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خالصه
در بحران هایی که در مواقع مختلف بين کشورها به وجود می آید کشورهای درگير تخاصم خود را برای گزینه های مختلف از جمله برخورد
مستقيم نظامی آماده می کنند .فعاليت اطالعاتی کشورها در این مواقع شدت بيشتری یافته و سعی می کنند تا جدیدترین داده ها و تغييرات در
مورد کشور مقابل را کسب کنند .یکی از مهمترین اطالعات در بحرانها اطالعات سيگنالی و پشتيبانی الکترونيکی است که به کشورها کمک
می کند تا از وضعيت آرایش الکترونيکی ميدان کشور مقابل مطلع شده و آخرین تغييرات را در طرحهای عملياتی خود برای انجام عمليات
نظامی احتمالی اعمال و برای بهينه سازی آنها اقدام کنند .در زمان حاضر احتمال درگ یری آمریکا با ا یران در سطح باالیی وجود دارد که
برای کسب برتری در نبرد احتمالی در مقابل با آمریکا الزم است با بهره گيری از تدابير مقام معظم فرمانده ی کل قوا حضرت امام خامنه ای
مدظله العالی ،بهترین روشها ،تکنيکها و تاکتيکها در محتمل ترین مناطق سرزمينی بررسی و انتخاب شوند .لذا با توجه به تجارب دشمن شناسی
در زمانهای ایجاد تنش ميان ایران و آمریکا و مشاهده خروج آمریکا از خليج فارس و حضور در دریاهای عمان و عرب فرض را بر درگيری با
آمریکا در سواحل نقاط یاد شده یعنی سواحل ایرانی مکران قرار داده و به بررسی موضوع با بهره گيری از منابع جنگ اطالعات در بخش
جنگ الکترونيکی ميپردازیم.
کلمات کلیدي :نقشه راه تکنولوژي،آینده نگاري،آینده پژوهی ،جنگ الکترونیک،افزایش پایداري و پدافند غیرعامل

