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 چکیده
هتا  یینتدص عتن       پتییر  ننتاو     بنتد  اکاتا    اولویت  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و 

کتا ییر   و  پیااییتی انمتاد شتدص است         ها  کلید  و با به هوانو د  با تأکید بر نناو  

استناد د  این پتژوهش  کتدیرا  ا شتد  کتدیرا  کیتانی  کا شناستا  واحتد         جاک ۀ یکا   قابل

هتا  برترص د     و کا شناسا  شرک  ها  کختلف هواپیاایی  و کدیرا  نناو   اطالعات شرک 

عرعۀ نناو   اطالعات عن   هوانو د  هستند  هاچنتین  بترا  انتختاب برریتا   اش  و      

ایم که ت داد اعضا  یتروص بته    ییر   ا تا جایی اداکه دادص برنی استفادص شدص اس  و ناونه یلوله

ینتدص  کیتانگین اعتداد    کنظو  کیخص شد  جایگاص هتر ننتاو   د  ی   نفر برسد  د  پایا  به 15

 پییر  و اولوی  ی  نناو   د نظر یرنته شد  عنوا  عدد اکاا  پییر   به نهایی کربوط به اکاا 

ها د  عتن     نناو    پییر اکاا   بند دهد  اولوی  ها نیا  کی دادص تحلیل و تمزیه نتایج

کصنوعی  تیخیص   هو   سایرر ترتیب شاکل با  کسانر  ابردادص  اکنی  به  هوایی ایرا 

 هتا  نوپتا و کایتاا بتاا  واق یت       بالکچین  شترک   انزودص  اینترن  اشیا  الگو  واق ی 

 هتا  که توجه به این اولوی  اس کماش   عدا  ترجاه   باتیک و هواپیاا  بدو  سرنیین 

  عن   هوایی ایرا  باشد د   سیاستگیا  تواند  اهناا  کی
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 مقدمه

رایانره ز ارحااطراگ،    عوصر  بروز  حورو گ گررتودر در     ،سال گذشته 50طول در 
داشته است. انررا    در پیهاي متفازگ حياگ بشوي  را در عوصه اي حغييواگ عمدر

هراي   فنازري عا  ابدا سوشار ،بشو  ندگی در ز کارنامهکوهموارر ا  فنازري استفادر 
هراي ددیرد یرا عرايی، یراد       عنوا  فنازري ا که ا  آنا  باست اطالعاگ ز ارحااطاگ 

ز مرا   اسرت سروعت درحرال حغييرو     شود. دنياي ارحااطاگ ز حوييد اطالعراگ بره   یم
هرا ز   اي کره دادر  گونه به هرتيم؛با یكدیگو  پيش آنا ا  اموز ر شاهد همگوایی بيش

ز شردر  نقرا  دارا  منتقر      حمرا  بره   بازرنكودنیی سوعت ز در  مان هب اطالعاگ
 گيود. کنندگا  قوار می دردستوس استفادر

ز دانرش،  ریگرتودر برو سرایو صرنای  ز سرو     حأثيو ساب بهکه  یصنایع یكی ا 
اسرت. آمارهراي    اسرت، حرو ر صرنعت هروایی     يفنرازر  ه سياستگذارا دموردحو

 يد ر ميليرارد  3600مللری  اي برا برا ار برين    صنعت هوایی ،دهد ايمللی نشا  می بين
. خواهرد رسريد  ميليرارد د ر   5570بره   2034است که این برا ار حرا سرال     رز رزبه

ميليارد د ر بواي آ  زدود دارد که  7/10معادل  يحعميواگ نگادار با ار ،همچنين
 .است ایوا ا  مناف  آ  بواي  يبودار بزرگ باور زدود فوصت يمعنا به

مثرال، آمارهرا نشرا      برواي  ؛زدود دارد نيز ییدهایحاد ها، فوصت این رکنا در
هروایی   نازگرا   257ا  هرا،   سراب زدرود حورویم    به ،هاي اخيو در سالکه دهد  می

 ۀدهنرد  نشرا   امرو،  همرين  انرد کره   بودرقادر به ارائه خدماگ  مورد 168حناا ، کشور
 .این حو ر است فوازا اهميت 

هراي اخيرو در کشرور ر      که در سال اي با حوده به سوانح هوایی بواین، افزز 
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پروزا  ز   درحرال  يديي  نقص ارحاا  ميا  هواپيما هدادر است، شاهد آ  هرتيم که ب
حلفاگ دانی این سوانح، سفانه أزدود نداشته ز مت درست يها، امكا  نازبو فوزدگار

خردمت   بهفنازري  ،هاي اخيو ست که در سالا . این درحايیاند ز مايی  یادي داشته
را  ییها ح  ا  سوانح ز پيگيوي آ ، رار درآمدر ز بواي دلوگيوي يصنعت هوانورد

 برا پيشروفت رز افرزز     ،دیگو، آینردر صرنعت هواپيمرایی    ارائه کودر است. ا سوي
شوفت يپ رسد. ا آنجاکه اموز ر ینظو م کنندر به انگيز ز هم نگوا  هيجا  فنازري، هم

 هواپيمایی نيز بواي ارائه خردماگ باترو  صنعت  ،است موحاط يفنازر هصنای  ب  هم
خرود قروار دادر ز حورو گ      رز  را در بونامر  يهرا  ا  فنازرير استفاد ،به مرافوا 

