است. نتيجه اين تحقيقات منجر به ايجاد ابزارها  کاری پرداختهکارآيي در محيط 

های کاری هايي خواهد شد که تشويق به سالمتي و کار مؤثرتر در محيطو فناوری

ای از نتايج بدست آمده،در زمينه نحوه چک کردن ايميل در زمان کار پردازد. نمونهمي

 . [51]شد باو کارآيي کارکنان مي کردن و تاثير چک کردن ايميل بر استرس، تمرکز
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 تحلیل بازار محاسبات عاطفی -3

ميليارد دالر بوده است که اين ميزان در سال  12,2ميزان  2116در سال   1حجم بازار محاسبات عاطفي

آمريكای شمالي دارای بيشترين سهم  2116. در سال 2شودميليارد دالر پيش بيني مي 51,89، در حدود2121

نرخ دارای بيشترين سهم بازار شود.  2121يانوسيه در سال اق-شود آسيابازار بوده است که پيش بيني مي

 ريو سا يعاطف يمحاسبات یها ستميساخت س زياد یها نهينوظهور، هز یدر اقتصادها یساز تاليجيآهسته د

ابزارهای درماني بيشترين سهم را  است. يعاطف محاسباتمهار رشد بازار  يعامل اصل ،ياتيعمل یچالش ها

 يدر حوزه بهداشت و علوم انسان يظهور محاسبات عاطفاند. در دريافت  فناوری محاسبات عاطفي داشته

 يموجود م يفعاط يمحاسبات یها ستميشود. س يصنعت م نيدر ا يانقالب شرفتيپ کيبه  ليتبد احتماالً

. رديمختلف مورد استفاده قرار گ يمقاصد پزشك یابر نمايش هيجاناتو  صينظارت، تشخ یند برانتوا

 باشند:های زير ميبازيگران بازار محاسبات عاطفي شرکت

 Apple 

 Google 

 IBM 

 Microsoft 

 Qualcomm 

 Beyond Verbal Communication 

 Eyesight Technologies 

 Affectiva 

 CrowdEmotion 

 iMotions 

 GestureTek 

 Cognitec 

                                                 
https://www.marketsandmarkets.com 1 
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 در ایرانجایگاه محاسبات عاطفی  -4

برای مشخص شدن جايگاه محاسبات عاطفي بايد به موضوع باالدستي اين مقوله به نام علوم شناختي 

ور باشد. در کشها و کاربردهای علوم شناختي ميپرداخته شود. در واقع محاسبات عاطفي يكي از شاخه

 ای شده است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت. توجه ويژه 1181ايران به علوم شناختي از سال 

 علوم شناختی 4-1

، بيوتكنولوژی، فناوری فناوریکه در کنار نانو ؛استظهور نو یهايكي از دانش 1علوم شناختي

علوم شناختي مطالعه علمي  . دهدياند تشكيل مگرفتهنام NBIC2همگرا را که  یهااطالعات مجموعه دانش

مانند علم اعصاب،  ييهاطيف آن رشته سر کيپيچيده و جذاب ذهن است که در دنيای  یارشتهنيو ب

گر آن برآمده از علوم انساني و سر دي يشناسبا منطق و روش يشناس، جامعهيشناسروانشناسي فلسفه، زبان

، گريدعبارتباتيک و رايانه است. بهافزار، هوش مصنوعي، رنرم از، شدهليتشك رايانهاز علوم مهندسي 

ا بتوان ها نياز دارد ترسي موضوعي به پيچيدگي ذهن يا مغز به همكاری و ارتباط پژوهشگران اين رشتهرب

، یريگميشناختي مانند حافظه، يادگيری، ادراک، توجه، استدالل، آگاهي، حل مسئله، تصم یندهايفرآ

 ذهن و.. را مطالعه کرد.  یرسازيخالقيت، تصو

 طتوس اطالعات رايانه در. دانست رايانه نوعي همچون تساهل توان با مي از ديد علوم شناختي ذهن را