 .1مقدمه
برای مقابله با آمریکا سياستها و روشهای مختلفی را ميتوان در دستور کار قرار داد ولی آنچه که در قبل و هنگام نبرد نظامی آمریکا با ایران
حياتی و محوری است ارتباطات سيگنالی مخابراتی و راداری است .مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا مدظله العالی در  03بهمن
8011در مراسم الحاق ناوشکن جماران به ناوگان نيروی دریایی ارتش جمهوری ایران راهبردی را تبيين و فرمودند:
"یک مسئله هم ،مسئله جنگ الکترونیک است من بارها در طی سال ها هم در دیدار با نیروي دریایی ،هم در دیدار با
نیروي هوایی ،روي مسئله جنگ الکرونیک تاکیدکرده ام ،بازهم تاکید میکنم .دشمنان شما بر روي توانایی هاي
الکترونیکی در زمینه سالحهاي جنگی متمرکزند و سالها هم هست که دارند کار می کنند  .دفاع الکترونیکی براي ما
خیلی مهم است  .روي مسائل الکترونیک کار کنید .خوشبختانه ما زمینه داریم  ،منابع الکترونیک ما خوب است،
دانشمندان خوبی داریم  ،فعاالن خوبی داریم و یک سرمایه عظیم وتمام نشدنی داریم که آن ،جوانهاي ما هستند".
قطعاً ارتباطات مانند رشته های عصبی بدن و نخ های تسبيح محوری ترین وسيله تکميل چرخه فرماندهی و کنترل در صحنه آمادگی برای
نبرد و همچنين هنگام عمليات خواهند بود  .لذا حفظ پایداری ،امنيت و اطمينان از ارتباطات مخابراتی و راداری خودی و استفاده از فضای
سيگنالی و اخالل در ارتباطات مخابراتی و راداری حریف بایستی تقویت شود.برای انجام جنگ الکترونيک عليه یک سامانه خاص به
اطالعات زیادی نياز است .به عنوان نمونه برای حمله به یک رادار به اطالعاتی مانند فرکانس کار ،پهنای باند ،فرکانس تکرار پالس،
مدوالسيونها ،حالتهای کاری و  ...نياز است .به طور کلی هرچه حمله پيچيده تر باشد ،اطالعات مورد نياز بيشتر و مشکلتر خواهد بود .دفاع
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در برابر جمع آوری اطالعات از محافظت اطالعات معمولی تا پوشاندن و استفاده حداقلی از اطالعات پرارزش را شامل می شود .اقدامات
مقابلهای در این سطح راهبردی ممکن است شامل ارزیابی خود باشد تا مشخص شود که دشمن احتماالً از چه مواردی آگاهی دارد یا
اینکه ممکن است شامل وارد کردن اطالعات کاذب در کانالهایی که مظنون به پایش توسط دشمن است ،شود  .در این مرحله اختاللگرها
نقش چندانی در محافظت یا اقدامات مقابلهای ندارند.حمله به نيروهایی که از مقدورات جنگ الکترونيک بهره می برند ،مرحله پرتاب
تسليحات فيزیکی تقریباً هميشه با یک فاز تجسس آغاز ميشود و بعد از آن نيز مرحله ردیابی یا قفل انجام می گردد .این دو مرحله جایی
است که در آن به کارگيری تکنيکهای جنگ الکترونی بسيار مفيد خواهد بود .در فاز تجسس ،دشمن به طور کلی از طيف
الکترومغناطيسی برای کشف یک هدف استفاده خواهد کرد .اقدامات محافظت الکترونيکی قابل دسترس در این فاز شامل سامانه های
پرهزینه مانند سکوهای پنهانکار یا دام های بدون سرنشين یا سامانه هایی نسبتاً کم هزینه مانند پرتاب کننده های چف است.اختاللگرهای
الکترونيکی در اینجا با شيوه هایی مانند نویز سدی ،نقطه ای ،شبه تصادفی یا فریب) ایجاد اهداف کاذب ( وارد عمل ميشود .ورود به فاز
قفل به معنای آن است که اقدامات مقابل های در فاز تجسس موفق نبوده است و با وجود تالش هایی که برای پنهان شدن انجام می شود تا
سکوی مورد پایش خود را در نویز مخفی کند ،باز هم از منظر الکترومغناطيسی نمایان و آشکار است .این نقطه ای حساس و مهم در روند
تهاجم است و معموالً پس از آن تهاجم کشنده قریب الوقوع بوده و نياز به اقدامات ضدالکترونيکی شدیدتری وجود دارد .اقدامات متداول
اختالل شامل تکنيک های فریب مانند تأخير تکرار کننده ،داپلر تصادفی و رباینده های گيت برد سرعت است .هدف ما فریب دادن طرف
شليک کننده در تعيين دقيق موقعيت و سرعت هدف و در نهایت شکستن قفل و بازگشت به فاز تجسس است.
-1-1اهداف تحقیق
نقشه راه فناوری (تکنولوژی) روشی انعطافپذیر است که به طور گستردهای در صنایع مختلف برای برنامهریزی راهبردی و درازمدت به کار
گرفته می شود .این رویکرد در برنامهریزی ،و گاهی به صورت گرافيکی برای کشف و برقراری ارتباط بين بازارها ،محصوالت  ،فناوری و
تکنولوژیهای در حال توسعه در طول زمان برای دید فناوری در آینده مورد استفاده قرار می گيرد .روش نقشه راه تکنولوژی به صورتی
وسيع در صنعتهای دفاعی و با ریکردهای اقتصادی به منظور پشتيبانی از برنامه ریزی و استراتژی تکنولوژی استفاده می شود .این نظریه اولين
بار توسط شرکت موتوروال حدود  62سال قبل در جهت پشتيبانی از برنامه ریزی و تکنولوژی توليد یکپارچه توسعه داده ،سپس در یک
حوزه وسيع و متنوع از زمينه های صنعتی در سطح شرکت ها و بخش های به کارگرفته شد  .نقشه های راه تکنولوژی می توانند اشکال
زیادی داشته باشند اما عموماً نمودارهای زمانی چندالیه ای را در بر می گيرند که قادر به توسعه تکنولوژی همسو شده با الزامات و
روندهای بازار می باشد .هدف اصلی این مقاله ،معرفی و بررسی قابليت های نقشه های راه فناوری در حوزه های مختلف مخصوصاً حوزه
های دفاعی و جنگ الکترونيک ،و بررسی مدل ها و روش های آینده پژوهی فناوری ،و شناخت فناوری های حوزه جنگ الکترونيک ،بوده
است .بدین منظور تعدادی از نقشه های راه تدوین شده برای حوزه های مختلف فناوری ،اعم از داخلی و خارجی ،مورد بررسی قرار گرفته
است .یکی از شيوه های رایج برنامه ریزی بلندمدت ،استفاده از روش تهيه نقشه راه برای حوزه موردنظر است .در یک تعریف ساده ،می
توان گفت نقشه راه ،روش کشف و توصيف آینده مطلوب و تبيين راه رسيدن به آن به زبانی ساده و قابل فهم برای سازمان است ][8
.حوزه ها و زمينه هایی که امکان تهيه نقشه راه برای آنها وجود دارد ،بسيار متنوع هستند .از این ميان ميتوان به به حوزه های فناوری علوم
دفاعی ،علم و دانش و اقتصاد اشاره نمود .یکی از پرکاربردترین نقشه های راه ،نقشه راه فناوری است که به طور گسترده ای در صنایع
مختلف برای برنامه ریزی راهبردی و درازمدت بکار ميرود .تدوین نقشه راه فناوری ،8یک فرایند برنامه ریزی فناوری نيازمحور 6به منظور
کمک به شناسایی ،انتخاب و توسعه گزینه های فناورانه جهت برآورده ساختن مجموعه ای از نيازمندی هاست .با مجموعه ای از نيازهای
معين ،فرایند تدوین نقشه راه فناوری ،راهکاری را جهت تهيه ،سازماندهی و نمایش اطالعات پيرامون نيازمندی های حياتی سيستم و اهداف
عملکردی که می بایست در چارچوب زمانی مشخصی برآورده شود ،فراهم میآورد .همچنين فناوری هایی را که جهت دستيابی به آن
اهداف نياز به توسعه دارند ،شناسایی مینماید .در نهایت ،اطالعاتی را که برای ارزیابی گزینه های مختلف فناوری موردنياز است ،ارائه می
نماید] . [8نقشه راه فناوری (تکنولوژی) ،ابزاری قوی برای پشتيبانی از برنامهریزی راهبردی کسب و کار ،محصول و فناوری (تکنولوژی)
است که اطالعات ،فرایند و ابزار الزم برای توليد آنها را فراهم مینماید .به عبارت دیگر ،نقشه راه فناوری (تکنولوژی) ،برای یک شرکت
نقش یک "رادار" را ایفاء میکند که به کمک آن فرصتها و تهدیدهای محيط شناخته میشوند .به عنوان مثال ،نقشه راه میتواند برای
ارزیابی تأثير فناوری و تکنولوژی و بازارهای برهمزنندهی بالقوه روی برنامهی کسب و کار شرکت مورد استفاده قرار بگيرد[6].
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جدول  -1مراحل تدوین نقشه راه فناوري (تکنولوژي) براي محصوالت نوظهور][1