 ایجاد کودر ز خواهد کود. ییا  فنازري در صنعت هواپيما را با استفادر اي گرتودر
هراي برزرگ،    هرایی برواي حثايرت ز اخرتالل اسرت. دادر      فنازري داراي قابليرت 

ویک، ز زاقعيت مجا ي، همه در حغييو صنعت هواپيمایی نقش دارنرد، امرا ایرن    بيومت
هرا بایرد چره اقرداماحی را      شوند ز شروکت  کار گوفته می هاي ددید چگونه به فنازري

ناپذیو ایرن صرنعت    ظاهو حوقف بواي مدیویت ریرک انجا  دهند؟ با حوده به رشد به
یش رز افرزز  مررافو، حودره بره     بينی با ار داانی گودشگوي بواسراس افرزا   ز پيش

حوین زظایف صنعت هوانوردي کشور است. با همه ایرن حغييرواگ    آیندر، یكی ا  مام
 نق  هوایی ر  خواهد داد؟ ز در فوایند سفو، چه احفاقی بواي بخش حم 

ا  برا اسرتفادر    زدودآمردر     اسرت   ي بره هرا  پيشوفت با حوده به حوو گ ز
نق   ز زضعيت این صنعت را بواي دستيابی به حم  نگاري، هاي مختلف آیندر رزش

مشخص یادشدر را رسيد  به اهداف  مريوبينی ز  پيش ،ز پایدار ،هوایی امن، ایمن
، نخررتين ازيویرت   بگيرویم؛  درنظورا هایی  ازيویت . در استفادر ا  فنازري بایدکنيم

هراي   مارارگ  ز ميرزا   ،با نيا ها، امكاناگ ددید ارحااطی يها د  فنازريبو متناسب
 ،اقتصرادي  يورا   بره بایرد   هرا  کشرور اسرت. ایرن فنرازري     نيوزهاي متخصصفنی 

، شرود حودره   به آ  دزمين ازيویتی که باید ؛دنسا ي باش صوفه ز قاب  پيادر به مقوز 
سرومين ازيویرت برو ایرن      ؛هاي متدازل حكنويوژیرک اسرت   سيرتمي ز نوسا  ارحقا

 سراب هراي فنری قردیمی،     ز آمرو ش هرا،   فوضيه استوار است که، فنرازري، رزش 
 .(6-7: 1388رز ،  ز د )هنرو نشو می ماندگی عقب
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طرو نی کشرور   پيشين   سو، ا یک اي دارد: دزگانهی زیژگ ،وا یا ییهوا تعصن
 دیگرو،  سروي است ز ا  شدر      هاي  یوساختساب فواهم شد   در این صنعت،

 .متنوعی بواي آ  زدود داردمريوهاي  اي قوار دارد که امكا  انتخاب در نقطه

صرنعت هروایی ایروا  برا     ي رز پيش يوهایسنارسی اساگ حفاز و،یگد ارگاع هب
در  ،پيشروز  مريوهاي متنوع است،  یوا کشرورهاي  امكا  انتخاب ،ي دیگوکشورها

اند ز حال باید سناریوهایی را در حكمي  مرريو   ساييا  گذشته دست به انتخاب  در
 پرژزهش، هردف ایرن   بنرابواین،   ؛(1395 ،آبراد  ارع ميرو  )  شردر بوگزیننرد   پيمودر

کيرد  أبا ح يصنعت هوانورد ۀهاي آیند فنازري يپذیو امكا  يبند تیشناسایی ز ازيو
 .استکليدي  هاي بو فنازري

 پژوهشادبیات . 1

اموز ر صنعت هوانوردي بريار پوکاربود بودر ز داا  را به هم موحاط کودر اسرت؛  
هاي نوین، برياري ا  مشكالگ را حر    این صنعت با فنازري رز  کود  بنابواین، به

خواهد کود. اموز ر صنعت هوانوردي با مشكالگ  یادي مانند کاغرذبا ي، سروانح   
حروا  حرا    کمک فنرازري مری   رز است که به ديي  خطاهاي انرانی، ز... رزبه کشندر به

 بخشيد.  حد  یادي ازضاع را بااود
هاي غيومنعطرف   ریزي حواند بونامه ز قدرحمند می کارگيوي یک راهاود بايقور به

هراي   حوحيرب، شروکت   ایرن  هراي پویراحوي حاردی  کنرد. بره      رایج اموز ي را به ايگو
هواپيمررایی داخلرری قررادر خواهنررد بررود در هنگررا  پرروزا  ز در عمليرراگ خررود،   

حودای داشرته باشرند ز در مقابر ، بيشرتوین ميرزا  رضرایت        هاي قاب  دویی صوفه
   را حأمين کنند.مشتویانشا
هراي هواپيمرایی ز    بواین، امنيت پوزا ، ا  مرائ  مام دیگو بواي شوکت افزز 

هاي رز آمد بره کراهش سروانح ز     حوانيم با استفادر ا  فنازري می  مرافوا  است که
با  بود  امنيت سفوهاي هوایی کمک کنيم. با زدود اقداماگ سوی  ز هوشرمندان   

تاي همگرامی ز همررویی برا فنرازري برواي رفر        خطو  هوایی مختلف در راسر 
ها ز  بينی مشكالگ صنعت هوانوردي ز ارائه خدماگ مناسب به مشتویانشا  ز پيش

هرا، حراکنو  در ایروا      شردر در آ   هاي بلندمردگ حعيرين   هاي فوازا  ز راهاود بونامه
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 اي در این  مينه انجا  نشدر است. نگاري گونه پژزهش ز آیندر هيچ
هاي اطالعاگ ز ارحااطاگ در حو ر هوانروردي، رشرد     زز  فنازرينفوذ رز اف