جام آن ان یبر روشود و سپس عمليات متفاوتي وارد سامانه مي ديکلصفحهورودی مانند  یهادستگاه

پردازش کرد. نتيجه اين پردازش  افزارنرمتوان در رايانه ذخيره و توسط را مي واردشدهگيرد. اطالعات مي

سي های حتواند به خروجي رايانه تبديل گردد. به همين شكل، اطالعات از جهان خارج توسط گيرندهيم

شود و در يابد، در حافظه نگهداری ميما )مثل بينايي يا شنوايي( به داخل شبكه پردازشگر )ذهن( راه مي

لبته، بايد ار حرکتي باشد. اتواند گفتار يا رفتاين پردازش مي یهايخروجگردد. فرايند تفكر پردازش مي

از  انسان یهاافتيدرتمامي  و شاملتوجه داشت که اطالعات در اين رويكرد معنای بسيار وسيعي دارد 

                                                 
Cognitive Science 1 
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بي فطری يا اکتسا صورتبهکه در درون ذهن انسان  شوديمعالوه تمامي مفاهيم و ادراکاتي جهان خارج به

 وجود دارد.

 در سطح ایران فعال در زمینه علوم شناختی موسسات علمی 4-2

 )پژوهشكده علوم شناختي پژوهشگاه دانشهای بنيادی )مرکز فيزيک نظری و رياضيات 

 )پژوهشكده علوم شناختي )غير انتفاعي 

 پژوهشكده علوم شناختي دانشگاه شهيد بهشتي 

 دانشگاه رازی کرمانشاه 

 دانشگاه تربيت مدرس  

 تربيتي دانشگاه تبريزده روان شناسي و علوم كدانش 

 دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد 

  دانشگاه تهران رايانهدانشكده برق و 

 ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 4-3

ستاد فعال مي باشد. ستادهايي که در زمينه  11معاونت علمي رياست جمهوری در حال حاضر درای

NBIC د:نزير مي باشبه شرح کنند فعاليت مي 

 1192: آغاز فعاليت از سال فناوریستاد نانو 

 1197ستاد زيست فناوری: آغاز فعاليت از سال 

 ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات ميكرو الكترويک

 1181ز فعاليت از سال اهای شناختي: آغستاد توسعه علوم و فناوری
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 سند راهبردی علوم و فناوری شناختی 4-4

. استهای الف ذکر شده علمي کشور جزو اولويت سند نقشه جامع های شناختي درعلوم و فناوری

فصل پنجم نقشه جامع علمي کشور  5-1به استناد قسمت الف بند  سند راهبردی علوم فناوری های شناختي

شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع  22/16/1181و براساس نسخه نهايي شده در جلسه ششم مورخ 

انقالب فرهنگي به تصويب رسيد. در مقدمه شورای عالي  11/19/1181مورخ  688علمي کشور، در جلسه 

های اوریفن شناختي به مطالعه کارکردهای شناختي ذهن و مغز و توسعه علوماين سند اينگونه آمده است: 

 در تعامل رودساز است که اميد ميلحاظ دانشي نو، پويا و آيندهپردازد و بدين از اين دانش نو مي برگرفته

ای به ارتق اطالعاتهمگرا چون زيست فناوری، فناوری نانو و فناوری  فناوريهای و نو هایبا سايردانش

اده بهينه از های هوشمند و استفمغزی، توليد سامانه هایناشي از آسيب هایکيفيت زندگي بشر، رفع کاستي

نقشه  در سند و فناوريهای شناختي که علوم دارد و قوای فكری انسان بيانجامد. بدين لحاظ ضرورتذهن 

الف ذکر شده است در کشور گسترش يابد. اهداف اين سند به شرح   اولويتهای جامع علمي کشور جزو

 باشد:ذيل مي

 ن با ابطه آهای علمي در باب کارکردهای ذهن و چگونگي شناخت و رتوليد و توسعه نظريه

شناسي اسالم در زمينه ماهيت نفس، ذهن و مغز در حوزه علوم شناختي بر اساس مباني انسان