بررسی جنگ الکترونيک و شناسایی تکنولوژی جدید و نوظهور این حوزه ،معرفی نقش تدوین نقشه راه در آینده پژوهی محصوالت دفاعی و
استخراج درخت فناوری این حوزه از مهمترین اهداف تحقيق حاضر بوده است.
-2-1ضرورت و اهمیت تحقیق ][3


اهيمت آینده پژوهی حوزه جنگ الکترونيک و تاثير آنها در بازدارندگی دفاعی



نقش و تاثير روزافزون فناوریهای جنگ الکترونيک و مخابرات در عمليات نظامی و مقوله دفاع ملی.



اهميت فناوریهای جنگ الکترونيک و نبرد در صحنه دیجيتال بعنوان یکی از مهمترین موضوعات در جنگ نامتقارن.



کسب آگاهی و هوشمندی در برنامه ریزی فناوریهای مهم و کليدی مورد نياز کشور در عرصه الکترونيک و مخابرات.



کمک به افزایش درآمد اقتصادی بنگاهها و صنایع مرتبط از طریق معرفی فناوریهای نو و افزایش اشتغال و رفاه اقتصادی.



کمک به ارتقاء و ميزان آمادگی پدافند غيرعامل در کشور.



نرخ سریع تغييرات در دنيای امروزی،تنوع زیاد در حوزه های مختلف ،عدم قطعيت آینده ،نامالیمات اجتماعی و سياسی در

دنيای امروزی،ظهور پدیده های جدید ،تمایل بشر برای استفاده و بهره برداری بموقع از فرصتهای پيش رو و اهميت و ضرورت شناخت
و پژوهش در آینده باعث شد تا این تحقيق عملی شود.
-3-1زمینه هاي کاربردي و دستاوردهاي تحقیق
 -1-3-1در محور سیاستگذاري و برنامه ریزي راهبردي دفاعی :این تحقيق به شناسایی و معرفی روشهای دست یابی به فناوریهای
جدید و نوظهور جنگ الکترونيک میپردازد و می تواند توسعه فناوری الکترونيک در کشور را به سمت فعاليت های مهم و اولویت دار
جهت دهی و به ایجاد هوشمندی در برنامه ریزی فناوری منجر گردد آینده فناوری ها را پيش بينی نمود[0].
 -2-3-1در محور توسعه و ارتقاء سطح فناوري :با شناخت فناوری های کليدی و نوظهور میتوان برای رسوب دانش فنی و کاهش
شکاف فناورانه با کشورهای پيشرفته برنامه ریزی و نسبت به طراحی،ساخت و بومی سازی آنها همت گمارد]. [0
 -3-3-1در محور اقتصادي :جنگ الکترونيک جذابيت اقتصادی زیادی دارند زیرا باعث تنوع بيشتر شده ،نيازهای بيشتر و جدیدتری را
پاسخ می دهند و در انجام وظيفه کارایی باالیی دارند ،بنابراین جذابيت جدید باعث افزایش قيمت و افزایش فروش در محصوالت شده و
ميتواند باعث افزایش درآمد اقتصادی (فروش داخل و صادرات) گردد][0
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-4-1سئواالت تحقیق


