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آوریفننگاریرهیالگویجامعارائه

چكيده

قرار بررسی مورد  گردیدهکه به صورت عمومی منتشر  نگاشت ره 41 ،تحقیقدر این 

البته، در تعدادی از  ها استخراج شده است. از آن نگاری رهمراحل مشترک و  گرفته

نگاری ارائه نشده است و در اینجا تنها از  های مورد بررسی، روش و مراحل ره نگاشت ره

 و ...( استفاده شده است.  ها آوری ، محصوالت، فننفعان )از قبیل اهداف، ذیها  آنموارد مهم 

بهره برده شده آوری  فن نگاری رههای عمومی  برای تعیین تقدم و تاخر این مراحل، از روش

ی برگزاری کارگاه بازار،  باشد که شامل چهار مرحله ها، مدل تی می ترین این روش مهم است.

 الگویی جامع شاملر پایان، باشد. د نگاری می آوری، و کارگاه ره کارگاه محصول، کارگاه فن

به همراه درصد اهمیت هر مرحله )که بر اساس فراوانی بکارگیری مراحل در  ،مرحله 41

از مزایای این روش، یکی  نمونه آماری مشخص شده است( ارائه گردیده است.

تواند با توجه به منابع و زمان، درصد  باشد، بدین معنی که سازمان می پذیری آن می انعطاف

 را حذف نماید. روش از مراحل اهمیت، و موضوعیت داشتن هر مرحله، برخی



پذیریدرصداهميت،انعطاف،آوریفن،نگاریره،جامعالگویهایكليدی:واژه

 
Representation of Comprehensive Technology Roadmapping Model 

 
ABSTRACT 
In this research, 14 roadmaps were considered that they have published in public domain 

and common steps of roadmapping were educed from them. However, in the number of 

considerd roadmaps, technique and process of roadmapping is not presented and here's just 

a matter of them (such as goals, stakeholders, products, technologies etc.) is used. To 

determine the transposition process, the typical technology roadmapping methods is used. 

The most important of these methods is T-Plan, which include four stages e.g. market 

workshop, product workshop, technology workshop and roadmapping workshop.  Finally, 

the comprehensive model that consists of 24 steps represented including importance rate for 

each step (it is based on the frequency of application of the steps in considerd sample). One 

of the advantages of this method is its flexibility, this means that organisation can eleminate 

certain steps of the method according to its resources and time, importace rate, and 

relevance of each step. 

 

Keywords: comprehensive model, roadmapping, technology, importance rate, flexibility  
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مقدمه

مسیر رفتن از وضعیت کنونی به است که آوری  فن نگاشت رهنگاری،  از ابزارهای آینده

در  ،در آمریکا .[4]کند  گذاری را با اهداف همراستا می کند و سرمایه مقصد را ترسیم می

 توسط نگاری رهها برای  اولین تالشمیالدی  4791ی  و اوایل دهه 4791ی  اواخر دهه

های  از آن، این روش توسط شرکت موتوروال و کورنینگ صورت گرفت. پس های شرکت

های مختلفی برای  روش .[4] اِی نیز مورد استفاده قرار گرفت .آی .دیگری نظیر فیلیپس و اس

 باشد. ها روش تی می ترین آن آوری وجود دارد که یکی از معروف فن نگاری ره

های مختلف صنعتی  مدل تی به عنوان یك برنامه تحقیقاتی سه ساله با همکاری شرکت

 نگاشت ره 41در این تحقیق، نیز حاصل شده است.  نگاشت ره 41و از بررسی حدود  [3]

 .شده است ارائهآوری در صنعت هواپیما مورد بررسی قرار گرفته است و روشی  فن

 هایموردبررسیدرفضاینمونهنگاشتره .1

ی بکار گرفته شده در این تحقیق پرداخته شده  در این بخش به ترسیم فضای نمونه

 های آن، ارائه شده است. مورد بررسی و گام نگاشت رهاست. برای این منظور، 

4طراحی، ساخت و تعمیر و اورهال هواپیمای کانادایی نگاشت ره" در .4.4
در سال  "