سا ي دستوسی مشتویا  به خدماگ هروایی، ز نيرز برا      سوی  فنازري، نيا  به آسا 
هراي   کنرد کره فنرازري    بود  امنيت سفوهاي هوایی، این ضروزرگ را ایجراب مری   

که  مريو رربندي شوند حا شاید چگونگی حوکت در این  یادشدر شناسایی ز ازيویت
هراي   ررر برواي مردیوا  شروکت     آزر اسرت  ها در آ  سوسا  آهنگ حغييواگ ز هزینه

 حو شود. هواپيمایی ز مدیوا  دیگوي که در این صنعت فعاييت دارند، مشخص

 1. فناوری اطالعات و ارتباطات1-1

حوا  گفرت، فنرازري عارارگ اسرت ا       در حعویف فنازري اطالعاگ ز ارحااطاگ می
ا ماندهی، ذخيور، ز نشو اطالعاگ، اعم ا  صروگ، حصرویو، مرتن، یرا     گودآزري، س

 شود. اي ز مخابواگ انجا  می عدد که با استفادر ا  ابزار رایانه
هاي متنوع ز دامن  گرتودۀ کراربود فنرازري اطالعراگ ز     نظو ا  حعویف صوف

هاي مختلف  ندگی بشروي، دستوسری سروی  بره اطالعراگ ز       ارحااطاگ در بخش
هراي   هراي دغوافيرایی ز فرارز ا  موردزدیت     امور بدز  درنظو گوفتن فاصلهانجا  

حروا  ا  ارحااطراگ مطمرون ز     حوین دستازرد این فنازري است. مری   مانی، مووري
سرا ي مشركالگ    عنروا  بخشری ا  ابرزار مطرو      صورگ کارآمد، بره  دردستوس، به

 (.1395داانی باور گوفت )کتابی ز دعفویه، 

 اطالعاگ ز ارحااطاگ عاارحند ا : عناصو اصلی فنازري
 ر انرا : مناب  انرانی، مفاهيم ز اندیشه، نوآزري؛

هررا، سررا زکارهاي بااررود ز رشررد،   ررر سررا زکار: قرروانين، مقرروراگ ز رزش 
 گذاري ز مايی؛ سا زکارهاي ار ش

 افزار، شاكه ز ارحااطاگ؛ افزار، سخت ر ابزار: نو 
 داانی. ر ساختار: سا مانی، فواسا مانی موحاط، ز

فنازري اطالعاگ دربودارندۀ چاار عنصو اصرلی )انررا ، سرا زکار، ابرزار، ز     
اي که در این فنازري، اطالعاگ ا  طویق  نجيوۀ ار شی کره   گونه ساختار( است؛ به
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شود، دویا  یافتره ز پيوسرته حعرايی ز حكامر       پيوستن این عناصو ایجاد می هم ا  به
 د.ده سا ما  را پيش رزي خود قوار می

 . فناوری در تحوالت هوانوردی1-2

هاي فنی ز فنازرانه، برا   هاي اخيو، انجا  امور فوزدگاهی، همگا  با پيشوفت در سال
انرد کره        حغييواگ فوازانی هموار بودر است؛ بازدوداین، کارشناسا  اعال  کودر

  گيوي مناسرب ز متناسرب ا   منظور باور اي به هاي گرتودر است مطايعاگ ز بورسی
هراي فوزدگراهی انجرا      فنازري ددید در راستاي بوآزرد  نيا هاي فعلی مجموعه

عاارگ دیگو، باید حوده داشت که در رسيدگی بره امرور فوزدگراهی یرک      شود. به
هراي برريار  یرادي زدرود      مرافو، حفازگ 500مرافو ز پوزا  دیگو با  50پوزا  با 

ها ز کشورهاي مختلرف برا    وزدگارحال، قوانين ز مقوراگ امنيتی در ف دارد ز درعين
شردر ز يرزز     کارگوفتره  یكدیگو متفازگ هرتند که این مروله در کنرار سيررتم بره   

سا گاري آ  با نيا هاي هو فوزدگرار ز کشرور باعرو خواهرد شرد کره مطايعراگ        
 حوي در این حو ر انجا  شود. گرتودر

هرا ز   مکرارگيوي سيررت   صرورگ خودکرار ز برا بره     با انجا  امور فوزدگاهی به
هاي هواپيمایی قادر خواهند بود خدماگ باتروي را   هاي مخصوص، شوکت دستگار

ها، دیگو     نخواهرد برود    به مرافوا  خود عوضه کنند،  یوا با زدود این سيرتم
که بو مرائ  امنيتی حموکز کنند ز خواهند حوانرت حوده خود را بو ارائره خردماگ   

 ز کنند.باتو به مرافوا  ز مشتویانشا  متموک

همروار چنرد شروکت دیگرو زابررته بره خرود،         به 1چندي پيش، شوکت یورز ديتا
افرزار خاصری    افزار ز نو  اي را طواحی کود که دربودارندۀ سخت سيرتم سادر ز پيشوفته

شردر   با عملكود متنوع بواي کنتول ز رسيدگی بره امرور مررافوا  اسرت. سيررتم ارائره      
صرورگ   ی ز بره راحتر  حوانند اطالعاگ موردنيا شا  را بره  اي است که کاربوا  می گونه به