فناوریهای جدید و نوظهور در حوزه جنگ الکترونيک کدامها هستند؟



روشهای پيش بينی آینده در حوزه جنگ الکترونيک چيست؟



نقش تکنولوژی راه در بررسی تهددیات و توانمندی های در حوزه جنگ الکترونيک چيست؟



-دکترین جهانی در زمينه جنگ الکترونيک به چه صورت است؟



راهکارهای توانمند سازی کشور در حوزه فناوریهای جنگ الکترونيک چيست؟

 -2تعاریف مفاهیم
 -1-2فناوري
فناوری را میتوان کليه دانش ها ،فرایندها ،ابزارها  ،روش ها و سيستم های بکار رفته در ساخت محصوالت و ارائه خدمات ،تعریف کرد.
فناوری واسطه ای بين علم و دانش بشری و نيازها وکاربرد عملی دانش و ابزاری جهت کمک به تالش انسان است.
 -2-2طبقه بندي فناوري از دیدگاه نظامی و دفاعی
سياستگزاران علوم و فناوری دفاعی بدنبال توسعه حياتی ترین و مهم ترین نوع فناوری ها در بخش دفاعی می باشند .آنها وظيفه تجزیه و
تحليل فناوری های دفاعی از تمامی جهات را عهده دار هستند تا با تحليل موشکافانه فناوری ها و بمنظور تقویت توان دفاعی و قدرت
بازدارندگی موثر بهترین ها را برگزینند و با انتخاب صحيح و هوشمندانه فناوری ها و توسعه آنها به تقویت و افزایش توان دفاعی کمک
اساسی نمایند.در این راستا به تشریح فناوری ها از منظر بنيه و توان دفاعی می پردازیم[0].
-1-2-2فناوري هاي زیر ساختی
منظور آن دسته ازفناوری هاست که فعاليتهای تحقيقاتی،توليدی و بازاریابی صنعت را پشتيبانی میکنند مانند استانداردهای فنی مورد نياز و
روش های اندازه گيری و آزمایش قطعات و دستگاهها و کاليبراسيون آنها
-2-2-2فناوري هاي عام
همان طورکه از واژه عام بر می آید منظور فناوری های هستند که دراکثر زمينه ها کاربرد دارند کاربرد این فناوریها را می توان در تمامی
صنایع مشاهده نمود از جمله فناوری اطالعات،مواد،فناوری قطعات الکترونيک .واژه فناوری عام در برابرفناوری خاص مطرح می گردد
یک فناوری ممکن است فقط در یک صنعت خاصی کاربرد داشته باشد .مانند فيبر نوری در صنعت مخابرات و ارتباطات.
-3-2-2فناوري توان آور
منظور از این فناوری دانشی است که بدون وجود آنها مراحل اساسی ساخت و توليد یک محصول تقریبا غير ممکن است .
-4-2-2فناوري هاي اقتصادي کننده
این فناوری در قالب همان فناوری های عام مطرح می شود و هدف از تفکيک این فناوری ها تاکيد بر روی جنبه های اقتصادی
آنهاست.بودجه های دفاعی کشورها محدود بوده و به دالیل گوناگون جوابگوی فعاليتهای مورد نياز صنایع دفاعی نيست و لذا از لحاظ
تامين بودجه های الزم برای بخش دفاع این فناوری ها اهميت دارند .به این فناوری ها  ،فناوری مهم صنعتی نيز اطالق ميگردد.مهم بودن
آنها بيشتر ،از جنبه اقتصادی می باشد و به این معنی است که بودجه زیادی را بخود تخصيص ميدهد.
-5-2-2فناوري حیاتی
فناوری حياتی به آن نوع ازفناوری ها اطالق ميشود که اگر در جهت رفع نيازهای موجود بکار بسته شوند،معيارهای طراحی و کيفيتی و
کارایی محصوالت را بصورت چشمگيری افزایش دهند .فناوری ها ی مورد بحث در بخش دفاع از اهميت ویژه ای برخوردارند اما سياست
علوم و فناوری دفاعی معطوف به فناوری های حياتی است و این فناوری حياتی دفاعی است که باید مورد توجه قرار گيرد و بنا بر تائيد
همه نظریه پردازان فناوری های دفاعی،فناوری های جنک الکترونيک بعنوان بخشی ازفناوری های حياتی در حوزه دفاعی محسوب
ميگردند.
-3-2مدلهاي آینده پژوهی فناوري
صاحب نظران مدیریت فناوری ،مدل های مختلفی را برای آینده پژوهی فناوری ارائه داده اند که معروف ترین آنها عبارتند از :روش دلفی،
روش سناریو ،دیده بانی فناوری ،تجزیه و تحليل روندها ،چشم اندازسازی ،مدل سازی ،نقشه راه،پس نگری
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-4-2آشنایی با جنگ الکترونیک
حمله الکترونيکی و مقابله در برابر تهدیدات و حمالت الکترونيکی ،تکنيک هایی که منجر به ساخت تجهيزات با توانایی ردیابی،جستجو،
شناسایی،پارازیت سازی و مقابله الکترونيکی می شوند،جنگ الکترونيک یا دفاع الکترونيک نام دارد.
-1-4-2اهداف اساسی جنگ الکترونیک
اصوالً بکارگيری فناوری های جنگ الکترونيک توسط هر کشوری می تواند اهداف زیر را دنبال نماید]: [4


شناسایی ،مکان یابی و رهگيری تجهيزات و امکانات الکترونيکی



به حداقل رساندن و یا محروم کردن ميزان استفاده موثر طرف مقابل از امواج الکترومغناطيس



تقليل یا ممانعت از اقدامات خصمانه الکترونيکی.



ارتباط و اطالع رسانی سریع و مناسب از وضعيت خودی و محافظت از امکانات و توانائيهای خود.



نابود کردن و از کار انداختن سالحها و تجهيزات ،نيروی انسانی و سيستم ارتباطی.



-توانایی دریافت ،بررسی،تحليل سریع اطالعات،نتيجه گيری و تصميم گيری سریع و بموقع جهت عکس العمل.

