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%�زی  �ای : ط�ح */وھ.�  � ھ'ف ز��)�ASYFAIRط�ح ا%��)�ف *)�ھ)'&� 
7� *)�ھ)'&� در ارو*�-7� و �4'%�6'ور 345 �)���12  

 
  �; ����3؟

 
�آ�)' ?<���  �; �= */وھ.>� دا�.>�ھ� ھ��3.
�	ل */وھ� در �.	رھ�ی ����B ارو*� ھ���A  �7 3)3 آ�� .� ;�

�ی در �ره درD	ا%�3�#27�&.��D �� �ھ� �ارو*� �4'% FG% را  ھ�ی *)�ھ)'&� در "H��� �.ح */وھ� 	د�� ا�; ط
�%�� ا�; ط�ح را *�و
�	ر ��= ��" () J) «ERC�� ;���7	رای */وھ� ارو*�«*�% .'(�Nick Gill) ��Jا%��د��ر ر ،

) ��ا
��ی ا����� در دا�.>�ه ا�����Exeter���%د دو��� �� %�ز��ن ر�P� Qھ� 	ه دارد. �; �<'P� �  �������ای ارو*� )  
.3����  

 
����ت ا%��)�ف *)�ھ)'&� ا%�.ط	ل �� 2021ا�; ط�ح */وھ.� �7 %�ل   ���* "��J و '.� ����S
ھ�ی */وھ.�  � ھ#� 

�ا ���J	د. ا�; رھ)#	دھ�  � ا%�س ا%���'اردھ�ی ا%�س رھ)#	دھ�ی اJ �?TD	رای */وھ� ارو*� و دا�.>�ه ا���� ا
�
�  ای 7'و�; J'ه ا%�.5

 
  �)3؟�; �V ��ر ��

 
 در �.	رھ�ی �; ا��وز  �ای ��Xرت  � ا?'ا��ت ?��	�� از ��'وده �#	�� داد&�ه در ا�)�W 5<	ر دارم. ��اA7�� Y�

�Jر%�'&� ��ددا ����� ھ��)'. �; از رو�'ادھ�ی AD�  �.ح */وھ� �)3 �7  �	ا��3 ا�; ���� را �داری ��ارو*��� از ا�; ط
����ت داد&�ه � Y#��ای *�%Z دادن  � ھ� و �.	رھ�ی د�>� �����H �)�3. ھ'ف ا�; ط�ح */وھ.�،   �
آوری اط��Tت ��

�آ�)' 6'ور 345 دادر%� V>	�� ��ا�; *�%� ا%� �� ?
 �  A7��اد �
7	ا�)' ا�; روال را  �ای ���H]��ن <�ت و د�>� ا
7� �))'.*)�ھ)'&� �)���12  

 
�%�ھ�ی ���� ر%�'&�، ���)'ات *.���Aن درD	ا%� و ���)'ات �����1ن ھ� و *�%�Z; �.�ھ'ات D	د از ا�; روال، *

�Jددا�� �ا%	Dداری ��در� � �#J .3(���Jا��' ��ددا	داده ��7 �#��7 \�7�7) '�(�A  د).ھ�ی �; را	J  و �آرا� �  ;�
�� �[�5 �#J ����  7	ا��' از �;  �	اھ�' �� ���� را 7�ک �)J.3	م و در ھ� ز��ن ��ا�5�ام در 

 
  ���� در ا�� ط�ح ��وھ� ا
	�ری ����

 
��� D	اھ3 J �����ای ا�; ط�ح */وھ.� در 6'ھ� ��آ�)' ا
��� در ا�; ط�ح در J ای��د.  � ھ�Q �)	ان ا�^ا��  �

 ،3J�  �#J ����*/وھ.� و�	د �'ارد و ا�2�اف از آن *���'ی  �ای J#� ��	اھ' داJ�. ا&�  � ھ� د��" ��	اھ�' �; �Jھ' 
  7	ا��' از �;  �	اھ�' �� ���� را 7�ک �)3.��

 
 �� �����  ا()!؟ا&� �%� $#د را �"��� دھ�!، �� ا

 
� �)'، در ھ� ز��ن �� ���7 �#J �X� ًا'S  زه �.�ھ'ه را  'ھ�' و���� امآوری ��ده7	ا��' اط�7��T را �� �; �#Yا&�  � �; ا