شرود، سيررتم    موحله به سيرتم منتق  کنند ز این درحايی است کره گفتره مری    به موحله
یادشدر ا  ظوفيت     بواي افزایش حعداد کاربوا  ز رسيدگی به امور فوزدگراهی حمرا    
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مردار اسرت ز    مرافوا  بوخوردار خواهرد برود. سيررتم شروکت یرورز ديترا، مشرتوي       
 واند خود را با نيا هاي مود  هماهنگ کند.ح سادگی می اساس، به بواین

هاي مررائ  امنيتری    هاي یورز ديتا یكی ا  اصول ز پایه درحال حاضو، حوانایی
 1هاي کنتول فوزدگاهی بو پوزا هراي خراص   فوزدگاهی است ز حوده عمدر سامانه

کنند، حادیردهاي   متموکز شدر است،  یوا مرافوانی که پيوسته ا  هواپيما استفادر می
منيتی کمتوي بواي هواپيماهرا خواهنرد داشرت ز معمرو ا مررافوانی کره مردار         ا

را برواي    شرود، حادیردهاي امنيتری    ها بورسی ز کنترول نمری   شا  در فوزدگار هویتی
 دهند. پوزا ها افزایش می

 های اطالعات و ارتباطات در صنعت هوانوردی . انواع فناوری1-3

هاي بزرگ، بيومتویک، ز زاقعيرت   است. دادرفنازري داراي قابليت حثايت ز اختالل 
هراي ددیرد    مجا ي، همگی در حغييو صنعت هواپيمایی نقش دارند، اما این فنازري

هاي بایرد چره اقرداماحی را برواي مردیویت       شوند ز شوکت کار گوفته می چگونه به
حروا  ا  طویرق شناسرایی ز     ریرک انجا  دهند؟ در حال حاضو، در هو صنعتی می

ظارور ز برا انجرا  رزنردي سرادر، باارود کرارایی ز         هاي درحال  ي فنازريسا پيادر
 هاي مشتوي را انتظار داشت. بينی نيا ها ز خواسته پيش

ها به شناسایی خودکار افرواد بواسراس    بيومتویک)حشخيص ايگو(:  2ر بيومتویک
هاي رفتاري یا فيزیويوژیكی اشرارر دارنرد. بردیای اسرت هرو سيررتمی کره         زیژگی
بایرت يززماا داراي یک مؤيفره   کند، می اي مطمون حضمين می گونه یی افواد را بهشناسا

هراي   (. ا  برين زیژگری  1395بيومتویک باشد )طياری قصراه، قناروي نمرين، ز  ایرو،      
بيومتویک، فنرازري موبرو  بره اثرو انگشرت پيشروفت بيشرتوي داشرته اسرت ز در          

سرال اخيرو،    25همچنرين، در  شرود.   هاي قانونی ا  ایرن زیژگری اسرتفادر مری     کاربود
انرد،   اي گررتودر مطايعره ز بورسری شردر     گونه حشخيص چاور ز حشخيص صورگ به

کره حشرخيص عنايره یرک رزش نرراتاا ددیرد در شناسرایی هویرت اسرت.           درحايی
بخررش بيومتویررک، نقررش چشررمگيوي را در چاررور  . (1392)مخلرروقی ز طویقيررا ، 
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ر حال حاضو ا  بيومتویرک صرورگ ز   د کند. حغييو صنعت هواپيمایی با ي می درحال
شود؛ بنابواین، فنازري  کنندگا  استفادر می هاي هوشمند مصوف اثو انگشت در گوشی

 زدي، حقاضرا برواي    حو کودر اسرت. بره   مدیویت بيومتویک، کار را بواي مشتویا  سادر
 حواند دایگزین بيومتویک مودود شود. بو بونامه می شناسایی بيومتویک ماتنی

پذیو است. بره  برا     راحتی امكا  افزارها به این فنازري، استفادر ا  نو  با کمک
اي  دهند ا  اسكن بيومتویک بيشتو استفادر کنند؛ فنرازري  حو، همگا  حوديح می سادر

حرال، چايشری کره پريش رزي صرنعت       کنرد. درعرين   اعتمراد ز سروی  مری     که قاب 
شتوي ز پذیوفتنی بود  آ  نق  هوایی زدود دارد، پذیوش کام  آ  حوسط م ز حم 

 يوا  قوانين امنيتی است. به
حشركي  شردر   «  نجيرور »ز « بلرو  »ا  دز کلمره  « بالکچين»: زاژر 1ر بالکچين

شرود کره اطالعراگ را دربودارنرد.      ها گفته می اي ا  بال  است. بالکچين به  نجيور
نرد؛  این فنازري را حوصريف کود  1991بار گوزهی ا  پژزهشگوا  در سال  نخرتين

زدود آمد حرا دیگرو امكرا  حغييرو      بندي سندهاي دیجيتال به منظور  ما  در اص ، به
ها زدود نداشته باشد. این فنازري، مانند یک دفتو اسناد  حاریخ یا دست بود  در آ 
ساحوشری  کروین حوسرط    ز پريش ا  ایجراد بيرت    2009رسمی است که اياته حا سال 

 (.1396شاهی،  کاربود  یادي نداشت )اعلم ناکاموحو
طورکلی، بالکچين یک نوع سيرتم ثات اطالعاگ ز گزارش است ز حفازگ  به

شردر رزي ایرن نروع سيررتم،      هاي دیگو این است که اطالعاگ ذخيور آ  با سيرتم
شروند ز برا اسرتفادر ا  رمزنگراري،      اشتوا  گذاشته مری  ميا  هم  اعضاي شاكه به

 شدر حقویااا غيوممكن است. کاري اطالعاگ ثات ستامكا  حذف ز د
فنازري بالکچين، یک نوع پایگار دادۀ درذاب، نوآزرانره، ز حأثيوگرذار اسرت.     