-2-4-2فناوریهاي جدید و نوظهور حوزه جنگ الکترونیک
در حوزه فناوری های جنگ الکترونيک مانند سایر فناوری ها،پيشرفت های زیادی حاصل شده است و محصوالت و سيستم های این حوزه
مهم را تحت الشعاع قرار داده است به نحوی که محصوالت و سامانه های با فناوری های جدید و با کارائی باال را وارد عرصه نموده
است.مطابق نظر جویی از خبرگان ،متخصصين و نخبگان فناوری جنگ الکترونيک ،می توان فناوری های نو در این حوزه را به شرح زیر
بيان نمود.
جدول  -1فناوریهاي جدید و نوظهور حوزه جنگ الکترونیک][0

شکل  -2درخت روزآمد فناوري جنگ الکترونیک][3
-3مروري بر آینده نگاري تکنولوژي
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در دنيای رقابتی امروز با سرعت روزافزون تغييرات تکنولوژیکی سيستم های علم و تکنولوژی به منظور رویارویی با تغييرات اقتصادی –
اجتماعی از طریق سازگارکردن تکنولوژی های فعلی باید با ایجاد واستفاده از تکنولوژی های جدید قادر به پاسخگویی و تغيير باشند .در
این ميان فرصتی ساختار یافته برای نگاه به آینده و بررسی نقش علم و تکنولوژی در آینده در هر جامعه ای مغتنم شمرده می شود .بحث
آینده نگاری تکنولوژی پاسخی به نيازهای بخش مدیریتی است که با هدف روزآمد کردن دانش مدیریت و سياست گزاری با روش های
استاندارد ساز و کار علمی تصميم گيری و تدوین استراتژی های بلند مدت ملی و فراملی برنامه ریزی شده است.آینده نگاری ابزاری است
بالقوه برای برنامه ریزی های استراتژیک که سعی دارد با نگاهی بلند مدت به جامعه اقتصاد و تکنولوژی فرآیند علمی مناسبی را طراحی
کند  .آینده نگاری را می توان فرآیند برنامه ریزی برای آینده مطلوب دانست که با محاسبه الزامات و اقتضائات دنيای جدید ،مسير توسعه
و پيشرفت جوامع را با بهره گيری فرآیند های علمی سياست گزاری هموار می کند .یک ویژگی اساسی بر ای شروع آینده نگاری
تعریف هدف است ،چرا که تعریف هدف ماهيت ارتباط با فرآیند تصميم گيری را معين می کند .شش هدف احتمالی آینده نگاری
عبارتند از]: [2] [2
تعیین جهت  :خطوط راهنمای گسترده در زمينه سياست علمی و توسعه مجموعه ای از گزینه ها
هوش پیشگویی  :شناسایی روند های در حال ظهور که روی خط مشی های آینده تاثير می گذارند.
ایجاد توافق  :افزایش موافقت بيشتر روی اهداف یا نيازهای شناخته شده در ميان دانشمندان شرکت های سرمایه گذار و کاربران تحقيق
حمایت  :ارتقای تصميمات و خط مشی های هماهنگ با ترجيحات ذینفعان در سيستم تحقيق و توسعه
ارتباطات و آموزش  :ارتقای ارتباطات خارجی با کاربران تحقيق و آموزش گسترده تر عامه مردم سياستمداران
تعیین اولویتها  :شاید مهمترین هدف آینده نگاری و عامل محرکه اجرای آینده نگاری تعيين اولویت ها به معنای انتخاب آگاهانه بين
فعاليت ها و ترجيح دادن فعاليت مهمتر به کم اهميت تر باشد.
انگيزه انجام این کار معموالً کمبود وقت ،پول یا اعتبار است ،اما در حال حاضر جوامع صنعتی و علمی تشخيص داده اند ،تصميم های دشوار
حتما باید بر مبنای اولویت های تحقيق ملی گرفته شوند و برنامه ریزی استراتژیک و تعيين اولویت اجتناب ناپذیر است  .بنابراین آینده
نگاری باید در چندین سطح و در شکل ایده آل به صورت منسجم انجام شود .نوآوری برخاسته از تکنولوژی اهميت فزآینده ای در صنایع
به عنوان ابزار دستيابی به اهداف اجتماعی ،اقتصادی و محيطی داشته است و در قلب توسعه پایدار قرار گرفته است .مدیریت مؤثر
تکنولوژی بيشتر یا هزینه پيچيدگی و افزایش شتاب تغييرات تکنولوژی در یک بازار رقابتی جهانی وارد چالش شده است  .مدیریت
تکنولوژی برای کسب بهره ملی تجارت به فرآیند های موثر و سيستم هایی برای قرار گرفتن در تحقيق و توسعه ،تسهيالت و مهارت های
همسو شده با نيازهای )  ( R & Dمکانی برای اطمينان از تأمين سرمایه در مراکز نقشه راه تکنولوژی نقشه راه تکنولوژی یک تکنيک
قوی به منظور پشتيبانی از برنامه ریزی و مدیریت تکنولوژی در شرکت ارائه می کند.امروزه نقشه راه به صورتی وسيع در صنعت تطابق
