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Abstract 

One of the main causes of accidents in current 

cars are drivers, which can be caused by 

human limitations such as vision, fatigue and 

distraction. One of the ways to reduce these 

accidents is to remove the driver from 

driving. Another challenge of cars is the issue 

of pollution. For example, more than 90% of 

carbon monoxide gas is one of the most 

important air pollutants produced by motor 

vehicles in Tehran. Therefore, the 

autonomous vehicle or driverless car is being 

designed and developed in recent years in 

developed countries, which can reduce 

accidents and reduce pollution. Considering 

the need of autonomous vehicle like any other 

advanced technologies for technological, 

social, economic and managerial 

infrastructures, it is necessary to provide this 

preparation from now on. The purpose of this 

research was to compile a technology strategy 

for the key technologies of autonomous 

vehicle. The research method was such that 

after identifying the key technologies of the 

autonomous vehicle, and forming the 

attractiveness matrix and capability matrix for 
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these technologies, a technology strategy was 

prepared for them. The result of the research 

was that a technology strategy was prepared 

for 40 technologies. According to the 

placement areas of these technologies in four 

different sections of the diagram, different 

analysis was done for them. For example, in 

the first area of this diagram, it was 

determined that 8 out of 40 autonomous 

vehicle technologies will have high capability 

and high attractiveness. Their names are as 

follows: artificial intelligence technology, car 

cognitive internet technology, fifth generation 

internet technology for connected 

autonomous vehicles, internet of things 

technology in the automotive industry, 

Blockchain technology platform, technologies 

related to electric cars, improving the 

advanced driver assistance system and 

navigation control module technology. In the 

second area of this diagram, there are 26 

technologies with high capability and low 

attractiveness, and in the fourth area, there are 

6 technologies with low capability and low 

attractiveness. Also, in the research process, 

in addition to the main result of the research, 

other sub results were also obtained. The 

main objectives autonomous vehicles, the 

identified technologies of the autonomous 

vehicle, the technology attractiveness matrix 

and also the capability matrix were among the 

sub results of this research. The results of this 

research can be useful for preparing 

organizations related to autonomous vehicle 

technology in the future for development in 

Iran or even for importing autonomous 

vehicle technology from industrialized 

countries. 
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 مقاله پژوهشی

 های خودروی خودرانفناوری راهبردتدوین 

 توانمندی -با رویکرد ماتریس جذابیت  
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 ان.استاد مجتمع دانشگاهي مديريت و مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي مالک اشتر، تهر -3

 

 دهيچك

يكيي از  باشد. حواس پرتيمحدوديت هاي انساني مانند بينايي، خستگي و كه مي تواند ناشي از  هستند تصادفات در خودروهاي كنونياصلي از داليل رانندگان 

فناوري خودروي خودران يا بدون راننده در سيالهاي اخيير در حيار حراحيي و توسيعه  راننده از رانندگي است. بنابراينكاهش اين حوادث، حذف هاي ه حلار

ز االن ايين با توجه به نياز فناوري خودروي خودران مانند هر فناوري پيشرفته ديگر به زيرساخت فناورانيه، اجتمياعي، اقتصيادي و ميديريتي، الزم اسيت ا. است

بعيد روش تحقيق به اين صورت بود كيه  آينده خودروي خودران بود. يديفناوري براي فناوري هاي كل راهبرداين تحقيق، تدوين  هدف ازم گردد. آمادگي فراه

هيا انجيام فناوري بيراي آن راهبرداز شناسايي فناوري هاي كليدي خودروي خودران، و تشكيل ماتريس جذابيت و ماتريس توانمندي براي اين فناوري ها، تدوين 

فنياوري  40با توجه به نواحي قرارگيري ايين  فناوري انجام گرديد. راهبردي خودروي خودران، تدوين ها ياز فناور مورد 40 برايبود كه  ينا يقتحق يجهنتشد. 

فنياوري بيا توانمنيدي  8در ناحيه اور اين نمودار، تعداد فناوري، تجزيه و تحليل متفاوت براي آنها صورت گرفت.  راهبرددر چهار بخش مختلف نمودار تدوين 

فنياوري بيا توانمنيدي پيايين و  6فناوري با توانمندي باال و جذابيت پايين، و در ناحييه چهيارم، تعيداد  26باال و جذابيت باال، و در ناحيه دوم اين نمودار، تعداد 

رعي ديگري نيز مانند: اهداف كالن و فناوري هياي كلييدي خيودروي خيودران، مياتريس جيذابيت و ضمنا در فرآيند تحقيق، نتايج فجذابيت پايين قرار گرفتند. 

 د.شماتريس توانمندي فناوري كسب گرديد كه اين نتايج فرعي نيز تجزيه و تحليل 

 .هوشمند متصل يبدون راننده، خودرو يفناوري، خودروي خودران، آينده نگاري فناوري، خودرو راهبرد: هاكليدواژه

 شود:براي استنادات بعدي به اين مقاله، قالب زير به نويسندگان محترم مقاالت پيشنهاد مي
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 1مقدمه -1
نتيجه ، فناوري، علم و فناوري كشور راهبرديدر سند تحور 

 .[1] است آن تعريف شده توليد علمي و كاربردي ساختن

ها هاي تحقيقاتي و صنعتي بنگاهمحصور فعاليت ،فناوري

                                                 
 azara@modares.ac.ir :دار مكاتباتنويسنده عهده *

 

است كه در حور زمان به دست آمده و ويژگي انباشتي و 

تواند در قالب . فناوري مي[2] وابستگي به مسير دارد

 اما به هر ،خدمات يا حتي بازاريابي باشدمحصوالت، توليد، 

در خلق ثروت،  آنسازي حار استفاده از فناوري يا تجاري

هاي . يكي از فناوري[3] توسعه فناوري و اقتصاد مهم است

كه بشر از آن براي  همهم بشر در حور تاريخ وسايل نقليه بود

https://dx.doi.org/10.22034/jstp.2022.13930
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. ولي وسايل نقليه عالوه بر مزيتنمايدفاده ميجابجايي است

از قبيل تصادفات، آاليندگي هاييچالشهايي كه دارند، داراي 

هاي فسيلي و موارد ديگر هستند. چالش ها، مصرف انرژي

اور در وسايل نقليه، بحث تصادفات است. از دهه 

ي، هاي انساني مانند بينايبه دليل محدوديت، تاكنون1970

 نيافته استحوادث رانندگي كاهش خستگي و موارد ديگر، 

دهد كه آمارها نشان مي 2015فقط در سار  مثار براي. [4]

نقليه در اياالت متحده  ن تصادف وسايلبيش از شش ميليو

منجر به مرگ يا جراحت  %27امريكا رخ داده كه از اين تعداد 

داشت جهاني در آمار سازمان به . بر اساس[5] شده است

در ، تلفات رانندگي 2018سار اي در مورد تصادفات جاده

 24به حوري كه هر  ميليون نفر بوده است؛ 35/1تعداد ها جاده

مير ناشي از وشود. مرگثانيه يک نفر در جهان كشته مي

مير در وشايع مرگاي به عنوان يكي از عوامل تصادفات جاده

هاي توسعه در ردهاري از مناحق به ويژه كشورهاي درحاربسي

درآمد و دارد. كشورهاي كميشترين آمار را سار ب 24تا  5سني 

سط، كمتر از نيمي از وسايل نقليه جهان را در اختيار متو

دارند. با اين وجود، بيش از نود درصد از كل مرگ و ميرهاي 

گيرند. بر اساس گزارش سازمان بهداشت ر بر ميرانندگي را د

نفر  100000مرگ در هر  5/20جهاني، ايران با برآورد نرخ 

تبه خوبي كشور قرار داشته كه ر 175از  113جمعيت در رتبه 

هاي اجرايي ريزي و همكاري دستگاهنبوده و نيازمند برنامه

هاي ناشي از در جهت كاهش اين رتبه است. آسيب متولي

يران نيز يكي از پنج علت مهم مرگاي در اادفات جادهتص

هاي توسعه كشور اين رود. بنابراين در برنامهومير به شمار مي

هاي مربوحه ورد توجه قرار گرفته و از دستگاهضوع ممو

اي در جهت كاهش تلفات و حوادث جاده خواسته شده تا

موضوع ايمني و در خصوص . [6]اقدامات الزم صورت گيرد 

كه رفتار راننده تحت تاثير  از آنجا توان گفتتصادفات مي

سيت، سن، تجربه، عوامل مختلف فردي از قبيل: جن

هم كار است، الگوسازي راننده هنوز  ...و ندهپرخاشگري ران

ترين ايده براي رفع خطاي بسيار مشكلي است. اميدواركننده

ايي كامل راننده از رانندگي رفتاري راننده، ممكن است ره

 .[7] يعني توسعه خودروهاي خودران باشد؛

ها مطرح در مورد وسايل نقليه، بحث آاليندگيچالش دوم 

 كربنمونواكسيد گاز %90بيش از در تهران براي مثار، است. 