 کاکردهای آن؛

 مطالعات مغز و کارکردهای شناختي توليد و توسعه علوم پايه در زمينه 

 ها و کارکردهای شناختيتوانمندی های پرورش و تقويتدستيابي و توسعه روش 

 سط مغز و رايانه و انسان و ماشينها و ابزارهای واعه فناوریبرداری و توسبهره 

 های شناختيرواني و اصالح کاستي هایهای درمان نابهنجاریدستيابي و توسعه روش 

 های شناختي و مغزرفته از سامانههای مصنوعي الهام گدستيابي و توسعه سامانه 

 های شناختيفناوری ای و مرجعيت علمي در عرصه علوم وکسب رتبه اول منطقه 

 باشند:راهبردهای اين برنامه به شرح ذيل مي
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 علوم در زمينه دانشگاهي و حوزوی مشترک ومطالعات ایرشته بين پژوهشهای انجام 

 شناختي هایوفناوری

  شناختي هایو فناوری برای پژوهش و آموزش علومالزم تربيت نيروی انساني 

  ذهن فلسفه فناوريهای شناختي به ويژهنظريه پردازی در زمينه علوم و 

 شناختي درزمينه علوم ويژه وفناوری پژوهشي، آموزشي ازمراکز حمايت 

  شناختي هایالمللي در زمينه علوم و فناوری بين تعامالتتقويت همكاريها و 

 موقعيت علمي کشور  منظور تثبيت افزايش توليدات علمي و فناوری شناختي به 

 شرح ذيل مي باشد:اقدامات اين سند به 

  حمايت از تأسيس مراکز پژوهشي، آموزشي و فناوری ويژه و پشتيباني از راه اندازی دوره

جديد دکتری و پسادکتری در زمينه علوم و فناوريهای شناختي با رويكرد اسالمي در  های

دانشگاههای واجد شرايط کشور با هماهنگي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، 

 رمان و آموزش پزشكيد

  پشتيباني مالي از انجام مطالعات بين رشته ای در زمينه علوم و فناوريهای شناختي در مؤسسات

 و مراکز دانشگاهي و حوزوی موجود بر اساس معيارهای مصوب پيشرفت علمي

  حمايت از تأسيس آزمايشگاه های مطالعه مغز و تصوير برداری عصبي در سطح ملي به منظور

 .تحقيقات علوم شناختي، با هماهنگي دستگاه های مسئول ذيربطتوسعه 

  حمايت از ايجاد شبكه آزمايشگاه های علوم و فناوری های شناختي، با هماهنگي دستگاههای

 مسئول ذيربط

 حمايت از تأسيس آزمايشگاه های حيواني و انساني علوم شناختي و تربيت نيروی انساني 

 حيواني و انساني، با هماهنگي دستگاه های مسئول  متخصص برای انجام تحقيقات مجاز

 .ذيربط
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  تشكيل شبكه مجازی ارتباطي و بانک اطالعات علمي ميان مراکز دولتي و غيردولتي

 آموزشي و فناوری و آزمايشگاه های علوم و فناوريهای شناختي، پژوهشي،

  نهایتفكر، انجمحمايت از مراکز رشد و توسعه فناوری، شرکت های دانش بنيان، کانونهای 

 علمي، برگزاری همايشهای ملي و بين المللي در زمينه علوم و فناوريهای شناختي

 حمايت از افزايش هدفمند تعداد پژوهشگران و تشويق طالب و دانشجويان نخبه تحصيالت 

 تكميلي رشته های ذيربط به ادامه تحصيل در علوم و فناوريهای شناختي. 