یافته است .بيشتر نقشه های راه اخير به منظور پشتيبانی ملی از بخش نوپای آینده نگاری استفاده شده است .نقشه راه می تواند شکل های
مختلفی داشته باشد اما نقشه راه اوليه یک نمودار زمانی است که در چندین الیه دورنمای تکنولوژیکی و تجاری یک صنعت را ترسيم
میکند .نقشه راه قادر به ایجاد تحول در بازار محصول و تکنولوژی هایی برای انکشاف است ،که به عنوان رابطی بين دیدگاه های متفاوت
عمل می کند.
-1-3اهداف نقشه راه تکنولوژي
نقشه راه تکنولوژی بسيار انعطاف پذیر است و اصطالحات نقشه راه در مورد محصول یا کسب و کار ممکن است تناسب بيشتری با بسياری
از کاربردهای بالقوه آن داشته باشد.نقشه راه در حيطه ای از اهداف مختلف مبتنی بر ساختار و محتوی  ،در هشت :حوزه زیرقابل دسته
بندی است]: [6] [0
 برنامه ریزي محصول  :نقشه راه به منظور ارتباط دادن تکنولوژی برنامه ریزی شده و توسعه محصول استفاده ميشود و اغلب بيش ازیک محصول را در بر می گيرد.
برنامه ریزي توانمندي خدمات  :نقشه راه بيشتر مناسب سازمان های خدماتی است که با تمرکز برچگونگی تکنولوژی که قابليت های
سازمانی را حمایت می کند .همچنين به منظور رسيدگی بر تاثير توسعه تکنولوژی بر تجارت استفاده ميشود،نقشه راه دراین حالت بيشتر از
محصوالت بر قابليت های سازمانی به عنوان پلی بين تکنولوژی و کسب و کار متمرکز است.
برنامه ریزي استراتژیک  :به عنوان پشتيبان استراتژیک ارز یابی تهدیدها و فرصت ها ،به ویژه در سطح کسب و کارعمل می کند  .نقشه
راه بر توسعه دور نمائی از آینده تجارت در حوزه بازار کسب و کار محصوالت ،تکنولوژی ها ،مهارت ها ،فرهنگ ها تمرکز دارد.
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برنامه ریزي بلند مدت  :نقشه راه افق زمانی برنامه ریزی راگسترش داد ه می دهد و اغلب در سطح یک بخش یا در سطح ملی شکل می
گيرد ( آینده نگاری)
برنامه ریزي دارائی دانش  :نقشه راه بر همسو کردن دارایی دانش و ابتکارات آن با اهداف کسب و کارتأکيد دارد.نقشه راه توانائی
سازمان ها برای استفاده از دارایی بسيار حياتی دانش و ارتباط آ ن با مهارت ها ،تکنولوژی ها و قابليت هایی که برای دستيابی به تقاضاهای
آینده بازار مورد نياز است را ارتقاء می دهد.
برنامه ریزي طرح  :نقشه راه به کارگيری یک استراتژی را که بيشتر به برنامه ریزی پروژه مرتبط است پشتيبانی ميکند.در این حالت نقشه
راه بر مدیر یت توسعه طرح برای نسل های بعدی  ،نمایش رابطه بين توسعه تکنولوژی و فازهای مختلف طرح متمرکز است.
برنامه ریزي فرآیند  :نقشه راه به منظور پشتيبانی برنامه ریزی محصول باتمرکز بر جریان دانشی که برای تسهيل موثر معرفی و توسعه
محصول جدید در هر دو دیدگاه تاکتيکی و تجاری توسعه یافته است عمل می کند.
برنامه ریزي ادغام  :نقشه راه به منظور یکپارچگی و یا ارزیابی تکنولوژی به کار می رود ،به عبارتی چگونگی ترکيب تکنولوژی ها با
محصوالت و سيستم ها یا شکل دهی تکنولوژی های جدید اغلب بدون نمایش صریح بعد زمانی را رقم می زند.
-2-3چارچوب هاي نقشه راه تکنولوژي
قالب های گرافيکی که برای نشان دادن ارتباط عوامل نقشه راه و بر مبنای ساختارموجود انتخاب شده ،شامل هشت دسته گرافيکی شناخته
شده زیر است]: [6] [1] [7
الف – الیه هاي چند گانه
شایع ترین قالب نقشه راه ،تعدادی الیه تکنولوژی محصول و بازار را در بر می گيرد  .نقشه راه این امکان را فراهم می کند که تحوالت هر
الیه کشف شده و وابستگی های بين الیه ای ،انسجام تکنولوژی با محصول ،خدمات و سيستم های کسب و کار فراهم شود.
ب – حایل ها
بسياری از نقشه راه ها به شکل یک مجموعه حایل برای هر الیه با زیر الیه بيان شده اند .این حایل مزایایی مثل ساده و منحصر بفرد کردن
خروجی های مورد نياز دارد ،و یکپارچگی و ارتباطات نقشه راه را به منظور توسعه نرم افزار پشتيبان آن تسهيل می کند.
ج – جداول
در بعضی موارد نقشه های اوليه راه یا الیه هایی از آن به صورت جداولی بيان می شود .این دسته از نظریه ها مخصوصاً مناسب موقعيتی است
که عملکرد قابل اندازه گيری باشد یا فعاليت هایی که در دوره های زمانی خاص متمرکز شده اند.