توسط وسايل نقليه موتوري  به عنوان يک آالينده مهم هوا

از  %80 دليل حدودكه  ، گزارش شدههمچنينشود. توليد مي

لذا . [9و  8] وسايل نقليه موتوري است، ايراني آلودگي هوا

استفاده از خودروهاي هيبريدي براي كاهش آلودگي پيشنهاد 

بسيار باال بوده و ميزان بازدهي اين خودروها در ست. شده ا

بسياري  در دنيا كاهش يافته است. به همين دليل توليد آلودگي

 توليد خودروهاي هيبريدي را به ،1999 ها از ساراز كارخانه

اي با اثر گازهاي گلخانه .[10] اندصورت انبوه آغاز كرده

باشند. نيتروژن مي اكسيدكربن، متان و اكسيدمستقيم شامل دي

كربن از مصرف انرژي در اكسيدبيشترين توليدكنندگان دي

دنيا به ترتيب كشورهاي چين، آمريكا و روسيه با انتشار 

اكسيدكربن ميميليون متريک تن دي 1788و  5490 ،8715

ميليون متريک تن دي 624ا انتشار باشند. در ايران نيز ب

ان كشورهاي توليدكننده دين رتبه را در ميكربن، هفتمياكسيد

بق كربن در دنيا به خود اختصاص داده است. مطااكسيد

كربن اكسيدميزان انتشار جهاني ديگرفته برآوردهاي صورت

 40به حدود  1990ميليارد متريک تن در سار  21از حدود 

. در اين [11] خواهد رسيد 2030ميليارد متريک تن در سار 

توان بيان نمود كه يها مخصوص يعني بحث آالينده

خود و  ياهيطمح ييقادر به شناساخودروهاي خودران 

 يانسان يچه ياكم و  يمختلف با ورود يكيتراف يطشرا يتهدا

ي، اپراتور انسان يک يبا كاهش ورود. [12] هستند

باعث كاهش  را دارند كه قابليت خودروهاي خودران اين

سوخت،  بهبود راندمانشوند كه خود باعث  يکتراف حجم

، يادر استرالبه حور مثار  .[13] دشومي هوا يآلودگ كاهش

 16در حدود مربوط به تصادفات صرفاً  ينهدر هز ييجوصرفه

يزده م ينتخم ييليونم 25 يتجمع يدالر در سار برا يليونم

د بتوان . بنابراين توسعه خودروهاي خودران احتماالً[14] شود

 نيز شود.ها باعث كاهش آالينده

وجود كارآيي مناسب چالش سوم وسايل نقليه، بحث عدم

هاي فسيلي است كه نقل و مصرف انرژيواي حملهامانهس

در حار حاضر بخش حملدر دنيا و كشور ايران مطرح است. 

از ميزان كل مصرف نهايي انرژي در  %25نقل با حدود و

به ترتيب پس از بخش خانگي دومين بخش  ايران كشور

شود. البته با عنايت به انرژي محسوب مي كنندهمصرف

نقل بار وهاي اقتصادي به حملز ذاتي فعاليتگستردگي و نيا
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كننده در جهان مسافر اين بخش بزرگترين بخش مصرفو 

هاي جهاني، است. در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا و متوسط

نقل كشور فاصله وهاي كارايي انرژي در بخش حملشاخص

هاي تاستانداردها دارد. در اين ميان استفاده از سوخ زيادي با

ارتقاي  و هاي هوشمند كنترر ترافيکجايگزين، توسعه شبكه

تواند كمک شاياني در مديريت مصرف سطح فناوري مي

خودروهاي تمام الكتريكي كه . سوخت در اين بخش نمايد

كه انرژي شود و درصورتيها توسط باتري تأمين ميتوان آن

هاي بدون ها با استفاده از روشم براي شارژ باترياالز برق

تواند ميزان كربن فراهم شود، در عمل مياكسيدتوليد دي

نقل را حذف نمايد و يا وكربن از بخش حملاكسيدانتشار دي

 2030تا  2020هاي بين سار .به حداقل مقدار ممكن برساند

قواي  با استفاده از فناوري يهاي بيشتررود كاهشانتظار مي

محركه هيبريد الكتريكي به انجام برسد. خودروي هيبريدي 

خودرويي است كه از دو يا چند منبع انرژي مشخص به 

تر آن خودروي كند و نوع متداورمنظور حركت استفاده مي

هيبريد الكتريكي است كه از يک موتور احتراق داخلي و يک 

منظور تامين قدرت حركت استفاده  يا چند موتور الكتريكي به

هيبريد الكتريكي كامل تركيبي از يک  سامانهكند. يک مي

سازي باتري و يک موتور الكتريكي براي تحويل ذخيره سامانه

ها با منبع توليد توان مانند يک موتور احتراق قدرت به چرخ

باشد. فناوري خودروهاي هيبريدي كنوني حداكثر داخلي مي

از  .[15] كنندجويي در مصرف سوخت ايجاد ميهصرف %50تا 

الكتريكي به جاي هاي هيبريدي از انرژي سامانهآنجا كه 

مصرف را  %80-30كنند، توانايي كاهش سوخت استفاده مي

ن از مولد قدرت خودروهاي خودرا سامانهچون . [16] دارند

، توسعه خودروهاي خودران استنوع الكتريكي يا هيبريدي 

 بتواند در موضوع كاهش مصرف انرژي نيز موثر باشد. احتماالً

بنابراين با توجه به اهميت خودروي خودران به دليل احتمار 

و ها اثر گذاري مثبت بر چالش هايي از قبيل ايمني، آاليندگي

مصرف انرژي در دنيا و همچنين كشور ايران كه در مطالب 

راهكارها براي مهمتر آن اشاره گرديد، يكي از  موردباال به سه 

اثرگذاري بر موضوعات مطرح شده، داشتن نگرش راهبردي 

توان به اقتصاد، پزشكي و مي به حور مثارباشد. مي به فناوري

توان از منظر مي يا اداره يک كشور و همينطور به فناوري

 راهبردتعاريف مختلفي در خصوص . [17] نگريست راهبرد

توسط خليل در سار  يفتعار فناوري گفته شده كه يكي از آن

سرمايه گذاري در هاي ( ارائه شده، يعني تعيين اولويت2000)

زمينه توسعه فناوري با توجه به راهبرد كالن آن بنگاه يا 

نگري فناوري، آينده راهبردبارز هاي از ويژگي. [18] سازمان

. تعريف ديگري كه توسط دانيال در [17] گرايي استو آرمان

اي است كه ترجمه ارائه شده، يک راهبرد وظيفه( 1989سار )

و تفسير راهبرد سازمان در حوزه فناوري است به حوريكه 

روش تحقق اهداف راهبردي سازمان را از حريق توسعه 

 .[19] كندمي سازمان تعيينهاي فناوري

شده، گرفته از مطالب مطرحبندي صورتبنابراين با جمع

فناوري  راهبرددارند تدوين سعي  مقالهنويسندگان در اين 

براي فناوري هاي كليدي خودروي خودران كه در باال به 

 -ماتريس جذابيتاستفاده از  تعدادي از آنها اشاره شد را با

اين امكان انجام دهند. با داشتن اين نتايج، ها توانمندي فناوري

خودروي خودران توسط هاي شود كه فناوريمي فراهم

مرتبط براي توسعه و يا حتي وارد هاي بنگاهيا ها سازمان

نمودن خودروي خودران از كشورهاي صنعتي براي كشور 

توسعه اين فناوري احتماال بتواند بر  ايران فراهم گردد.

موضوعاتي از قبيل ايمني، آاليندگي ها، مصرف انرژي و 

ضمنا الزم به ذكر موضوعات ديگر اثر مثبتي داشته باشد. 

كليدي خودروهاي خودران كه هاي از فناورياست كه منظور 

در كشورهاي صنعتي شروع به فراهم نمودن مقدمات براي 

باشند: مسائل مي توسعه آنها نموده اند موضوعاتي از قبيل زير

ارتباحي خودروها با همديگر كه مي تواند باعث افزايش بهره 

ديگر موضوعاتي از  .[20] وري يک خودروي خودران شود

ودروهاي خودران وجود دارد مسائل قانوني در زمانكه در خ

كند. در زمان تصادف چه هايي است كه خودرو اشتباه مي

كسي مقصر است؟ اگر مالک خودرو در زمان تصادف خودرو 

در كنترلش نباشد آيا مقصر است؟ اگر او مقصر نيست، پس 

چه كسي مقصر است؟ نرم افزار نوشته شده توسط مهندسين 

پلتفرم بالكچين  معتقدند صاحبنظرانالبته بعضي مقصر است؟ 

از اين مسائل را حل خواهد كرد. نياز است كه دولت بسياري

ايند و هاي قانوني در خصوص اين پلتفرم را كامل نممنظاها 

به غير از موارد فوق،  .[21] اندهنوز به اين مرحله نرسيده

ابهامات ديگري نيز در خصوص خودروهاي خودران وجود 

 دارد كه بايد قبل از ورود گسترده آن حل شوند. 
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كشور ايران است و نتايج محدوده تحقيق در سطح ملي و در 