 :[1] باشد روش استفاده شده دارای مراحل زیر می 4771

 های بازار بینی نیازمندی : پیش4گام 

 : تعیین ملزومات محصول4گام 

 آوری : تعیین ملزومات فن3گام 

بینی نقص و  شناسی، پیش عیبمدیریت –های هواپیما  سیستم نگاشت ره" در .4.4

4آوری پژوهی فن آیندهسند –سالمت 
 ، روش زیر ارائه شده است4111در سال  "

[5]: 

 های بازار : تعیین محرک4گام 

های عملکردی/عملیاتی الزم برای گرفتن سهم  های و مشخصه : تعیین نیازمندی4گام 

 بازار

                                                           
1 Canadian Aircraft Design, Manufacturing and Repair & Overhaul 
2 Aircraft Systems -Diagnostics, Prognostics and Health Management -Technology Insight 

Document 
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یابی به محصول  برای دست آوری الزم های فن ها و اولویت ها، شکاف : تعیین قابلیت3گام 

 مورد نظر

ای  آوری، و بازبینی دوره آوری، شروع اجرای فن فن نگاشت ره: ایجاد گزارش 1گام

 نگاشت ره

وسایل پرنده بدون سرنشین در ایاالت  نگاری رههای انجام شده برای  فعالیت .4.3

 :[1] عبارت است از 4111-4145ی  متحده آمریکا در بازه

)ماخذ اصلی  UAVتشخیص نیازمندی های مربوط به توانایی های سیستم  .4

برای شناخت نیازمندی ها، فهرست اولویت های مرکب که بطور ساالنه توسط 

 واحد فرماندهی تهیه می گردد( 7هر یك از 

 ایجاد یك سری مسیرهای پیش بینی شده )مانند قوانین مور( برای فناوری .4

با ترکیب  UAVجامع خط سیر برای فرصت های توسعه ای  ایجاد یك برنامه .3

شامل مقاصد، فناوری های  نگاشت ره)این   نیازمندی ها و مسیر فناوری مذکور

ممکن، مسیرهایی به سمت این فناوری ها، مقیاس هایی جهت بررسی میزان 

 پیشرفت می باشد(

 ای بررسی هزینه 

 سازمان های متولی 

41153-4131های هواپیماهای بدون سرنشین  سیستم نگاشت ره" در  .4.1
منتشر  ،"

بیان نشده  نگاری ره، روش 4115شده توسط وزارت دفاع ایاالت متحده در سال 

 :[9] بایستی پاسخ داده شوند نگاشت رهسواالتی که در این  است.

 تواند به صورت بالقوه توسط  میهای نظامی  هایی برای قابلیت چه نیازمندی

 شود؟ های هوایی بدون سرنشین برآورده می سیستم

 ها نیاز است؟ هایی برای فراهم کردن این قابلیت آوری چه فن 

 توان دست یافت؟ ها می آوری چه زمانی به این فن 

41111-4145نیروی هوایی  نگاشت ره"در  .4.5
منتشر شده توسط نیروی هوایی  "

 .[8] بیان نشده است نگاری ره، روش 4111ل ایاالت متحده در سا

های هواپیمای بدون سرنشین  ارتش ایاالت متحده برای سیستم نگاشت ره" در .4.1

4135-41415
 .[9] بیان نشده است نگاری رهروش  4141در سال  "

                                                           
3 Unmanned Aircraft Systems Roadmap 2005-2030 
4 AIR FORCE ROADMAP 2006-2025 
5 U.S.Army Roadmap for Unmanned Aircraft Systems 2010-2035 
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آوری کارا و قابل تحمل شدن از نظر محیط سیستم حمل و نقل  فن نگاشت ره" در .4.9

1هوایی آینده
 .[41] بیان نشده است نگاری ره، روش 4119در سال  "

41199-4134های بدون سرنشین  سیستم نگاشت ره"در  .4.9
تهیه شده توسط وزارت  "

 بیان نشده است. نگاری رهدفاع آمریکا روش 

های بدون سرنشین  ی سامانه ی آینده راهبردی برای هدایت توسعه نگاشت رهاین 

، تامین وجه و نگاشت رهکند. همچنین، این  های مربوطه فراهم می آوری نظامی و فن

های بدون سرنشین در وزارت دفاع را به منظور اطمینان  آوری سامانه ی فن توسعه

 .[44] کند میبندی  ی وزارت اولویت از بازگشت سرمایه

9نیك نکستژناویو نگاشت رهاز  4نسخه " در  .4.7
بیان نشده است. در  نگاری رهروش  "