�#� ���'. ا&�<  `*�A(�ھ�ی �6�D از ���� در ا���Dر ��  �J'، �	]	ع را  � �� اطTع دھ�'. D	اھ�' اط��Tت �� 	ط  � 
��#��; ��ر اراJ 3�#27 �  �� .'�(� �b#� ا�5�ام ���^و�� �'ارد �� د����  �ای ا� ً�H�G� �#J اف�ای �'ارد. &cار�3. ا�2

� ا%�  � �� اطTع دھ�'.��  
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7	ا��'  � ا&� ?2' ا�2�اف دا�J�  ��J'،  ��' *�� �� *` از ���� �	]	ع را  � �� ا�Tم �)�'. *` از ���� ر%�'&� ��^ �� 
�%��دن ا�#�"  � */وھ.>�ان (�.��� ا�#�" ط�ح ھ�ی ����B  � �� 7#�س  >روش
 :'���asyfair@exeter.ac.uk 

) �� در دا�.>�ه ا���H��� قTDر ا	دن ا�#�"  � ا���%�
�%��دن ���� our@exeter.ac.ukg.m.seymا%�)،  � 
 �  ،(

�; 7#�س J) �� �  �(1�7#�ره�ھ�ی (�.��� *��� *�و
�	ر ��g &�"، */وھ.>� ارJ' ط�ح در ادا�� ذ�� J'ه ا%�) ��  � &

  1�7; در ادا�� ذ�� J'ه ا%�).
 

  آ�� $*�ی و
#د دارد؟ 
 

  �#J �%ا	Dرو�' ر%�'&�  � در ��ی  �h�7 ارد و'� �#J ای��ی  GD �&'�%ر ����ا��زه دادن  � �;  �ای 5<	ر در 
�وھ� از */وھ.>�ان ورز�'ه روش */وھ� �� را  �ر%� و اTD?� و �)�%\  	دن آن را ���7' ��ده& .�Jاھ' دا	ا�'. ��

�وه */وھ� &ASYFAIR  ا35، آرام^���i �G��� د �)'.?2' دارد�Wا� �A5�2� ای�  و �#�#6  
 

  آ�� ���� در ا�� ط�ح ��وھ� �-�)� ,�ای �� دارد؟ 
 

��� در ا�; ط�ح */وھ.� �^�� �	�7ه J- 'رو� �  ��Aj� �� �1(� ��h�7 �#J �ر��.� ،�(S� .ارد'� �#J ای�  �#�H��� ت'�
��\ �� ز�'&� *)�هر%�'&�  � *�و�'ه J#� ��	اھ' داJ�. ا���A ا�; ط�ح */وھ.� �#4; ا%� ��1 k���	��ن آ�)'ه را از ط
.'.�A  د	AP  �&'(ط  � %���3 ا%��)�ف *)�ھ	 �  � ا?'ا��ت � ��اد ذ�
�� ا	7  

 
�� .	/ �� ������ ��,�ای اط�01�  ا()!؟�#د، �� ا

 
 Y#��6 *��وی آوری J'ه ���7" ��اط��Tت �D ی	د �� آ�� رو�' ر%�'&�  � ا%��)�ف *)�ھ)'&� از ا�>	J l�.� �7 د	J

��.��D �� '(� اری ��داده'P<� و "H�(� ;د. دادهھ�  � روش ا�	J�  از روی ھ� �#J ��	ھ l��.7 �(S� ،د	اھ'  	D م��
ھ� و ��^ ا�; رو�' c5 "��Jف ����P و ��4ن J	د، �#4; ��	اھ'  	د.� ��اط�7��T �� در ?��\ ا�; ط�ح */وھ.� �)�.

��2�J ح رو�'ادھ� وT6د. ا	اھ'  	D ،�>�H� ارد �#4; و	ل، در �	#S���i ھ�ی  
 

J	د. ا�; �n�Hت در ھ�ی ��#� ا%��1ده ����م  �ای �>�رش �n�Hت */وھ.� و ا��.�ر آ��P در ژور��لھ�ی  �از داده 
�آ�)' 6'ور 345 ��#� ��^ �	رد  �ر%� ?�ار �� ھ�ی�.��
�د. در ]#;، از آ��W �� ھ'ف ا�; ط�ح */وھ.�  AP	د �&

ھ� در ھ� ��^ ?�ار دھ�3. داده&cاران، �#	م ��دم و ر%�����م J#� را در ا���Dر %��%�ھ�ی  �*)�ھ)'&� ا%�، �#4; ا%� داده
 ا�3،ھ�ی *)�ھ)'&� �� �� �Jھ' آن  	دهھ� و *�و�'ه��د و  � روی درD	ا%�&&cاران ا�	ر *)�ھ)'&� ?�ار �#�ا���Dر %��%�

�&cار ��	اھ'  	د.  � ا%��1ده از ا�#�" &�وه �� در ادا�� ذ�� J'ه ا%�، ���h�7ا��'  � �� در �ره داده	ط 7�A7د در ار	D ھ�ی
.'���#   

 
�  ًT��� ���� �%ای ا%��1ده ��م داده�� �#4; ا�ھ�ی ا�; �>� دو �ره در ط��P5ی */وھ.� آ�)'ه در  ��>��� دادهھ� را  

��م */وھ.� ھ�ی ھ	��� J#� �� د�>�ان در آن و�	د ��	اھ' داJ�. اط��Tت  ���م D	اھ'  	د و دادهھ�  �دار�3. ا�; داده
ھ�  � روش ا�; �S'وم ، دادهJ	د. *` از ا�; �'ت ��>��� ا�;  � ا%�س ا�^ا��ت دا�.>�ه ا����  � �'ت ده %�ل �>P'اری ��

  J	د.��
 

 �� �%)�2� �  �#د؟از  �4� �56� 7��8��#3
 

J	د. ھ#� */وھ.>�ان ھ#�4ر ا�; ط�ح */وھ.�  � 5��J �2�J 3#� ھ�ی �� Ah� �#���م، �7ر�7 Z	�J ���.� �� '#� در داده 
 در 6	ر�7 دادها�5�ام ��H
�ای ط�ح */وھ.� �))' آوری ��ھ�ی J �2�J#� را �#c&Yار�' و ��� ا�; ��ر  �ای ا

5���2�J 3 را ا�<� �))'. o15 ارداد��وری  �J'. */وھ.>�ا�� ��  � اط��Tت %� و ��ر دار�'،  ��' ?[  
 

��D از داده  Y#�ھ� را  � ا���5ط و ھ�ی ��5س �� 2D	J�  �6'. �� ا�; دادهJ	د، �#4; ا%� دادهآوری ��ھ��� �� 
�ه ���D�4ت ا�)��� ذ� �3. �� اط#�)�ن ��ر����(�Qت �)'رج �` در آ�)'ه �#�دھ�3 �� ھ���Tرا از روی اط �#J ��	ا�' ھ	7
  ���Dر د�>� */وھ.>�ان l��.7 دھ'.ھ�ی در ادر */وھ� �)�.� J'ه �� داده

 
�ای ط�ح */وھ.�  ��ای ا  ،�#J ���[ت،  � ر��Tاط �&� طkA اط��Tت �)'رج در ا�;  H
 �#J �2�J ت��Tاز اط ��

ا%��1ده D	اھ�3 ��د. �� اط��Tت J �2�J#� را در » ���
X� از اط��Tت« � �Y1 �#	م ��دم و  � ا%�س ?��	ن ��ری 
�اد �Dر
ھ�ی دھ�3 و اط��Tت J �2�J#� را  'ون و�	د 7<#�;?�ار �#� ASYFAIRج از &�وه */وھ.� ا���Dر ا


�  � �.	رھ�ی �Dرج از �� ��X
  �)��HG(� «�#� "H�(�.3 ا?��2دی ارو*�«���
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  اط��Tت ���#47 
  

�� ��� ^�� �J	رای «�)' و  	د�� آن را ا�; ط�ح */وھ.� را دا�.>�ه ا���
� ا%�س  ����� */وھ� و �	آوری  )ERC» (*/وھ� ارو*� » k
 2020ا
�ارداد �#= ���� J#�ره » ا��7د�� ارو*�? � StG-2015_677917  ;���7

��.'(�  
 
 
 

   
  اط��Tت 7#�س

 
Z%�* آ��ده �وه */وھ��%��; و د�>� ا�<�ی &* �  ��	& �#J .3ح */وھ.� ھ����ھ�ی اJ ���#�5#� در �ره ا�; ط

�و
�	ر ��= &�"، */وھ.>� ارJ'، �� د�>� ا�<�ی &�وه */وھ� 7#�س  >���'.7	ا��'  � اط��Tت 7#�س ��* �  �  ز�
 

  www.asyfair.com. %��� ��  �� �':7	ا��' در وبھ�ی &	��&	ن) را ��اط��Tت �� 	ط  � ط�ح */وھ.� ( � ز �ن 
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