هاي مرتبط ها و سازمانتواند مورد استفاده در بنگاهتحقيق مي

هايي از قبيل سازمان :با فناوري خودروي خودران باشد

 هايكتسازان مرتبط با اين صنعت، شرخودروسازان، قطعه

بنيان مرتبط با فناوري احالعات خودروي خودران، اداره دانش

ها زارت راه و شهرسازي و ديگر بنگاهراهنمايي و رانندگي، و

 هاي مرتبط با اين فناوري جديد.و سازمان

 

 پژوهش مباني نظري و پيشينه -2

است: استقالر،  شده يلاز سه عنصر تشك ران:خود خودروي

 يمربوط به سطح مداخالت انسان هوش و اتومبيل. استقالر

 . عنصر دوم هوش است. هوشاست يبهره بردار يالزم برا

 يطتواند محمي يستمس يکاست كه  ييمربوط به روشها

و با آن سازگار گردد. عنصر سوم، احراف خود را درک 

 يهستند كه برا يموتور يهنقل يلهوسها اتومبيل است. اتومبيل

 انجام خدمات مورد استفاده قراريا  افراد و ياحمل و نقل كاال 

 .[22]يرند گمي

يا صنايع در رابطه ها تصميمي است كه بنگاه فناوري: راهبرد

با سرمايه گذاري، توسعه و بهره برداري از فناوري هاي خود 

. يعني تعيين [23] در زمينه محصور يا فرآيند مي گيرند

اولويت هاي تمركز سرمايه در موضوعات مرتبط با توسعه 

 كالن يک سازمان يا صنعت راهبردفناوري با در نظر گرفتن 

[18]. 

هاي مختلف خودروهاي خودران، در خصوص فناوري

مختلفي صورت گرفته است كه به تعدادي از آنها  تتحقيقا

ن خودروهاي اشاره مي شود. به حور نمونه تحقيقي با عنوا

 2017خودران: از پارادايم تا فناوري، توسط لونيتا در سار 

موارد زير مطرح و بررسي انجام شده است. در اين تحقيق 

مختلفي از قبيل: هاي فناوري تركيب و تلفيق( 1 :شدند

الكترونيک، ارتباحات، مكاترونيک، مهندسي نرم افزار و هوش 

مني خودروي ( اي2مصنوعي براي خودروهاي خودران. 

 1مشاور راننده پيشرفتههاي (حبقه بندي سيستم3خودران. 

( 5( سنسورها و يكپارچه شدن آنها در خودرو. 4 حبقه بندي.

. در تحقيقي ديگر با عنوان [24] ارتباط خودروهاي خودران

خودروهاي خودران براي عابران پياده هاي سازگاري و چالش

                                                 
1 Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) 

انجام  2020در سار در شهرهاي چين توسط وانگ و ديگران 

شده است. اين تحقيق رفتارهاي عادي عابران پياده چيني را 

مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. نتايج نشان داد كه 

را به خوبي نمي پذيرند و  خودروهاي خودران عابران چيني

اكتشافات بيشتري بايد در مورد تعامل استاندارد انسان و 

ي مبتني بر ملت بايد انجام ماشين و تحقيقات پذيرش فناور

البته نتايجي كه در تحقيق مذكور گرفته شده با  .[25] شود

توجه به عوامل فرهنگي كشورها مي تواند متفاوت باشد و 

اين تحقيق بايد توسط مردم كشورهاي مختلف در هر كشور 

ديگري انجام شود تا نتايج مختص همان كشور اخذ شود. لذا 

اي ديگر را ندارد. يكي ديگر از آيتم امكان تعميم پذيري در ج

هايي كه در اين فناوري بايد به آن توجه نمود، بحث استفاده 

از سيستم بالكچين مي باشد. تحقيقي در اين خصوص با 

عنوان حرح سنجش ايمن و هوشمند مبتني بر بالكچين براي 

نسل پنجم هاي فعاليت خودروهاي خودران فراتر از شبكه

انجام شده است. امنيت  2020يگران در سار توسط ريباديا و د

مرتبط با تصادفات جاده اي، ترافيک و هاي در برنامهها داده

توان با مي تخصيص پاركينگ در خودروهاي خودران را

ارائه داد. اما حبق ادبيات موجود  2بالكچين استفاده از فناوري

هيچ سيستمي وجود ندارد كه بتواند بر اساس شرايط به حور 

ودكار، خودروهاي خودران را صدا كند، به عنوان مثار، در خ

صورت تصادف، با آمبوالنس تماس بگيريد، در صورت انتقار 

به خانه با خدمات لجستيک تماس بگيريد و در صورت نياز 

در  با بخش ترافيک تماس بگيرد. با توجه به داليل ذكر شده

ند اين تحقيق، يک معماري سنجش و رديابي ايمن و هوشم

خودروهاي خودران با استفاده  براي سيستم بالكچين مبتني بر

. البته [26] پيشنهاد گرديده است نسل پنجم از شبكه ارتباحي

هاي ديگري نيز در اين خودروها براي موارد ايمني، فناوري

گيرند. اين موضوع مستلزم مجهز بودن اين مي نظردر

خودروها به تشخيص اشياء مبتني بر سه رنگ اصلي قرمز، 

سبز و آبي است. تحقيقي در اين مورد با عنوان: يک روش 

تشخيص اشياء براي خودروهاي خودران مبتني بر قرمز، سبز، 

در  [27]آبي و مقادير مكاني پيكسلي توسط االم و ديگران 

رت گرفته است. در آن مطرح شده است كه صو 2018سار 

 يطدر مح ياءاش يحصح ييشناسا، كار ينچالش ا ينمهمتر

                                                 
2 Blockchain (BC) 
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 يستممعروف به س يءش يصروش تشخ و يک است يرانندگ

مبتني  2تصميم گيري فيوژن يستمو س 1يري درختيگ يمتصم

ران خودرانندگي  يريگ يمتصمبر سيستم تشخيص براي 

با عنوان چارچوب اينترنت ري شده است. تحقيق ديگ يشنهادپ

ر ها براي خودروهاي متصل: يک مطاالعه موردي دعامل

شده توسط بويي و خصوص سيستم كنترر ترافيک توزيع

انجام شده است. در اين تحقيق بيان  2017جونگ در سار 

ينترنت ميا يقاز حر ، اشياء3ياءاش ينترنتبا توسعه ا شده كه

 يکمتصل به  خودروهاي مقولهو د نارتباط برقرار كن توانند

. [28] شودمي يلحمل و نقل هوشمند تبد يبالقوه برا يفناور

البته براي اجرايي شدن موضوعات مرتبط با اينترنت اشياء 

الزم است كه صنايع ديگر نيز فعار باشند تا اشياء بيشتري در 

دنيا به اينترنت متصل باشند. هر چقدر تعداد اشياء متصل شده 

توان استفاده برود در خودروهاي خودران نيز مي باالتردر دنيا 

بيشتري از اين مقوله برد. به غير از اينترنت اشياء در 

خودروهاي خودران در سالهاي اخير مفهوم اينترنت عامل نيز 

ين ب يبيبر اساس ترك 4عامل ينترنتمفهوم امطرح شده است. 

كه  شده است يمعرف 5اينترنت اشياء و سيستم چند عاملي

هوشمند سازگار  يسازد با معمارمي را قادر ياءاش ينترنتا

 يبرا اينترنت اشياءهاي شود. به حور خاص توسعه دستگاه

به عدم  يازن يناناحم يتو قابل ي، چابكيريانعطاف پذ يشافزا

امكان  سيستم چند عاملي، راستا، ين. در ارددا يعتمركز و توز

 را فراهم يصنعت يطدر مح يرياستقالر و انعطاف پذ يشافزا

 يهمكار يتاز نظر ادغام و قابل يشكند كه امكان افزامي

چراغ راهنمايي كنترر  .آوردمي را فراهمها يستمو سها برنامه

با اينترنت متصل ي خودروهاي از كاربردها يكي 6هوشمند

و سهولت در  يدر زمان واقع يکاز نظر بهبود ترافاشياء 

 است يکكاهش ترافبراي ل و نقل حمهاي سيستم  يريتمد

هاي ور ادبيات موارد ديگري از فناوريدر ادامه مر. [29]

خودروهاي خودران توسط محققين بررسي شده بود كه به 

شود: در ها اشاره ميعلت محدوديت متني، فقط به آن

سنسورهاي شناسايي استرس، : ( ايمني1موضوعات مرتبط با 

هاي اجتناب و كمک به ، سيستم[30] عصبانيت و خستگي

                                                 
1 Decision Tree 
2 Decision Fusion 
3 Internet of Things (IoT) 
4 Internet of Agent (IoA) 
5 Multi-Agent System (MAS) 
6 Smart Traffic Light Control (STLC) 

و يا كمک  : رادارها، ليزرها و سنسورهاي ويدئويي7راننده

، مشاور سرقت [31] پيشگيري از تصادفهاي الين، سيستم

، و مشاور تعميرات خودرو از راه 9، مشاور كنار جاده8خودرو

رساني: موضوعات مرتبط با سرگرمي و احالع( 2  .10دور

محيطي كه خودرو توجه به دستگاه پخش موسيقي آنالين با 

، دستگاه پخش ويدئو، بازي و [32]كند در آن رانندگي مي

، شبكه11مرورگر اينترنت با توجه به عدم حواس پرتي راننده

هاي اجتماعي مانند فيسبوک و فاي در خودرو، شبكههاي واي

 12هاها در جادهت گسترده بين اتومبيلتوييتر براي ارتباحا

 وري هزينه:با موضوعات مرتبط با بهره ارتباط( در 3. [33]