، در نگاشت رهدر این  های آینده است. تمرکز بر تعیین نیازها و چالش نگاشت رهاین 

تعیین شده است.  7های تواناسازهای کلیدی های مختلف اویونیك، قابلیت حوزه

های موجود، در حال توسعه و  آوری همچنین، برای تواناسازهای کلیدی فن

 .[44] مشخص شده است 41نوظهور

 :[43] باشد به صورت زیر می 44یاتا آوری فن نگاشت رهبرای  44تِرِزامراحل پروژه  .4.41

ها پیرامون ابتکارات صنعت در  سازی آن اطالعات و یکپارچهآوری جامع  جمع .4

 تحقیق و توسعه

 آوری سازندگان های جاری و آتیِ فن بررسی کلی تعدادی از برنامه .4

های جدید برای  آوری ارزیابی اثربخشی هزینه و در دسترس بودن فن .3

های خدمات  ها در عملیات ی کاربردی بودن آن هواپیمای تجاری به عالوه

 فرتی هواپیماییمسا

 43ارزیابی پتانسیل کاهش انتشار )کربن( .1

برداری از  ها برای خدمات مسافرتی هواپیمایی و بهره به تصویر کشیدن هزینه .5

 آوری جدید فن

                                                           
6 TECHNOLOGY ROADMAP FOR THE FUTURE AIR TRANSPORT SYSTEM BEING 

EFFICIENT AND ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE 
7 Unmanned Systems Roadmap 2007-2032 
8 NextGen Avionics Roadmap Version 1.0 Overview 
9 key enablers 
10 emerging 
11 TERESA 
12 IATA 

 .[31]نگاشت، کاهش انتشار کربن است  یکی از اهداف این ره 13
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 4141ها بعد از  آوری ارزیابی دسترسی به فن .1

 ی هواپیما در آینده ی الزامات عمومی برای توسعه توسعه .9

 آوری مورد نظر وه برای رشد فنهای بالق به تصویر کشیدن شراکت .9

 های الزم و خطوط زمانی بالقوه شرط-تشریح پیش .7

ی صنعت حمل و نقل هوایی سراسری ایمن را ارتقا  برنامه"گزارشی با عنوان در  .4.44

41دهد می
 :[41] عنوان شده استنگاری  برای ره مراحل زیر "

 چند ایالت برای داشتن همکاری پایداری ها و صنایع در وارد عمل شدن ایالت  .4

 نفعان اصلی تعیین ذی .4

 تعیین نقاط قوت در ایمنی و تواناسازهای آن .3

 های موجود و نوظهور تعیین ریسك .1

 نگاشت رههای  انجام تحلیل شکاف با بهترین تمرین .5

 بندی شده های پیشنهادی اولویت ی فعالیت توسعه .1

 ی اجرایی ی برنامه توسعه .9

15رصدهای زمین و نقش پهپادها نگاشت ره"در  .4.44
، چهار زمینه مد نظر قرار گرفته "

 است:

 های رصد زمین برای تمامی  ی مطلوب ماموریت تعیین و سندسازی آینده

 پهپادها بر اساس نیازهای تعریف شده توسط کاربر

 های فوق الزم  هایی که برای حمایت از ماموریت آوری تعیین و سندسازی فن

 است

  های مورد نیاز،  آوری ها و فن آوری های جدیدترین فن ی قابلیت ارائهبحث برای

ریزی  به انضمام تعیین مواردی که در حال پیشرفت هستند، مواردی که برنامه

 ها وجود ندارد ای برای آن اند، و مواردی که در حال حاضر برنامه شده

 جامع پهپاد شهری نگاشت رهی  فراهم کردن زیربنایی برای توسعه 

 :[45] باشد به صورت زیر می نگاری رهاین مراحل کاری در 

 ایجاد فهرست مصرف کنندگان .4

 سازی های هماهنگ سایت و کارگاه ایجاد وب .4

 ها مصاحبه با مشتریان و اجرای کارگاه .3

 ها ایجاد فهرست ماموریت .1

                                                           
14 industry Program Promotes Safe global air Transportation 
15 Earth Observations and the Role of UAVs 
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 آوری ی فن بندی برای توسعه ایجاد زمان .5