بو رزي یک  یوساخت موکزي، با پشتوانه ز امكا  ها  دادرطور سنتی،  که به درحايی
 گيرود.  شردر را دربرو مری    با گشت قوار دارند، فنازري بالکچرين، معمراري حو یر    

 (.2018حو، این فنازري یک پایگار اطالعاحی غيومتموکز است )یاحا،  عاارگ سادر  به
اگو بخواهيم فنازري بالکچين را حعویف کنيم، باید بگویيم که بالکچرين نروع   
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صرورگ   ددید ز خاصی ا  شاكه اینتونتی اسرت کره در آ  اطالعراگ مختلرف بره     
م حفرازگ اصرلی ز عمردر ایرن     شوند. اگو بخواهي بندي می شك  طاقه هاي هم بلو 

حو بيرا    اي زاضح گونه پيوسته را با شاكه اینتونت عادي، به هم نوع خاص ا  شاك  به
سا ي اطالعاگ اشارر کنريم. ایرن بره آ  معنرا اسرت کره        کنيم، باید به نوور ذخيور

صرورگ متموکرز در یرک سروزر      اطالعاگ ردزبدل شدر در شاك  اینتونت عادي به
ربط هررتند،   ردیابی ز دستوسی هكوها ز ناادهاي ذي ند ز قاب شو اصلی ذخيور می

شردر در شراكه بالکچرين، امكرا  دستوسری،       این درحايی است که اطالعاگ منتق 
 دهند. اي نمی نفوذ، ز ردیابی را به هيچ نااد یا فود حقيقی ز حقوقی

يشرتو  ها استفادر کود. پ حوا  ا  این فنازري بواي کاهش هزینه ا  نگار دیگو، می
حوا  ا   حوانند کارایی سوخت را بااود باخشند، اما می ها می ایم که چگونه دادر دیدر

منظور کاهش نيا  به خدمه ز نگاداري موحرور   ها به بينی حعداد مشتوي آ  بواي پيش
کرار   بينی حعداد مررافوا  بره   ها بواي پيش عنوا  مثال، بخشی ا  دادر استفادر کود؛ به

حروین   دهند که با حوده بره حعرداد مررافو، مناسرب     ین امكا  را میرزند ز به ما ا می
درویی در سروخت    هواپيما را بواي پوزا  اختصاص دهيم. ایرن امرو باعرو صروفه    

 اي باينه کار کند. گونه حواند به شود ز به این معنا است که هواپيما می می

شود که یک ماشرين در   هوش مصنوعی به هوشی گفته می: 1ر هوش مصنوعی
عارارگ دیگرو، هروش مصرنوعی بره       دهرد. بره   شوایط مختلف ا  خرود نشرا  مری   

هرایی مشرابه رفتارهراي هوشرمند      حواننرد زاکرنش   شود که می هایی گفته می سيرتم
هراي   سرا ي فواینردهاي حفكروي، شريور     انرانی، ا دمله در  شوایط پيچيدر، شايه
کررب دانرش ز   هرا، یرادگيوي، ز حوانرایی     استد يی انرانی ز پاسرخ موفرق بره آ    
 استد ل بواي ح  مرائ  را داشته باشند.

حو خواهد شرد،   حأثيواگ هوش مصنوعی حا در سال آیندر بريار بيشتو ز پورنگ
 یوا هم  صنای  درصردد هررتند کره ا  هروش مصرنوعی ز یرادگيوي ماشرين در        

کار خود باور باونرد. در ایرن مرريو، ابتكرار،      ز هاي کرب فوایندهاي کليدي ز ايگو
سا ي  ریزي بواي پيادر کاري است. بونامه ز سا ي، ز مدیویت، گلوگار هو کرب ادرپي
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هراي ابتردایی    هوش مصنوعی در سا ما ، اهميت فوازانی دارد. ممكن است طرو  
رز شوند، اما حأخيو، اهميتی ندارد،  یروا خطوپرذیوي    هوش مصنوعی با حأخيو رزبه

 با  است. ناشی ا  استفادر نكود  ا  هوش مصنوعی، بريار
ها  اند که برياري ا  آ  کاربودهاي هوش مصنوعی چنا  گرتودر ز فواگيو شدر

شوند ز نا  حخصصی خود را دارنرد. حرأثيو    دیگو با نا  هوش مصنوعی شناخته نمی
هاي  نردگی مرود  دیرد.     ها ز بخش حوا  در همه دناه هوش مصنوعی را اکنو  می

نمرایش   ست یا حلویزیونی که نور صفوهآیفونی که قادر به حشخيص اعضاي خانه ا
همره، ا دملره کاربودهراي هروش      ز کنرد، همره   ديخوار را با حعداد افواد حنظريم مری  

 مصنوعی هرتند.