هاي خودرو مبتني بر الگوريتم، سيستم گذاريسيستم قيمت

سازي و كاهش مصرف، رابط بين وسايل نقليه و بهينه

وسايل  ( يكپارچگي با13 [34] ،4(V2H) هوشمندهاي خانه

وري آشدني بينايي و يا جمعپوشيدني مانند عينک تقويت

، [35] نوع پوشش راننده و مسافراناحالعات براي تشخيص 

هاي بدون دست ، كنترر14گذاري خودروهاي اشتراکسيستم

مات ، امكان تنظيمات پروفايل براي راننده مانند تنظي15راننده

اتصار وسيله نقليه به ( 5... اقليمي، موقعيت و يا صندلي و

 ، اتصار خودرو به خودرو16(V2S) سنسورهاي داخل خودرو

(V2V)17خودرو به عابران ، اتصار (V2P)18،  اتصار بين

،  20، زيگ بي19خودرو از حريق بلوتوث ECUسنسورها و 

RFID
گيگا هرتز، اتصار خودرو به  60، و يا امواج 21

، اتصار خودرو به ارتباحات  22(V2R) زيرساخت جاده

 .[36] (V2X) ، مجموعه كل ارتباحات23(V2I) اينترنت

 ده است.شپيشينه ارائه  ، خالصه اي از مرور 1جدور در 

بنابراين با توجه به موضوعات بيان شده در مرور پيشينه و 

و همچنين  حاضر يننقدهاي صورت گرفته توسط محقق

شده در تحقيقات فوق، با يک وجود خالءهاي تحقيقاتي اعالم

                                                 
7 Accident Avoidance and Assistance 
8 Stolen Vehicle Assisstance 
9 Road Side Assisstance 
10 Remote Maintenance Assisstance 
11 Video Streaming, Games, Internet Browsing  
12 Social Networks 
13 Vehicle to Home (V2H) 
14 Car Sharing 
15 Hand-Free Controls 
16 Vehicle to Sensors (V2S) 
17 Vehicle to Vehicle (V2V) 
18 Vehicle to Pedestrian (V2P) 
19 Bluetooth 
20 ZigBee 
21 Radio Frequency Identification (RFID) 
22 Vehicle to Road Infrastructure (V2R) 
23 Vehicle to Internet Communication (V2I) 
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جمع بندي از پيشينه ادبيات مي توان نتيجه گرفت كه اين 

ادشان و منابع محدود مالي با توجه به تعداد زيها فناوري

نياز دارند كه ابتدا براي تمركز سرمايه ها يا بنگاهها سازمان

گذاري ها، تعدادشان كاهش يابد تا اينكه: الف( توسط 

يا بنگاه هاي مربوحه براي توسعه يا حتي حراحي ها سازمان

بومي انتخاب گردند. ب( ضمنا روش هاي كسب آنها نيز 

يع مختلف مشخص گردد. در اين و صناها براي سازمان

 تحقيق به اين دو موضوع پرداخته شده است. 

 

 شناسي پژوهشروش -3

هاي فناوري راهبرداين است كه  پژوهش اصلي سوار

  باشد؟مي به چه صورت خودروي خودران

 نوع و روش پژوهش: 3-1

در نظر با  با توجه به موضوع پژوهش حاضر نوع پژوهش: 

و  1هستي شناسي آيتماز دو با استفاده پارادايم تحقيق  گرفتن

اين  شناسيروشاظهار نمود كه توان مي 2معرفت شناسي

نيز  و تاكتيک مسئله تحقيق راهبرد .استپژوهش از نوع كيفي 

يعني متغيرها هم  است.تحليل محتوي پنهان و آشكار از نوع 

اند. استخراج شدهو منابع ديگر ها از پيشينه و هم از مصاحبه

خبرگان با حداقل تحصيالت جامعه آماري پژوهش، 

ي: هاحوزه يكي از در سار فعاليت 10ارشد و كارشناسي

، فناوري احالعات، راه و شهرسازي، راهنمايي صنعت خودرو

و رانندگي، مهندسي نرم افزار، مهندسي الكترونيک، مهندسي 

بود.  خودرانمكانيک و موضوعات ديگر مرتبط با خودروهاي 

نيز حجم نمونه ، و غير تصادفيبصورت روش نمونه گيري 

ابزار پژوهش، بود.  تا مرحله اشباع نظريمصاحبه  انجام

و مستندات شركت  از مرور ادبيات اسناد مكتوبمصاحبه و 

 بود. هاي خودروساز بين المللي

( ابتدا 1مراحل انجام تحقيق به شرح زير بود:  روش پژوهش:

خودروي خودران و شناسايي هاي براي آشنايي با فناوري

( 2شد مرور ق تحقي پيشينهمهم اين موضوع، هاي كليد واژه

استخراج شده اوليه در گام اور به هاي و فناوريها واژهكليد

نفر  15ا عنوان مبنايي براي مصاحبه قرار گرفت و با مصاحبه ب

تر شد. هاي خودروي خودران كاملاز خبرگان، ليست فناوري

                                                 
1 Ontology 
2 Epistemology 

استخراج شده در هاي البته در اين مرحله در خصوص فناوري

گام اور نيز با خبرگان جهت ماندن در ليست و يا حذف آنها 

تر شدن در كامل نگاري( از ابزارهاي آينده3مشورت گرديد. 

در اين . استفاده شدليست فناوري هاي خودروي خودران 

بخش از اسنادي از قبيل ويدئوهاي تخصصي و اسناد مكتوب 

خودروسازان پيشرفته در مورد فناوري خودروي خودران 

آرگو، جي ام، فورد، بي ام دبليو، مرسدس هاي مانند: شركت

بالقوه آينده در هاي بنز، تويوتا و بايدو، در نظر گرفتن فناوري

 296تعداد ، در انتهاشده و استفاده و موارد ديگر ها مصاحبه

( به همه فناوري هاي انتخاب شده با 4فناوري استخراج شد. 

نفر از  10توجه به اهميت آنها در كشور ايران، توسط 

داده شد و سپس فناوري هاي  10تا  1خبرگان،  نمره از 

به باال توسط خبرگان اخذ نمودند، انتخاب  7كليدي كه نمره 

( با 5عدد كاهش يافت.  40عدد به  296از  شدند. اين ليست

توانمندي -يک روش تركيبي يعني تعيين ماتريس جذابيت

هاي فناوري انجام گرديد كه در گام راهبردها، تدوين فناوري

( براي انجام 6بعدي نحوه انجام آن توضيح داده شده است. 

فناوري، ابتدا اهداف كالن صنعت خودرو  راهبردتدوين 

آيتم بودند. اين  6تحقيق مشخص شد كه  پيشينهعه مطابق مطال

نفر از خبرگان تحقيق حاضر وزن داده شد.  10توسط ها آيتم

الزم به ذكر است كه براي ادامه فعاليت، بدست آوردن اهداف 

 كالن خودروي خودران الزم و ضروري بود. چون در غير اين

يس امكان نمره دهي در مراحل بعدي، يعني تهيه ماتر ،صورت

تايي  40( براي ليست 7جذابيت فناوري امكان پذير نبود. 

فناوري ها، جدور توانمندي فناوري تشكيل شد. در اين 

فناوري را در سطرها، و توانمنديهاي  40مرحله، ليست 

عدد بود در ستون ماتريس نوشته  4خودروهاي خودران كه 

 كه در ستون هايها شد) الزم به ذكر است كه نام توانمندي

شريف وشته شده، با توجه به تعريف نوازنها جدور توانمندي

دانند: سختوري شامل چهار جزء ميفنا كه و راماناسن است

(. در مرحله [37] افزارافزار و سازمانافزار، دانشنسانافزار، ا

 10تا  1نفر از خبرگان صنايع مرتبط نمرات  10بعدي توسط 

ار در جدور قرها نمرهبصورت ماتريسي داده شد و ميانگين 

شد و در نهايت ماتريس  داده شد و سپس آن عدد نرمار

استخراج هاي ( فناوري8تشكيل گرديد. ها توانمندي فناوري

عدد بود مجددا در سطرها، و  40شده از مراحل قبل كه 
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عدد مي باشد در  6اهداف كالن خودروهاي خودران كه 

دبيات تحقيق ستون جدور نوشته شد)اهداف كالن مطابق ا

نفر از  10استخراج و مورد تاييد خبرگان بود(. سپس توسط 

بصورت ماتريسي داده  10تا  1خبرگان صنايع مرتبط، نمرات 

در در جدور مربوحه قرار داده شد. ها شد و ميانگين نمره

ها و ماتريس جذابيت فناوري مرحله بعدي، آن اعداد نرمار

در ها توانمندي فناوري ( اعداد نهايي جدور9تشكيل گرديد. 

در ها محور عمودي، و همچنين اعداد نهايي جذابيت فناوري

فناوري  راهبردمحور افقي قرار داده شد و نمودار تدوين 

تشكيل گرديد. اين نمودار پاسخ سوار اصلي تحقيق است. 