 آوری حمایت نشده( )توسعه فنها  تعیین شکاف .1

 آوری اجرای بازبینی شکاف فن .9

 4منتشر کردن ویرایش  .9

آوری  فن نگاشت رهداری  از فرآیند زیر برای ایجاد و نگه 41آوران اصلی دفتر فن .4.43

 :[41] کند یکپارچه ناسا استفاده می

 آوری های فن ایجاد فهرستی از حوزه .4

سازی )جهت  آوری و برای یکپارچه هایی برای هر حوزه فن تشکیل تیم .4

49 نگاشت رهآوری برای  های فن تیم ها نگاشت رهبندی  آوری و اولویت جمع
A-

STAR )سطح باالی یکپارچه 

 آوری های فن نگاشت رهفراهم نمودن رویکردی مشترک برای تمامی  .3

آوری  های فن آوری )تیم فنی ها نگاشت رهفراهم کردن یك نقطه شروع برای  .1

ها شامل  کنند. این ورودی آوری می ی شروع جمع هایی را برای نقطه ورودی

آوری  ی فنها نگاشت رهناسا،  47ها و اهداف راهبردی، خروجی 49اهداف

، 41های راهبردی هیئت مدیره ماموریت ی مرتبط ناسا، برنامه گذشته

ها به  آوری، منطق این طرح های فن نگاشت رههای مرجع،  ها/ماموریت معماری

آوری متمرکز مراکز ناسا به  های فن همراه پیامدهای ناشی از این تغییرات، ایده

هایشان، هزینه، ریسك، مفاهیم ضمنی عملکردی و نظم  همراه منطق ورودی

آوری مشخص شده توسط دیگر دفترهای نمایندگی  دهنده برای مسیرهای فن

 (MSDو  OCE, OSMAاز قبیل 

 آوری های فن نگاشت رهنویس  د پیشایجا .5

 ها نگاشت رهمرور  .1

 آوری های فن نگاشت رهسازی  سازی و نهایی بندی، یکپارچه اولویت .9

44های هواپیماهای فرسوده هوانیروز برنامه نگاشت ره" در .4.41
بیان  نگاری رهفرآیند  "

 :[49] باشد شامل عناصر زیر می نگاشت رهنشده است اما 

                                                           
16 Office of the Chief Technologist (OCT) 
17 Aero-Space Technology Area Roadmap 
18 goals 
19 objectives 
20 Mission Directorate 
21 Roadmap for General Aviation Aging Airplane Programs 
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  هدف )توصیف کوتاهی از موضوع یا مشکل و آنچه یك وظیفه قصد دارد

 انجام دهد(

 )وضعیت نهایی )تشریح خروجی مطلوب 

  وضعیت فعلی )تشریح چگونگی برطرف کردن موضوع یا مشکل در حال

 شود بیان گردد(( حاضر )یا اگر برطرف نمی

  نهایی کمبود است(تحلیل شکاف )تعیین آنچه بین وضعیت فعلی و وضعیت 

 های کلیدی برای اجرا( یابی بندی و دست )زمان 44مراحل برجسته 

 ها و افراد مورد نیاز برای رسیدن  ها، شرکت نفعان کلیدی )سازمان ها/ذی نقش

 به وضعیت نهایی، و آنچه از هر کدام به عنوان ورودی یا شراکت نیاز است(

 

 یالگویجدیدارائه .2

ها  آن از لذا بیان نشده بود نگاری ره، مراحل مورد بررسی های نگاشت رهدر برخی از 

که  بود ها نگاشت رهسازی  مربوط به یکپارچه ([45] )منبع ها ای نشد و یکی از گزارش استفاده

نیز استفاده نشد.  نگاشت رهاین از  ها دارد؛ از این رو، این نوع، ماهیتی متفاوت از سایر روش

متفاوت بود برای تعیین تقدم و تاخر  ها نگاشت رهدر این  نگاری رهاز آنجا که تعداد مراحل 

همچنین، درصد  استفاده شد. عمومی )مدل تی، گارسیا و بری، و ...(های  ها از روش آن

ی مورد نظر به فراوانی کل فضای  بکارگیری مرحله اهمیت هر مرحله، از تقسیم فراوانیِ

الگوی پیشنهادی در جدول زیر ارائه شده است. نمونه بدست آمده است.