د – نمودارها
جائی که عملکرد محصول یا تکنولوژی قابل اندازه گيری است ،یک نقشه راه می تواند به صورت یک نمودار ساده در هر زیر Sالیه بيان
شود  .این دسته از نمودارها گاهی اوقات "منحنی تجربه "خوانده می شوند و وابستگی نزدیکی با "منحنی "تکنولوژی دارند.
ه – نمایش هاي مصور
بعضی از نقشه راه ها از نمایش های مصور بسيار خالق به منظور انسجام تکنولوژی و برنام ه استفاده می کند،گاهی اوقات هم برای
کاربردهایی در پشتيبانی اهداف به کار می روند ( مثل یک درخت تصميم گيری ).
و – نمودارهاي جریان
یک دسته خاص از نمایش های مصور ،نمودارهای جریانی هستند که به منظور مرتبط کردن خروجی ها ،اقدامات و اهداف به کار می روند
.
ز – )الیه تنها ( تک الیه
این شکل زیر مجموعه ای از دسته(الف) می باشد که بر یک الیه از نقشه راه چند الیه متمرکز است .عليرغم پيچيدگی کمتر عيب این دسته
این است که عموماً ارتباط با الیه های دیگر را نشان نمی دهد.
ح – متون
بعضی از نقشه های راه ،بيشتر بر مبنای نوشته و متن هستند و مباحث بيشتر نقشه های راه گرافيکی رادر بر می گيرد ،اگر چه اغلب گزارش
های متنی به آنها کمک کم می کند.
-3-3مراحل نقشه راه تکنولوژي
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شروع سریع "به عنوان یک برنامه تحقيقاتی سه ساله تدوین شده است  " Tمدل که درآن با همکاری انواع شرکتهای مختلف در زمينه های
صنعتی متفاوت طرز کاربرد این مدل نوشته شده است  .اهداف این راهنما به شکل زیر است]: [83] [88
 .پشتيبانی کردن از مراحل TRMمخصوص شرکت به وجود آوردن اتصاالت زنجيری کليدی ميان منابع تکنولوژی و محرك های بازرگانی شناخت نارسایی های مهم در بازار ،محصوالت و دانش تکنولوژی گسترش اولين مرحله از نقشه راه تکنولوژی پشتيبانی از استراتژی تکنولوژی و وضع قوانين در شرکتپشتيبانی از روابط بين موقعيت های تکنيکی و تجاریمدل  Tکه برای شروع سریع نقشه راه در تجارت گسترش یافته است  ،از دو قسمت مهم تشکيل شده است :
*-یک مدل استاندارد برای پشتيبانی از توليد محصول
*-یک مدل عرضی که شامل راهنمای کاربرد کلی یک روش می باشد و بيشتر تکنيک هایی که در روش استاندارد وجود دارد را به
صورت ترکيبی دارا می باشد.
-4-3بهینه سازي فرآیند
نقشه راه تکنولوژی یک تکنيک انعطاف پذیر به شمار می آید به این معنی که]: [6] [86] [80
اهداف زیادی وجود دارد که به وسيله آن قابل دستيابی استدامنه های زمانی مختلفی توسط آن پوشش داده می شودساختار نقشه راه به صورت الیه ها وزیر الیه هایی است که ميتواند برای یک کاربرد ویژه متناسب گردد .فرآیندی که از گسترش و حفظ نقشه راه پيروی می کنندفرمت گرافيکی که برای نشان دادن اطالعات و روابط از آن استفاده می شودمجموعه ای از مراحل موجود دستگاه ها و منابع اطالعاتی دربنگاه ،که نقشه راه و فرآیندآن راملزم به ادغام با یکدیگر ميکند.کاربرد روش  Tدر زمينه های وسيع سازمانی و استراتژیکی ،باعث می شود که انعطاف پذیری روش آشکار شود  .این روش می تواند و
ميبایست برای کاربردهای ویژه به خصوص در ارتباط با معماران نقشه راه و روش توسعه آن متناسب سازی می شود .درنقشه راه باید زمينه
های دانش در ارتباط با تجارت مشخص شده  ،عوامل استراتژیکی شناخته شوند و عمليات مربوط به هر کدام اجرا شده،به این ترتيب مسير
دانستن چرا( علت )دانستن چه( تحویل )دانستن چگونه( منابع ) و دانستن کی) زمان( تعادلی بين کشش بازار و فشار تکنولوژی به وجود
خواهد آورد]. [84] [82
-4نتیجه گیري
امروزه نقشه های راه فناوری به عنوان یکی از ابزارها یا روش های جذاب برای برنامه ریزان حوزه های فناوری شناخته می شود .این جذابيت
موجب شده است نقشه های راه فراوانی در موضوعات مختلف فناوری ارائه گردد .این نقشه های راه عليرغم شباهت های متعدد ،تفاوت
هایی نيز با یکدیگر دارند و این تفاوت ها باعث شده است ،تنوعی از رویکردها در تهيه نقشه راه فناوری مشاهده گردد .معرفی این شباهت