البته در فرآيند انجام تحقيق و پاسخدهي به سوار اصلي 

بيل: الف( اهداف كالن صنعت ديگري از قهاي تحقيق، يافته

خودرو، ب( فناوري هاي شناسايي شده كليدي مرتبط با 

خودروي خودران، ج( جدور توانمندي و جذابيت 

كه در بخش شد خودروي خودران نيز استخراج هاي فناوري

 و بحث مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. ها يافته

 

 ( خالصه مرور ادبيات تحقيق1جدول 

 نتايج تحقيق مذكور سار و نام محقق عنوان تحقيق رديف

 2017لونیتا،  از پارادايم تا فناوری 1

الف( نیاز به ترکیب علوم مختلف از قبیل: الكترونیک، ارتباطات، مكاترونیک، مهندسي 

مشاور پیشرفته راننده.   ج( لزوم يكپارچه های افزار و هوش مصنوعي.   ب( سیستمنرم 

شدن سنسورها، دوربین ها، رادارهای خودروی خودران.   د( زيرساختارهای مرتبط با 

 فناوری ارتباط خودرو با خودرو، و خودرو با زيرساخت.

2 
خودروی خودران برای های سازگاری و چالش

 شهرهای چین عابرين پیاده در
 2020وانگ و ديگران، 

 چیني خودروهای خودران را به راحتي نمي پذيرند.الف( عابران 

 ب( لزوم تحقیقات مبتني بر پذيرش فناوری خودروی خودران مردم

3 

طرح سنجش ايمن و هوشمند مبتني بر بالکچین 

های برای قابلیت خودروهای خودران فراتر از شبكه

 نسل پنجم

 2020ديگران، ريباديا و 
پیشنهاد يک معماری سنجش و رديابي ايمن و هوشمند مبتني بر بالکچین برای 

 خودروهای خودران

4 
روش تشخیص اشیاء برای خودروهای خودران 

 مبتني بر سه رنگ اصلي
 ارئه يک روش تشخیص اشیاء در محیط رانندگي با نام سیستم تصمیم گیری درختي 2018االم و ديگران، 

5 

چارچوب اينترنت عامل برای خودروهای خودران 

متصل با مطالعه موردی در خصوص سیستم کنترل 

 ترافیک توزيع شده

 2017بويي و جونگ، 
مرتبط با مقوله خودروهای خودران متصل به عنوان يک فناوری بالقوه های ارائه بحث

 برای حمل و نقل هوشمند

 کاربرد چراغ راهنمايي هوشمند با استفاده از اينترنت اشیاء 2018وانگ و ديگران،  طراحي سیستم خدمات برای خودروهای خودران 6

 سنسورهای شناسايي استرس، عصبانیت 2015سوان،  خودروهای متصل 7

8 
های یستمس يدر جاده بررس یهنقل یلهنگهداشتن وس

 خطوط در جاده یصتشخ
 مانند رادارها، لیزرها و سنسورهای ويدئويي اجتناب و کمک رانندههای سیستم 2013ينیكاوا و ديگران، 

9 
 هانهآگا یقي بصورتموس پیشنهادات در خصوص

 خودرودر 

بالتروناس و ديگران، 

2011 
 مشاور سرقت خودرو، مشاور کنار جاده، مشاور تعمیرات خودرو از راه دور

10 
های در جاده: فعال کردن شبكه ياجتماعموضوعات 

 بزرگراه ها و کارآمد در يمنا ياجتماع
 دستگاه پخش ويدئو، بازی و مرورگر اينترنت 2015لووان و ديگران، 

11 
در  یناوبر یستمس يک یبرا يشگرنما یممفاه يسهمقا

 آنالوگ تماس با خودرو يشصفحه نما يک

پي فنملر و ديگران، 

2015 
 برنامه ريزی آنالين مسیر و راهبری خودرو از منزل

12 

 یلهوس های اتصالیفناور یهاها و چالشفرصت

به  یهنقل یلهبه خودرو، و وس یهنقل یلهبه خانه، وس یهنقل

 شبكه

 2013لیو و ديگران، 
هوشمند، سیستم قیمت گذاری خودرو مبتني بر های سیستم رابط بین وسیله نقلیه و خانه

 الگوريتم

 تبلیغات در سفر و وسیله نقلیههای سیستم 2016ديجیتال ترند،  کندمي فورد يكپاره سازی خانه هوشمند را رونمايي 13

 يكپارچگي با وسايل پوشیدني مانند عینک تقويت شدني بینايي 2015بوون و ديگران،  تشخیص خستگي راننده مبتني بر وسايل پوشیدني 14

15 
چگونه از فناوری اتصال خودرو به خودرو و خودرو 

 به تلفن برای نجات جان انسان استفاده کنیم؟
 2013کوارتسافت، 

نحوه استفاده از سیستم اتصال خودروها به همديگر و اتصال خودروها به زير ساخت، و  

 اتصال خودرو به عابرين
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 فناوري: راهبردتدوين مدل استفاده شده براي  3-2

با نگرش به تحوالت صنعت و اهداف مورد نظر از  محققان

 راهبردبه فناوري، رويكردهاي مختلفي به تدوين دستيابي 

حاضر نيز با استفاده از ارزيابي  مقالهفناوري داشته اند. در 

هاي وانمندي بنگاه يا صنعت در فناوريو تها جذابيت فناوري

 1 شكلانجام و مدر ها فناوري راهبردشده، تدوين شناسايي

 .[38] دشاستفاده  راهبردگيري بعد از تدوين صميمبراي ت

 ناحیه دوم )توانمندی باال، جذابیت پايین( ناحیه اول )توانمندی باال، جذابیت باال(

 ناحیه اول )توانمندی پايین، جذابیت پايین( ناحیه سوم )توانمندی پايین، جذابیت باال(

 ماتريس توانمندي فناوري و جذابيت فناوري (1 شكل

 

 هاي پژوهشيافته -4

 اهداف كالن خودروهاي خودران  4-1

، اهداف كالن خودروهاي خودران، استخراج شده 2در جدور 

ده است. علت شو مستندات پيشينه ارائه ها از مصاحبه

الگوي توضيح داده شده در استخراج آنها اين بود كه مطابق 

، براي محاسبه ماتريس جذابيت فناوري بايد از 2-3بخش 

اين اهداف منطبق بر چالش هايي كه آنها استفاده نمود. ضمنا 

در بخش مقدمه تحقيق مطرح گرديد نيز هستند و با رسيدن به 

توان بر سه چالش بيان شده از قبيل: مي اين اهداف كالن،

ايمني، آاليندگي و كارآيي سيستم حمل و نقل و مصرف 

 انرژي نيز اثر مثبت گذاشت.

 اهداف كالن خودروي خودران (2 جدول

 وزن )درصد( کالن خودروی خودران اهداف رديف

 0.3 افزايش ايمني 1

 0.2 کاهش آاليندگي 2

 0.15 کاهش ترافیک 3

 0.15 بهبود رفاه مردم 4

 0.1 نقلوبهبود کارايي سیستم حمل 5

 0.1 کارهای جديد در صنايع مختلفوتوسعه کسب 6

 ماتريس توانمندي فناوري مرتبط با خودروي خودران 4-2

از  ي خودرانهاهاي شناسايي شده كليدي خودرو فناوري 

و همچنين  3جدور شماره  ستون دوم درمصاحبه و پيشينه 

بقيه ماتريس توانمندي فناوري هاي خودروي خودران در 

ارائه شده است. سطرهاي با رنگ سبز و  3جدور ستونهاي 

آبي به ترتيب در توانمندي فناوري، نمره نهايي بيشتر و 

مورد ها نموده اند. در بخش بحث اين آيتمكمتري را كسب 

 بحث قرار گرفته اند.