معنراي زاقعری زارد صرنعت     ، سايی برود کره هروش مصرنوعی بره     2017سال 
هردف برزرگ   »گرذاري برواي یرافتن     هرا هردف   نق  هوایی شد. پس ا  سال ز حم 
هراي هواپيمرایی، موصرو گ هروش مصرنوعی را       ادي ا  شوکت، حعداد  ی«بعدي

اي  هاي  یراد ز اساسری   حوانند به پوسش ها که می باگ هدف قوار دادند. اموز ر چت
اند ز در حال حاضو چنرد شروکت هواپيمرایی برواي      پاسخ دهند، بريار رزاج یافته

 کنند. گویی به مشتویا  خود ا  این سوزیس استفادر می پاسخ

هاي هواپيمرایی پيشروز،    ها، در حال حاضو بعضی ا  شوکت باگ چت فواحو ا 
، ا  ایرن  1ا  ال گيوند؛ بواي مثرال، کری   کار می ها به هوش مصنوعی را در سایو بخش

هراي ادتمراعی ز فضراي مجرا ي      رسرانی در رسرانه   فنازري بواي کمک به اطرالع 
هروش مصرنوعی    هاي سرادر ا   گویی به پوسش حوا  بواي پاسخ کند. می استفادر می

گرویی بره    حوحيب، عوام  انرانی فوصت بيشرتوي برواي پاسرخ    این استفادر کود حا به
 حو داشته باشند. هاي پيچيدر پوسش

اي ا  ماندسی ز علم اسرت کره شرام      رشته اي ميا  رباحيک، شاخه: 2ر رباحيک
شرود. ایرن    ماندسی مكانيک، ماندسی بوق، علو  رایانه، ز چنرد رشرته دیگرو مری    

هرا   اندا ي، ز اسرتفادر ا  ربروگ   فنازري دربودارندر فوایندهاي طواحی، ساخت، رار
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خورد حررگوها، ز  اي، کنترول، برا    هاي رایانه است، همچنين، مواردي مانند سيرتم
 گيوند. پودا ش اطالعاگ نيز در این گوزر قوار می

اي خودکار فعاييرت کننرد، بره دزرا      گونه هایی که بتوانند به ایدر ایجاد ماشين
هراي   شود، زيی پژزهش اساسی در مورد کاربودي کود  ز اسرتفادر  قدیم موبو  می
ل حاریخ، بارها یادآزري شردر  ها حا قو  بيرتم انجا  نشدر بود. در طو بايقور ا  رباگ

ها را حقليد کنند ز کارهرا را   ها خواهند حوانرت رفتار انرا  است که یک رز  رباگ 
اي مشابه انرا  انجا  دهند. اموز ر رباحيک یک حو ر ا  علم با رشد سوی   به شيور

هراي   هاي فنازرانه، حوقيق، طواحی، ز ساخت رباگ  ما  با ادامه پيشوفت است. هم
هاي خرانگی، صرنعتی، ز نظرامی     د در خدمت اهداف عملی فوازانی در حو رددی

هاي خطونرا  برواي مرود ،     ها در  مين  انجا  شغ  شود. برياري ا  رباگ انجا  می
هرا  یرو    سا ي بمب، یرافتن با مانردر   کنند، مانند کار کود  در خنثی زظيفه می انجا 

 شدر. هاي غوق یزدوي کشت یابی، یا درت آزارهاي غيوپایدار، مين
هاي فنازرانه، به ایجاد یک انقالب در بخش چمردا  ز   پيشوفت: 1ر بار مرافو

سروعت درحرال    بره  2هراي خودپرذیوش   کند. اموز ر سيررتم  بار مرافوا  کمک می
دایی بار غيوهمروار   گرتوش هرتند، اما یک موج ددید ا  حوو گ در مقوي  دابه

دانيم، در آستان  زقروع اسرت.    نو  ا  آ  میز بار هموار مرافو، بيش ا  چيزي که اک
ها در سواسو داا  مجاور به پذیوش بيشتو مرافوا  ز برار   در حال حاضو، فوزدگار

هراي خرود هررتند. اخيرواا      شدر در پایانره  بينی ز طواحی ها، بيش ا  ظوفيت پيش آ 
برا  مرا  »، ضمن اشارر به این مشك  اظاار داشت: ايكراندر دزدانيک، 3مدیوک  یاحا

زاضح اسرت کره برواي حمایرت ا  رشرد در      «. یک بووا   یوبنایی سوزکار داریم
 هاي ددیدي بيابيم. ح  آیندر، باید رار

اند؛ برواي   راستا انجا  دادر نفعا ، اقداماحی را دراین در حال حاضو بوخی ا  ذي
در یک اقدا  ددید به مرافوا  پوزا هاي يوفتاانزا، سروئيس،   4مثال، گوزر يوفتاانزا
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ايكتوزنيكری   1دهد که با خوید یک بوچررب چمردا    ز هواپيمایی احویش ادا ر می
هرا   هاي کاغذي قدیمی که به چمردا  آ   داي بوچرب با قابليت استفادر دزبارر )به

 راحتی ز در هو  مانی سفو هوایی داشته باشند. شود( به متص  می

هراي   هراي اخيرو، حغييواحری در اندیشره     در سرال : 2برا   هاي نوپا ز مقياس ر شوکت
هرا   کره بوخری ا  آ    ها ایجاد شردر اسرت. درحرايی    موبو  به خطو  هوایی ز فوزدگار

طور سنتی در پی ارائ  خدماگ ز موصو گ ددید هرتند، بوخی دیگو، موج ددیرد   به
نوظاور هررتند؛ برواي نمونره، يوفتارانزا،     هاي  هاي نوپا ز ایدر حغييواگ بواساس شوکت

ايمللری هارحررفيلد دكررو      اس، فوزدگرار برين   اي دیگرو، اس  ايمللی سرن  فوزدگار بين
هراي   هراي نروآزري یرا بونامره     آحالنتا، اماراگ، ز فوزدگار چرانگی، همگری آ مایشرگار   