  و مسلط بر مباني اسالمي در عرصه های علوم شناختي به ويژهحمايت از اساتيد صاحب نظر 

 فلسفه ذهن در مراکز حوزوی و دانشگاهي

  ترغيب مراکز حوزوی و دانشگاهي به پژوهش در عرصه های فلسفي و ديني مربوط با علوم

شناختي و برقراری گفتگو با انديشمندان و صاحب نظران ساير کشورها به منظور معرفي و 

 داخلي در زمينه علوم و فناوريهای شناختي يه های برگرفته از معارف اسالميترويج نظر

 حضور در مجامع علمي جهاني و بازاريابي برای توليدات فناوری شناختي به منظور تحقق 

 مرجعيت کشور در حوزه علوم و فناوريهای شناختي

  و جهان اسالم و حمايت از برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مهم منطقه

دانشگاههای پيشتاز در علوم و فناوريهای شناختي در ساير نقاط دنيا به منظور آشنايي با 

فعاليتهای آنها در زمينه علوم و فناوريهای شناختي و معرفي توانمنديهای ايران در اين زمينه و 

 انجام طرح های تحقيقاتي مشترک

 ي اسالمي و به دور از نگرش مادی انگارانه حمايت از تدوين متون آموزشي سازگار با مبان

 زمينه علوم و فناوريهای شناختي در

  حمايت هدفمند از سرمايه گذاری بخش غيردولتي برای تحقيقاتي بنيادين، کاربردی و توسعه

 در حوزه علوم و فناوريهای شناختي ای
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  ،فرهنگيترغيب سازمانها و مؤسسات آموزشي، تربيتي، درماني، رسانه ای، اقتصادی ،

دفاعي برای اخذ مشورت از محققان دارای صالحيت در علوم و فناوريهای  اجتماعي و

 شناختي و استفاده از دستاوردهای آنها

 فرهنگ سازی و ترويج علوم و فناوری های شناختي و معرفي دستاوردهای آن 

 گیریجمع بندی و نتیجه -5

ی و هوشمندی ابزارهای هوشمند به شمار محاسبات عاطفي به عنوان يكي از عناصر کليدی باورپذير

را در دست، کيف و يا جيب خود دارند. انواع  ابزارهاها حداقل يكي از از اين امروزه اغلب انسانرود. مي

« درک»بندهای هوشمند و .... اينجاست که ها و دستمختلف ابزارهای همراه، از گوشي گرفته تا ساعت

يابد؛ ماشيني که بيش از هر شخص واقعي ديگری در طول او اهميت ميماشين از انسان و تفسير و رفتار 

کنيم و بيش از هر شخص ديگر با آن در تماس شبانه روز با ماست؛ بيش از هر شخص ديگر به آن نگاه مي

  .فيزيكي هستيم

ر د در واقع باشند.گسترش اين فناوری مي هایو ابرهای محاسباتي به عنوان فرصت IoTهای فناوری  

ها تعاملي چرا که در اين صورت قادر نخواهند بود با انسان د.تواند فقط شي بماناشيا، شي نمي جهان اينترنت

 ،در برابر انسانعاطفگي خارج شده واحساسي و بياز قالب بيبايد اشيا   بيني داشته باشند.پايدار و قابل پيش

  .شود« شخص»بايد  ءاز اين رو شي .باشنداحساس و عاطفه  دارای

در  است و رقابت شديدی ريچشمگ اريبس علوم همگرا ۀنيکشورهای پيشرفته درزم یگذارهيسرما

 هکيبه اسرار مغز و استفاده کاربردی از آن در ميان کشورها وجود دارد. در کشور ما درحال يابيدست

 یهاشرفتيپ گرفته ومناسبي انجام یگذارهينانوتكنولوژی، بيوتكنولوژی و فناوری اطالعات سرماۀ نيدرزم

همگرا، يعني علوم شناختي هنوز اقدام  یهاعضو چهارم دانش ۀنيآمده است، ولي درزمدستبه يتوجهقابل

 ديترديبيک دانش مادر که  عنوانبه، جا دارد نسبت به اين دانش نو هذايعل متناسبي انجام نگرفته است.

ی گذارهيسرمای انساني بر جای خواهد گذاشت توجه شده، هاحوزهی بر بسياری از آورشگفت تأثيرات

  بيشتری در توسعه اين دانش نو انجام گيرد.
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