 ماتريس جذابيت فناوري مرتبط با خودروي خودران 4-3

 4هاي خودروي خودران در جدور ماتريس جذابيت فناوري

ارائه شده است. سطرهاي با رنگ سبز و آبي به ترتيب در 

نموده جذابيت فناوري، نمره نهايي بيشتر و كمتري را كسب 

 مورد بحث قرار گرفته اند.ها اند. در بخش بحث اين آيتم

 ماتريس توانمندي فناوري هاي مرتبط با خودروي خودران (3جدول

کد 

 فناوری
 توانمندی فناورانه فناوری/

توانمندی 

فناوری 

سخت 

افزاری 

صنعت = 

 0.25وزن 

توانمندی 

نيروی 

انساني 

صنعت= 

 0.25وزن 

توانمندی 

نظامها و 

  یهاروش

مديريتي 

صنعت= وزن 

0.25 

توانمندی 

اطالعات و 

دانش 

صنعت= وزن 

0.25 

امتياز 

 وزني

نهايي 

توانمندی 

فناوری 

 شده( )نرمال

T1 63 600 7 5 5 7 يابي تیموقعهای ستمیس یفناور 

T2 63 600 8 6 5 5 شبكه به هینقل لهیوس اتصال 

T3 70 675 8 8 6 5 گريد یخودروها با ارتباطهای یفناور 

T4 65 625 7 7 6 5 ها رساختيز به لیاتومب اتصال یفناور 

T5 73 700 9 7 4 8 یسنسورهای ستمیس یفناور 

T6 73 700 8 7 5 8 نیدورب هيبرپاهای ستمیس یفناور 

T7 63 600 6 8 4 6 يرانندگ و ييراهنما عالئم صیتشخ یفناور 

T8 78 750 8 8 6 8 طیمح زیآنال یسنسورها یفناور 

T9 76 725 9 7 5 8 یبعد سه داریل یفناور 

T10 76 725 9 7 5 8 خودرو مخصوص رادار یفناور 
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T11 70 675 7 9 4 7 خارج طیمح با یريتصو يتعاملهای یفناور 

T12 
 شهر و ه،ینقل ليوسا ريسا با ارتباط یفناور

 ادهیپ عابران
5 5 5 8 575 60 

T13 65 625 9 7 5 4 نيمسافرهای ليموبا با ارتباطهای یفناور 

T14 68 650 9 6 7 4 يمصنوع هوش یفناور 

T15 73 700 9 5 8 6 خودروها يشناخت نترنتيا یفناور 

T16 
 خودران یخودروها یبرا پنجم نسل یفناور

 متصل
6 8 6 9 725 76 

T17 
 صنعت تيهدا یبرا ایاش نترنتيا یفناور

 خودرو
6 7 5 9 675 70 

T18 68 650 8 9 5 4 ریمس یزير برنامه یفناور 

T19 83 800 10 9 8 5 نیبالکچ پلتفرم یفناور 

T20 57 550 7 4 7 4 مخصوصهای شنیكیاپل یفناور 

T21 68 650 10 7 5 4 نگینيما تايد یفناور 

T22 47 450 4 3 3 8 یانرژ دیتولهای یفناور 

T23 
 يبرق یخودروها با مرتبطهای یفناور

 خودران
8 4 4 4 500 52 

T24 57 550 4 8 6 4 راننده به کمک شرفتهیپ ستمیس بهبود 

T25 55 525 4 8 5 4 خودکار خلبان یفناور 

T26 
 بر خودران یخودرو سرعت نیتخم یفناور

 ريتصو زیآنال هيپا
3 7 4 5 475 49 

T27 52 500 5 8 4 3 یناوبر کنترل ماژول یفناور 

T28 52 500 4 4 5 7 مختلط کیتراف در ترمز راهبرد فناوری 

T29 49 475 4 4 4 7 کیاتومات ترمز یفناور 

T30 
 یبراي  آلودگ خواب صیتشخ یفناور

 خودران مهین یخودروها
8 5 4 3 500 52 

T31 
 یخودروها یبرا احساس صیتشخ یفناور

 خودران مهین
8 4 3 4 475 49 

T32 63 600 5 6 8 5 شرفتهیپ راننده مشاورهای ستمیس 

T33 52 500 5 4 4 7 خودکار یاضطرار ترمز یفناور 

T34 
 از خارج در هوشمند نفوذ صیتشخ

 يارتباطهای ستمیس
5 4 7 9 625 65 

T35 68 650 8 6 4 8 شده سرقت هینقل ليوسا يابيرد یفناور 

T36 68 650 7 6 8 5 تصاحب درخواست یفناور 

T37 68 650 4 5 9 8 يشناختهای ستمیس یبرا یومتریب یفناور 

T38 
 اطالع و يسرگرم با مرتبطهای یفناور

 يرسان
3 7 6 7 575 60 

T39 42 400 4 4 4 4 خودرو در غاتیتبل با مرتبطهای یفناور 

T40 
 یبرا درآمد کسب با مرتبطهای یفناور

 خودران یخودرو
3 5 5 4 425 44 

 268 241 220 231 جمع
 

 960 کل جمع
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 ماتريس جذابيت فناوري مرتبط با خودروي خودران (4جدول 

کد 

 فناوری
 فناوری/اهداف کالن

افزايش 

ايمني = 

 0.3وزن 

کاهش 

آاليندگي 

= وزن 

0.2 

کاهش 

ترافيك = 

 0.15وزن 

بهبود 

رفاه 

مردم = 

وزن 

0.15 

بهبود 

کارايي 

سيستم 

حمل و 

نقل= 

وزن 

0.1 

توسعه 

کسب و 

کارهای 

جديد در 

صنايع 

مختلف = 

 0.1وزن 

امتياز 

 وزني

نهايي 

جذابيت 

فناوری 

 )نرمال

 شده(

T1 36 515 2 6 6 5 3 7 يابي تیموقعهای ستمیس یفناور 

T2 47 660 2 8 7 7 4 9 شبكه به هینقل لهیوس اتصال 

T3 
 یخودروها با ارتباطهای یفناور

 گريد
9 4 8 7 8 2 675 48 

T4 
 به لیاتومب اتصال یفناور

 ها رساختيز
7 4 8 8 8 2 630 44 

T5 41 580 2 8 5 5 3 9 یسنسورهای ستمیس یفناور 

T6 42 595 2 8 5 6 3 9 نیدورب هيبرپاهای ستمیس یفناور 

T7 
 ييراهنما عالئم صیتشخ یفناور

 يرانندگ و
7 4 7 5 6 2 550 39 

T8 42 600 2 8 5 7 4 8 طیمح زیآنال یسنسورها یفناور 

T9 44 620 2 9 5 7 3 9 یبعد سه داریل یفناور 

T10 44 620 2 9 5 7 3 9 خودرو مخصوص رادار یفناور 

T11 
با  یريتصو يتعاملهای یفناور

 خارج طیمح
8 2 5 7 8 2 560 40 

T12 
 ليوسا ريسا با ارتباط یفناور

 ادهیپ عابرانو  شهر ه،ینقل
8 2 5 7 8 2 560 40 

T13 
های ليموبا با ارتباطهای یفناور

 نيمسافر
8 2 5 7 8 3 570 40 

T14 60 845 8 10 8 7 7 10 يمصنوع هوش یفناور 

T15 60 855 6 10 9 8 7 10 خودروها يشناخت نترنتيا یفناور 

T16 
 یبرا پنجم نسل یفناور

 متصل خودران یخودروها
10 7 7 9 10 8 860 61 

T17 
 تيهدا یبرا ایاش نترنتيا یفناور

 خودرو صنعت
10 7 8 9 10 8 875 62 

T18 48 680 4 9 8 6 5 8 ریمس یزير برنامه یفناور 

T19 61 870 9 10 8 8 7 10 نیبالکچ پلتفرم یفناور 

T20 48 675 8 8 9 6 4 7 مخصوصهای شنیكیاپل یفناور 

T21 40 570 6 7 5 5 4 7 نگینيما تايد یفناور 

T22 46 655 5 8 6 5 6 8 یانرژ دیتولهای یفناور 

T23 
 یخودروها با مرتبطهای یفناور

 خودران يبرق
8 9 6 7 8 5 745 53 

T24 
 به کمک شرفتهیپ ستمیس بهبود

 راننده
9 5 8 8 7 7 750 53 
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T25 47 660 6 7 9 7 4 7 خودکار خلبان یفناور 

T26 
 یخودرو سرعت نیتخم یفناور

 ريتصو زیآنال هيپا بر خودران
7 4 6 8 6 3 590 42 

T27 51 720 5 7 8 8 6 8 یناوبر کنترل ماژول یفناور 

T28 
 کیتراف در ترمز راهبرد فناوری

 مختلط
9 2 6 5 6 3 565 40 

T29 40 565 3 6 5 6 2 9 کیاتومات ترمز یفناور 

T30 
ي  آلودگ خواب صیتشخ یفناور

 خودران مهین یخودروها یبرا
9 2 4 8 5 2 560 40 

T31 
 یبرا احساس صیتشخ یفناور

 خودران مهین یخودروها
7 2 3 8 5 2 485 34 

T32 45 640 5 6 8 8 4 7 شرفتهیپ راننده مشاورهای ستمیس 

T33 36 515 2 5 5 4 2 9 خودکار یاضطرار ترمز یفناور 

T34 
 خارج در هوشمند نفوذ صیتشخ

 يارتباطهای ستمیس از
10 2 3 6 7 4 585 41 

T35 
 سرقت هینقل ليوسا يابيرد یفناور

 شده
7 2 2 8 6 3 490 35 

T36 42 595 2 7 7 4 2 10 تصاحب درخواست یفناور 

T37 
های ستمیس یبرا یومتریب یفناور

 يشناخت
7 2 2 8 5 2 470 33 

T38 
 و يسرگرم با مرتبطهای یفناور

 يرسان اطالع
1 1 2 9 4 4 295 21 

T39 
 در غاتیتبل با مرتبطهای یفناور

 خودرو
1 1 2 9 3 4 285 20 

T40 
 درآمد کسب با مرتبطهای یفناور

 خودران یخودرو یبرا
1 1 2 9 2 8 315 22 

 159 286 285 225 148 313 جمع
 

 1416 جمع کل

 

تركيبي بين توانمندي و جذابيت  ينمودار رادار -4-4

 خودروي خودرانهاي فناوري

در  2 شكلبه صورت نمودار رادار در  4و  3خروجي جداور 

دو رنگ آبي و نارنجي نشان داده شده است. الزم به ذكر 

هاي است كه نمودار رنگ آبي، نشان دهنده جذابيت فناوري

دهنده خودران و نمودار رنگ نارنجي نشانخودروي 

 باشد.مي خودروي خودرانهاي ناوريتوانمندي ف

 فناوري  راهبردنمودار تدوين  -4-5

ها يعني توانمندي فناوري 3جدور در گام آخر، اعداد نهايي 

، يعني 4در محور عمودي، و همچنين اعداد نهايي جدور 

در محور افقي قرار داده شد و نمودار ها جذابيت فناوري

تشكيل گرديد. هر فناوري در يک نقطه در تقاحع  3شكل 

محور افقي و عمودي قرار گرفت كه جايگاه آن فناوري است. 