هرراي احتمررايی بررا   هررا بررو بورسرری همكرراري  اي دارنررد کرره هویررک ا  آ   نوآزرانرره
ايمللری   مندا  به گوزر برين  این، عالقه بو هاي ددید بريار حموکز دارند. افزز  آپ استارگ
ثمو رسيد  یرا حرروی     ، نقش مامی در به4بلو ، کوانتاس، ز دت3هاي هوانوردي شوکت
سا ي ایرن صرنعت دارنرد. ایرن حفكرو نرراتاا درسرت اسرت کره           اندا ي ز باينه در رار

هراي   حواننرد بره کمرک ایردر     رزند که می ود پيش میها با این رزیك هواپيماها ز فوزدگار
 هاي آیندر حغييو دهند. هاي نوپاي پيشوا ، صنعت را در سال نوظاور ز شوکت

هاي بيشتوي را در حرالش برواي    حوانيد هواپيماها ز فوزدگار ، می2018در سال 
ی کار، در دنيا بيابيد. شناسرای  ز زري کلی کرب بااود رضایت مشتوي ز افزایش باور

هرا، ز سرایو    حواند بره خطرو  هروایی، فوزدگرار     هاي نوپا می ز مشارکت با شوکت
 هاي شوکتی درراستاي رسيد  به اهداف موبو  به نوآزري، کمک کند. سا ما 

آیرد،   شمار مری  این فنازري بخشی ا  هوش مصنوعی به: هوچند 5ر فنازري حودمه
اي دداگانه بورسری کرود.    گونه ا بهحوا  آ  ر حدي  یاد است که می هاي آ  به اما قابليت
کنيد که به  با  مولی ز گرویش خودشرا     که شما به یک مويط ناآشنا سفو می هنگامی
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حوانرد بره يطرف     حواند نااميدکنندر باشد، اما این امو مری  کنند، حجوب  سفو می صوات می
هراي   در حرال حاضرو، فوزدگرار    هوش مصنوعی ز فنازري یادگيوي ماشين ح  شرود. 

کمرک موصرول حودمره     داا  درنظو دارند برا همكراري شروکت گوگر  ز بره      بزرگ
  ما  آ ، این فنازري را در پایانه فوزدگار ز هواپيماها آ مایش کنند. هم

هراي فنرازري، ا دملره مایكوزسرافت ز      بو گوگ ، بوخی دیگو ا  غرول  افزز 
ر هراي حودمره د   گرذاري در حرو ر فنرازري    شدگ در پری سرومایه   بو  نيز به فيس

حوانرد موريط مناسرای را برواي      ها ز هواپيماها هرتند کره ایرن طرو  مری     فوزدگار
 شكوفایی این فنازري فواهم کند.

شرناخته شردر   « زاقعيرت مجرا ي  »اي که با عنروا    فنازري: 1ر زاقعيت مجا ي
کند که در دنياي زاقعری زدرود نردارد.     سا ي می است، مويطی را بواي کاربو شايه

حواند خود را در مويطری   افزار می مک یک هدسِت یا یک سختدرزاق ، کاربو با ک
کنرد.   بايند که در زاقعيت زدود ندارد، زيی کامالا حرس زاقعری را بره از ايقرا مری     

هایی که در زاقعيت مجا ي زدود دارند، بيشتو حصویوي هرتند، امرا گراهی    مويط
بعردي یرا    صرورگ سره   ها اغلب به نيز حرگوهاي صوحی یا يمری دارند. این مويط

درده بود  است که باعرو درذابيت ایرن     360درده هرتند. درزاق ، همين  360
شود. اگو کاربو هنگرا    فنازري در مقایره با حايت عادي هنگا  مشاهدر مانيتور می

استفادر ا  هدست زاقعيت مجا ي سوش را بچوخاند، مويطی زاقعی را در اطرواف  
حصویو نيز، دقيقاا مانند دنياي زاقعری، بره    کند ز با حغييو  ازی  سو، خود مشاهدر می

سرمت برا     کند؛ بواي نمونه، اگو شما سو خود را به هما  ميزا  حغييو  ازیه پيدا می
بگيوید، آسما  را خواهيد دید ز اگو پایين بگيوید،  یو پایتا  را خواهيد دید ز این 

حضرور دارد؛   کنرد کره اکنرو  دقيقراا در همرين موريط       موضوع را به کاربو ايقا می
که اگو هنگا  مشاهدر مانيتور، سو خود را بچوخانيد، اشريا ز افرواد اطرواف     درحايی

 کشاند. بينيد که شما را ا  آ  فضا به بيوز  می خود را می
سرا ي زاقعيرت مجرا ي برواي آمرو ش باترو در انرواع         در حال حاضو، شايه

هوچند ا  گذشته نيرز   اي که مختلف هواپيماها به کمک خلاانا  آمدر است؛ فنازري

                                                                                                                                 

1. Virtual reality 
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حواننرد ا    پيشوفت است. خلاانرا  مری   شدگ درحال زدود داشته است، اما اکنو  به
طویق زاقعيت مجا ي ز سناریوهاي زاقعی مختلف، به انواع گوناگو  کابين خلاا  

هوایی را برواي آ مرو  ميرزا  اسرتوس،      ز دستوسی پيدا کودر ز شوایط مختلف آب
هرایی   سا ي کنند. در سواسو این صنعت، شروکت  ، شايهبدز  خطو یا هزینه سنگين