 آوری فن نگاری رهمراحل  -4جدول 

مرحله


 عنوان
درصد

 اهميت

منابع

استفاده

 شده

1/1 تعیین اهداف 4  

4. [1] 

4. [45]   

3. [49]   

3/1 نفعان اصلی تعیین ذی 4  

4. [41]   

4. [49]   

5/9 های بازار بررسی و تعیین نیازمندی 3  4. [5] 

                                                           
22 Milestones 
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مرحله


 عنوان
درصد

 اهميت

منابع

استفاده

 شده

4. [1] 

3. [45]   

1. [1] 

4/4 های آینده تعیین چالش 1  
4. [44]   

9/44 تعیین ملزومات محصول 5  

4. [41]   

4. [44]   

3. [44]   

1. [9] 

5. [5] 

1. [1] 

7/41 آوری تعیین ملزومات فن 1  

4. [45]   

4. [44]   

3. [44]   

1. [9] 

5. [1] 

1. [5] 

9. [1] 

9 
ها پیرامون ابتکارات صنعت در  سازی آن آوری جامع اطالعات و یکپارچه جمع

 تحقیق و توسعه
4/4  

4. [43]   

9 
ریزی  هایی که در حال پیشرفت هستند، مواردی که برنامه آوری تعیین فن

 ها وجود ندارد ای برای آن اند، و مواردی که در حال حاضر برنامه شده
4/4  

4. [45]   

4/4 آوری سازندگان های جاری و آتیِ فن بررسی کلی تعدادی از برنامه 7  
4. [45]   

4/4 ایجاد یك سری مسیرهای پیش بینی شده )مانند قوانین مور( برای فناوری 41  
4. [1]  

4/4 های جدید برای محصول آوری در دسترس بودن فن 44  
4. [43]   

4/4 آوری ی فن بندی توسعه اولویت 44  
4. [44]   

3/1 های سازمان برای دسترسی به اهداف تعیین قابلیت 43  4. [5] 
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مرحله


 عنوان
درصد

 اهميت

منابع

استفاده

 شده

4. [43]   

5/9 ها تعیین شکاف 41  

4. [49]   

4. [45]   

3. [41]   

1. [5]  

45 
هایی جهت بررسی میزان پیشرفت در مسیرهای دستیابی به  تعیین مقیاس

 آوری فن
4/4  

4. [1]  

3/1 ای بررسی هزینه 41  

4. [43]   

4. [1]  

4/4 ها تعیین ریسك 49  
4. [41]   

4/4 بندی تامین وجه برای محصوالت اولویت 49  
4. [44]   

4/4 آوری مورد نظر های بالقوه برای رشد فن به تصویر کشیدن شراکت  47  
4. [43]   

4/4 سازمان های متولیتعیین  41  
4. [1]  

3/1 آوری نگاشت فن ایجاد گزارش ره 44  

4. [45]   

4. [5]  

4/4 ی اجرایی ایجاد برنامه  44  
4. [41]   

4/4 آوری شروع اجرای فن 43  
4. [5]  

4/4 نگاشت ای ره بازبینی دوره 41  
4. [5]  

پذیری مد نظر بوده است. هر  ی جامعیت و انعطاف دو مشخصه ،ی این الگو در ارائه

تواند برخی از مراحل این الگو را حذف نماید؛  و زمان خود میسازمانی با توجه به منابع 

 نگاشت رهی اصلی  شود مراحل با درصد اهمیت باال حذف نگردد چرا که بدنه البته توصیه می

 دهد. آوری را تشکیل می فن
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گيرینتيجه .3

مربوط به صنعت هواپیما الگویی جامع ارائه  نگاشت ره 41در این تحقیق، از بررسی 

پذیری آن  باشد. از مزایای این روش، جامعیت و انعطاف مرحله می 41گردید که شامل 

 سازد. نیاز می ها را از بررسی سایر الگوها بی باشد که سازمان می
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