ي، فناوريكه بر اساس اين نواح چهار ناحيه تشكيل گرديد

 گيرد.   ن مورد بحث قرار ميهاي خودروي خودرا

 روايي و پايايي ابزار تحقيق -4-6

در هنگام مصاحبه با اجازه مصاحبه روايي،  داشتن يبرا

اين صداها  از اتمام مصاحبه شونده، صداي ايشان ضبط و بعد

پذيرفت. و مقايسه و اصالحات صورت به متن تبديل گرديد 

توسط يک پژوهشگر ها نيز مصاحبهابزار  ياييپا يبرا ضمنا

مورد كنترر بيروني قرار گرفت و مطالب ، در اين حوزه سلطم

  اعمار گرديد.ها و در متن به محقق گوشزد توسط ايشان الزم
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 خودروي خودرانهاي فناوري توانمندي و جذابيتنمودار رادار تركيبي بين  (2 شكل

 

 
 فناوري راهبردخودروي خودران براي تدوين هاي ( نواحي قرارگيري فناوري3شكل 

 

 بحث -5
اين تحقيق، از اين جهت داراي اهميت بود كه با تدوين 

فناوري، فناوري هاي كليدي و ضمنا نحوه كسب اين  راهبرد

نيز مشخص شدند. دانستن اين موضوعات قبل از ها فناوري

اجرايي شدن خودروي خودران در ايران، مي تواند براي 

توسط ها فناوري انتخاببرنامه ريزي هاي مختلف از قبيل 

مرتبط و همچنين نحوه كسب آنها مفيد هاي يا بنگاهها سازمان

فناوري كليدي  40باشد. پاسخ سوار تحقيق اين بود كه ابتدا 

اسايي شدند. در مرحله بعدي با در نظر گرفتن ماتريس شن

 راهبردجذابيت و ماتريس توانمندي فناوري، نمودار تدوين 

فناوري ترسيم گرديد. ترسيم اين نمودار  40فناوري براي 

توسط ها داراي دو مزيت بود: اور اينكه انتخاب فناوري

وم مذكور تسهيل گرديد. دهاي سازمان هاي مرتبط با فناوري

براي سازمان هاي مرتبط ها اينكه نحوه كسب اين فناوري

 . مشخص شد

شده مي توان از االن براي بنابراين با توجه به نتايج اخذ

و نحوه كسب آنها اقدامات الزم را ها انتخاب اين فناوري

هاي با توجه به يافتهها اين فناوري انجام داد. براي بعضي از

، به شرح زير از  3تا  1ودارهاي و نم 4تا  1تحقيق در جداور 

 مناظر مختلف، نتايج تحقيق مورد بحث قرار گرفت. 

در  :3تحقيق در جدول هاي بحث در خصوص يافته( 1

فناوري  40( رتبه بندي 3)جدور  بخش نتايج تحقيق حاضر
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ها كليدي خودروي خودران به لحاظ توانمندي فناوري

است كه اثرگذاري اين  آنمشخص گرديد. مفهوم اين موضوع 

بر توانمندي اجزاء فناوري از قبيل: سخت افزاري، ها فناوري

هاي مديريتي و احالعات و دانش صنعت نظامنيروي انساني، 

مشخص شدند. به حور مثار، شش فناوري به ترتيب باالترين 

نمره توانمندي فناوري با نام هاي: فناوري پلتفرم بالكچين، 

ي، سه بعد يدارل يفناور، طيمح زيالآن يسنسورها يفناور

، فناوري نسل پنجم براي خودرو مخصوص رادار يفناور

ي به سنسورهاي امانهس يفناورخودروهاي خودران متصل، 

از نمره بين صفر تا  73و  76، 76، 76، 78، 83ترتيب نمرات 

صد كسب نمودند. تفسير آن اين است كه اين شش فناوري 

ديگر هاي نسبت به فناوري داراي توانمندي باالتري

خودروهاي خودران در آينده خواهند بود. از حرف ديگر، 

مرتبط هاي خودرو و فناوري در تبليغات با مرتبطهاي فناوري

، 42به ترتيب نمرات  با كسب درآمد براي خودروي خودران

را اخذ نمودند. يعني نسبت به فناوري هاي ديگر داراي  44

بود. لذا پيشنهاد مي شود براي اين  توانمندي كمتري خواهند

از االن برنامه هايي را در نظر گرفت كه از لحاظ ها فناوري

 مرتبط هاي فناوري توانمندي تقويت گردند. چون از حريق

مرتبط با كسب هاي خودران و فناوري خودروي در تبليغات با

 و تبليغات توانند مي خدمت دهنده ارائه هاي شركت درآمد،

نمايند و از اين حريق، مردم تمايل بيشتري نسبت  يدرآمدزاي

به خريد يا استفاده از اين فناوري را خواهند داشت. ضمنا از 

كسب درآمد براي خودروهاي  با مرتبط هاي حريق فناوري

دهنده خدمت حمل و نقل خودرويي هاي ارائهشركت خودران

 خودران خودروهاي صاحبين براي درآمد كسب توانند مي

 رفتن باال باعث تواندمي نهايت اين موارد در دهند. انجام

 خودروهاي خصوص به و نقل و حمل نظام وريبهره

شود. نتيجه اين بخش از تحقيق در مقايسه با تحقيق  خودران

مي به آن اشاره شد، همراستا پيشينهكه در مرور  [24] لونيتا

شده، مطرح هاي باشد. ولي در تحقيق لونيتا براي فناوري

 انتخاب فناوري و نحوه كسب آنها صحبتي نشده است.

در  :4تحقيق در جدول هاي بحث در خصوص يافته(  2

فناوري  40( رتبه بندي 4)جدور  بخش نتايج تحقيق حاضر

ها كليدي خودروي خودران به لحاظ جذابيت فناوري

مشخص گرديد. مفهوم اين موضوع اين است كه اثرگذاري 

اهداف كالن فناوري خودروي خودران در  برها اين فناوري

صنعت خودروي كشور ايران و صنايع مرتبط نسبت به 

فناوري هاي ديگر مشخص شدند. به حور مثار، پنج فناوري 

به ترتيب باالترين نمره جذابيت فناوري با نام هاي: فناوري 

اينترنت اشياء، فناوري پالتفرم بالكچين، فناوري نسل پنجم 

ها، فناوري هوش مصنوعي، و فناوري اينترنت اينترنت خودرو

از نمره بين  60و  60، 61، 61، 62شناختي خودروها، نمرات 

اين پنج فناوري داراي  به عبارتي،صفر تا صد كسب نمودند. 

جذابيت باالتري در آينده خواهد بود. از حرف ديگر، فناوري 

مرتبط با تبليغات در خودروي، فناوري مرتبط با سرگرمي و 

احالع رساني، و فناوري مرتبط با كسب درآمد براي خودروي 

اخذ نمودند. يعني  22و  21،  20خودران، به ترتيب نمرات 

داراي جذابيت كمتري در ها نسبت به ديگر فناوري

شود براي دران خواهند بود. لذا پيشنهاد ميخودروهاي خو

ين هايي در نظر گرفت كه از ااز االن برنامهها اين فناوري

-هاي مرتبط با سرگرمي ميلحاظ تقويت گردند. چون فناوري

توانند باعث آرامش مسافرين در خودروي خودران شوند. از 

دهنده خودروي هاي ارائههاي تبليغاتي شركتحريق فناوري

مدزايي نمايند و از حرفي توانند تبليغات و درآخودران مي

را به  هاي مهم و ضروريرسانيتوانند احالعديگر مي

د. با فناوري هاي مرتبط با مسافرين در زمان مناسب انجام دهن

توانند كسب درآمد براي صاحبين درآمدزايي نيز مي

 خودروهاي خودران انجام دهند 

يكي  :2 شكلتحقيق در هاي بحث در خصوص يافته( 3

، تحت 2شده در بخش نتايج تحقيق، شكل  ديگر از نتايج اخذ

تركيبي توانمندي و جذابيت فناوري هاي عنوان نمودار رادار 

خودروي خودران ارائه شده است. در اين نمودار مشهود 

است كه نمودار رادار توانمندي فناوري به نسبت نمودار رادار 

جذابيت فناوري داراي اعداد باالتري است. مفهوم آن اين 

است كه توانمندي فناوري هاي خودروي خودران نسبت به 

ي خودران بيشتر است. يعني هاي خودرو جذابيت فناوري

هاي خودروي خودران، اثرگذاري بيشتري بر اجزاي فناوري

هاي مختلف فناوري )سخت افزار، نيروي انساني، روش

مديريتي، و احالعات و دانش در صنعت خودرو( خواهند 

داشت. در خصوص اثرگذاري بر اهداف كالن خودروهاي 

هش آاليندگي، كاهش خودران )يعني افزايش ايمني، كا
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نظام حمل و نقل، و توسعه ترافيک، رفاه مردم، بهبود كارآيي 