ها و تفاوت ها به برنامه ریزان فناوری می تواند کمک موثری به آنان در جهت تهيه و تدوین نقشه راه موردعالقه شان باشد  .بدین منظور
در این از مهمترین موارد تشابه این نقشه های راه می توان به نيازمحوری و همچنين افق بلندمدت و از مهمترین موارد تفاوت ميتوان به
هدف ،قالب ،سطح جزئيات و سطح تصميم گيری اشاره نمود .از این رو انتخاب یک رویکرد مناسب جهت تهيه نقشه راه فناوری وابسته به
تعيين دقيق موارد تفاوت فوق برای وضعيت موردنظر است.تاثير کليدی روش نقشه راه  ،جدا از تأثيرات مستقيم درتجارت که از کاربرد
آنها سرچشمه می گيرد از این نظرکه به سرعت و به صورت اقتصادی انجام می شودحائز اهميت است .اگر چه بعضی سازمان ها ترجيح
می دهند که از روشی معين برای موقعيت های خاص استفاده کنند اما سازمان هائی که از روش نقشه راه برای شکل گيری قسمت عمده
استراتژی خود و مراحل برنامه ریزی استفاده می کنند به متمرکز ترین و متناسب ترین وسيله برای اجرای استراتژی کسب و کار خود
دست می یابند.این روش دانش مربوط به بازار  ،تجارت و تکنولوژی را در یک موسسه و سازمان در کنار هم جمع می کند.اگر نقشه راه
توسط یک شرکت قابل قبول واقع شود ،با چندچالش کليدی برای فائق آمدن بر آن مواجه خواهد بود:
ارزش کامل نقشه راه تنها وقتی به طورکامل به دست می آید که اطالعاتی که آن را تشکيل می دهند به روز بوده و جهانی باشد .در عمل ،
این بدان معنی است که نقشه راه بر حسب یک دوره زمانی مثالً حداقل یکبار در سال مورد توجه قرار گيرد و یا به یک سازمان و
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استراتژی های خاصی مرتبط باشد .همان گونه که از مطالب فوق بر می آید نقشه راه تکنولوژی ابزاری مهم در آینده پژوهی و دستيابی به
اهداف اقتصادی بلند مدت است .به نظر می رسد استفاده از این روش بتواند در تدوین چشم انداز  63ساله توسعه کشور راهگشا باشد،
اماباید این نکته را هم به یاد داشته باشيم که موفقيت این روش در گرو تعهد مدیران ارشد ،عزم وآمادگی ملی برای توسعه مؤثر کسب و
کار و مشخص کردن نيازهائی روشن برای آن می باشد .با توجه به اهميت آینده پژوهی دو دیدی فناوری در حوزه دفاعی الزم است فعاليت
ها و طرح های تحقيقاتی بيشتری در این زمينه اجراء و تعریف شود .در هر صورت با توجه به روند روه به رشد سریع تکنولوژی مخصوصاً در
حوزه جنگ اطالعات و جنگ الکترونيک نياز است که به موازات تغييرات و پيشرفت و بهينه سازی سيستمهای آفندی و پدافندی ،تجهيزات
جنگ الکترونيک نيز برای مقابله با تهدیدات دشمنان مد نظر مسئوالن و تصميم گيران کالن کشور قرار گيرد.در هر صورت سيستمهای
جنگ الکترونيک آینده باید توانمندی های زیر راداشته باشند:
شناسایی و هدف یابی مراکز دشمن در فواصل دور با کمترین زمان و بيشترین دقت.بکارگيری سالح هایی که بتوانند هدف های متحرك را مورد اصابت قرار دهد.توانایی در تحليل سریع و دقيق اخبار و انتقال سریع اطالعات و در این راستا جنگ الکترونيک باید در همه سطوح مورد توجه قرار گيرد .مخصوصاً برای چهار بخش اصلی یعنی شناسایی،فرماندهی و هدایت ،انتقال اطالعات و استفاده از سالح.
برتری و موفقيت در ميدان جنگ با کسی خواهد بود که بتواند ارتباط این چهار بخش را در طرف مقابل قطع نموده و همين چهار عامل را
در نيروهای خودی تقویت کند .بيش از هرچيز می بایستی در مورد اهداف و نيت دشمن و اقدامات احتمالی او اطالعات الزم را کسب
کرد که این کار از طریق روشهای ذیل امکان پذیر می باشد:
کنترل سيگنال های ارسالی دشمنمحدود کردن ارسال و دریافت سيگنال و جلوگيری از ارتباط راحت دشمنایجاد مزاحمت برای سيگنال دشمن و ایجاد پارازیتمنابع و مراجع
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تکنولوژی صنعتی شماره شانزده ،زمستان8019
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دانشگاه صنعتی امير کبير8012،
] -[0یزدان پناه ,رهام ،طباطبائيان سيد حبيب اهلل ،معينی ابراهيم  "،آینده پژوهی فناوري هاي حوزه جنگ الکترونیک و تعیین نقاط قوت،ضعف،
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