و كارهاي جديد در صنايع مختلف مرتبط با خودروهاي كسب

خودران(، اثرات كمتري بر اهداف كالن خودروهاي خودران 

تصميمات  حاالخواهند داشت. لذا مستلزم اين است كه از 

ن موارد براي اثرگذاري مرتبط با اين موضوع و تقويت اي

بر اهداف كالن خودروهاي خودران را ها بيشتر اين فناوري

د كراتخاذ ايران سياستگذار صنعت خودرو هاي توسط سازمان

 منافعاجرايي شدن اين فناوري در كشور، بيشترين  وقتتا در 

از آن كسب گردد. نتايج اين بخش از تحقيق با تحقيقات 

 همسو بوده است.  [28] ونگو بويي و ج [26] ريباديا

در ناحيه  3تحقيق در شكل هاي خصوص يافته بحث در (4

)مرتبط با دو موضوع انتخاب فناوري مناسب و همچنين  اول

مرتبط هاي يا بنگاههاي نحوه كسب اين فناوري توسط سازمان

يكي از مهمترين خروجي هاي تحقيق  با خودروي خودران (:

ارائه شده است  3خ به سوار اصلي تحقيق، در شكل يعني پاس

تلف فناوري هاي خودروي كه نشان دهنده نواحي مخ

ها فناوري راهبردباشد و كاربرد آن براي تدوين خودران مي

)پاسخ سوار اصلي تحقيق( مي باشد. در ناحيه اور اين 

فناوري كه با رنگ سبز مشخص  40عدد از  8نمودار، تعداد 

ي توانمندي باال و جذابيت بااليي در آينده در هستند، دارا

لذا صنايع مرتبط با فناوري خودروي خودران خواهند بود. 

مربوط به فناوري هاي يا بنگاهها گردد كه سازمانمي پيشنهاد

هاي خودروي خودران با اولويت باالتري نسبت به فناوري

ا آنها بر فناوري را انتخاب نمايند تا هم بتوانند ب 8ديگر، اين 

اهداف كالن خودروي خودران اثرگذاري مناسبي داشته باشند 

اثرگذاري ها نسبت به ديگر فناوريها و هم اينكه اين فناوري

 بيشتري بر اجزاء توانمندي فناوري دارند. 

با توجه به موقعيت قرارگيري اين ها نحوه كسب اين فناوري

حفظ موقعيت  و  راهبرددر نمودار اين است كه ها فناوري

را بايد در نظر ها توسعه براي اين فناوري راهبردسپس 

گرفت. اين فناوري ها، پايه هاي اساسي براي دستيابي به 

با توجه به ها اهداف كالن مي باشند. يعني با اين فناوري

جذابيت بااليي كه دارند، هم مي توان به اهداف كالن 

ني، كاهش آاليندگي، خودروهاي خودران از قبيل: افزايش ايم

حمل و  نظامكاهش ترافيک و بهبود رفاه مردم، بهبود كارآيي 

نقل، و توسعه كسب و كارهاي جديد در صنايع مختلف 

-دست يافت و هم با توجه به توانمندي بااليي كه دارند مي

توانند بر روي توانمندي هاي سخت افزاري، نيروي انساني، 

انش صنعت اثرگذار باشند. هاي مديريتي و احالعات و دنظام

بنابراين صنعت خودرو و صنايع مرتبط با توجه به موارد فوق، 

حفظ ها با آن در اين زمينه بايد توان خود را در اين فناوري

نمايد. البته در همه شرايط با توجه به تحوالت فناورانه ناچار 

خواهند بود كه سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي جديد 

 فناوري هاي موجود را بهبود دهد. نمايد و يا

در ناحيه  3تحقيق در شكل هاي خصوص يافته بحث در (5

)مرتبط با دو بحث انتخاب فناوري مناسب و همچنين  دوم

مرتبط هاي يا بنگاههاي نحوه كسب اين فناوري توسط سازمان

حيه دوم اين نمودار كه در شكل در نا : (با خودروي خودران

اين  كه است تحقيق حاضر ارائه شده ، مشخصبخش نتايج  3

 در آينده در پايين جذابيت و باال توانمندي دارايها فناوري

تعداد  .بود خواهند خودران خودروي فناوري با مرتبط صنايع

، در 3فناوري با رنگ آبي در نمودار شماره  40فناوري از  26

-سامانه به حور نمونه، فناورياين ناحيه دوم قرار گرفته اند. 

يابي و فناوري اتصار وسيله نقليه به شبكه از اين هاي موقعيت

چون داراي توانمندي باال ها اين فناوري هستند.ها نوع فناوري

و جذابيت پايين هستند، لذا  بر اهداف كالن خودروهاي 

 خودران اثرگذاري كمتري خواهند داشت.

قرارگيري با توجه به موقعيت ها ضمنا نحوه كسب اين فناوري

بصورت ها اين فناوري در نمودار اين است كهها اين فناوري

يا حتي تامين از خارج از تامين تقاضا از بيرون از صنعت و 

توان به نوعي اين ميها باشد. با تامين اين فناوريكشور مي

را تامين و يا توسعه داد كه آنها بتوانند جذابيت ها فناوري

ه باشند تا در نهايت باعث رسيدن بيشتري نسبت به قبل داشت

به اهداف كلي صنعت خودرو و صنايع مرتبط در زمينه 

خودروهاي خودران از قبيل افزايش ايمني، كاهش آاليندگي، 

 كاهش ترافيک و موارد ديگر شوند. 

در ناحيه  3تحقيق در شكل هاي خصوص يافته بحث در (6

همچنين  )مرتبط با دو بحث انتخاب فناوري مناسب و چهارم

مرتبط هاي گاهيا بنهاي نحوه كسب اين فناوري توسط سازمان

در نهايت مطابق نتايج تحقيق حاضر در  :با خودروي خودران(

ناوري در ناحيه چهارم ف 40عدد فناوري از  6تعداد ، 3 شكل

اند كه داراي توانمندي پايين و جذابيت پايين قرار گرفته
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بايد ها بنابراين در سرمايه گذاري در اين فناوري هستند.

محافظه كارانه برخورد نمود، چون بر اهداف كالن و اجزاء 

 توانمندي هاي فناوري، اثرگذاري كمي خواهند داشت.

با توجه به موقعيت قرارگيري ها نحوه كسب اين فناوري ضمناً

با توجه به جذابيت  در نمودار اين است كهها اين فناوري

پايين نمي توانند صنعت را در رسيدن به اهداف كالن خود 

-نميكمک نمايد. از حرف ديگر به علت توانمندي پايين، 

، نيروي انساني، يهاي سخت افزارتوانمنديبر روي  توانند

احالعاتي اثرگذاري مثبتي داشته هاي نظامهاي مديريتي و نظام

را از بيرون از صنعت و يا از ها فناوريباشند. لذا بايد اين 

  كشورهاي توانمند تامين نمود.

 

 گيرينتيجه -6

هاي صورت تايج اخذ شده در بخش نتايج و بحثبا توجه به ن

-گرفته در اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت كه همه فناوري

د داراي جذابيت و نتوانهاي مرتبط با خودروي خودران نمي

با توجه به منابع محدود در باشند. لذا توانمندي مناسبي 

الزم است اين فناوري هاي با جذابيت ها يا بنگاهها سازمان

تا بتوان هاي مختلف و توانمندي هاي مختلف مشخص شوند 

مناسب براي هر كدام در جهت رسيدن به اهداف هاي روش با

كالن صنعت خودرو و همچنين اثرگذاري مناسب بر روي 

 زماني امرمندي هاي فناورانه گام برداشت. اين همه اجزاء توان

كه از همين االن اين فعاليتها اجرا گردد  به خوبي تواندمي

شروع شود و با توجه به خروجي اين تحقيقات از جمله 

با توجه به نتايج  يراهبردتحقيق حاضر، برنامه ريزي هاي 

 تحقيقات انجام داد. 

ت احتمار اجرايي اگر اين موارد انجام شود، مي توان گف

از حريق توسعه يا از حريق  نمودن فناوري خودروي خودران

 بيشتري در كشور با قابليت احمينان و كارآيي واردات فناوري

شامل  بهتري سود اقتصادي و رفاهي د ومي تواند اجرا گرد

 خواهد شد.ايران حار مردم كشور 

در مورد موضوعات تحقيقاتي براي آينده نيز پيشنهاد مي شود 

 مقالهكه در موضوعاتي تحقيق شود كه بتواند براي خروجي 

و برنامه ريزي اجرايي تهيه  يراهبردحاضر، برنامه ريزي 

 نمايد تا مكمل اين تحقيق باشد.  
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