 يوا  رقابتی، مزیت  یادي خواهند داشت. کنند، به که ا  این فنازري استفادر می

: زاقعيت افرززدر، یرک نمراي فيزیكری  نردر، مررتقيم، یرا        1ر زاقعيت افززدر
افرواد  غيومرتقيم ز معمو ا در حعام  با کاربو است که عناصوي را به دنياي زاقعری  

شود که به زاقعيت ز عين،  هایی گفته می عاارحی در معنا به رزش کند ز به اضافه می
کنند، باعو در  ز سوعت عم  بيشرتوي   هاي بيشتوي اضافه می امكاناگ ز زیژگی

زدرود   اي بين دنياي زاقعری ز دنيراي مجرا ي بره     شوند، ز درعم ، پ  ارحااطی می
اي ز ا  طویرق دریافرت ز پرودا ش     رایانره  آزرند. این عناصو بواساس حوييرداگ  می

اطالعاگ کاربو حوسط حرگوهاي زرزدي مانند صدا، زیدئو، حصازیو گوافيكی، یرا  
 شوند. ، ایجاد می2اس پی هاي دی دادر

درنرگ نگاشرته شردر ز     صرورگ بری   در زاقعيت افرززدر، عناصرو معمرو ا بره    
اي هوشمند با عناصو مويطی در ارحاا  هرتند؛ مانند نمایش امتيا  مرابقاگ  گونه  به

زر شی در  ما  پخش ا  حلویزیو . با کمک فنازري پيشوفت  زاقعيت افززدر )بواي 
حوا  اطالعراگ مروحاط    اشياء( می مثال، افززد  قابليت بينایی کامپيوحوي ز حشخيص

صرورگ حعراملی ز دیجيترايی بره از ارائره کرود.        با دنياي زاقعی پيوامو  کاربو را به
حوا  اطالعاگ موحاط با مويط ز اشياء اطواف را بو رزي دنياي زاقعی  همچنين، می

، حوماس کرادل حوسط  1990بار در سال  نگاشت. ایدر ازييه زاقعيت افززدر، نخرتين
 ند بوئينگ، مطو  شد.کارم

یک گزارش پيشوفت فنازري بدز  اشارر به اینتونت اشرياء،  : 3ر اینتونت اشياء
حوانرد حعردادي ا     کام  نخواهد بود. درزاق ، اینتونت اشياء، چيرزي اسرت کره مری    
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هاي با  را به هم متص  ز به ایجاد یک حجوب  سفو سرادر ز بردز  مشرك      فنازري
 کمک کند.

حوانرد بره    هاي کاربودي دیجيتال می حولي  دادر ز بونامه ز حجزیه ما  با  کار هم
افررزایش ميررزا  رضررایت مشررتوي در هویررک ا  مواحرر  سررفو، ارائرره پيشررناادهاي 

هایی بواي ردیرابی ز کنترول چمردا  ز     شخصی، پذیوش مرافو باتو، ز حتی گزینه
  طویرق  بار مرافو کمک کند. ا آنجاکه حجايرزاگ فوزدگراهی ا  قابليرت ارحارا  ا    
حواننرد بره    اینتونت بوخوردارند، باتو ز بيشتو قاب  ردیرابی ز کنترول هررتند ز مری    

حواننرد بره باارود کرارایی      هاي کاربودي نيز می زري کمک کنند. بونامه افزایش باور
نشردر، ز   ریرزي  عملياگ بووانی کمک کنند. حأخيو پوزا ، حعميو ز نگاداري بونامره 

و گروفتن کراهش ميرزا  رضرایتمندي ز زفراداري      حأخيو با رسی )حتی بدز  درنظ
 هاي هواپيمایی بريار گوا  حما  شود. مرافوا ( ممكن است بواي شوکت

حواند حعداد ز شدگ مشكالگ عمليراحی را کراهش دهرد؛     فنازري دیجيتال می
اي برواي هواپيمرا ر  دهرد،     حواننرد پريش ا  آنكره سرانوه     بواي مثال، حرگوها می
که     اسرت حعميرو ز نگارداري انجرا  شرود ز درنتيجره        ماندسا  را مطل  کنند

 دویی در  ما  ز پول ز همچنين، دلب رضایت مشتوي شوند. مودب صوفه

ظاور ز دیجيتايی شد   هاي ددید ز درحال : استقوار فنازري1ر امنيت سایاوي
همروار دارد ز حفرا امنيرت     هراي فوازانری را بره    نق  هوایی، چايش ز صنعت حم 

 ها است. حوین زظایف خطو  هوایی ز فوزدگار یكی ا  بزرگها  سيرتم
بواساس گفته سيتا که در راستاي ماار ر برا حادیردهاي اینتونتری، برا ایوبراس      

هرا،   نق  هوایی ز فوزدگار ز هاي حم  ، در ميا  هزینه2020کند، حا سال  همكاري می
هروایی ز   درصد ا  خطو  95امنيت سایاوي ازيویت نخرت خواهد بود. درزاق ، 

هاي عمدر یا حوقيق ز حوسعه  گذاري در بونامه ها بواي سومایه درصد ا  فوزدگار 96
 ریزي دارند. هاي آیندر بونامه هاي بوقواري امنيت سایاوي در سال ح  در  مينه رار

زقروع در سواسرو صرنعت هوانروردي،      که حوو گ دیجيترال  درحرال   درحايی
همروار دارد ز همچنرين، مزایراي عمليراحی      بره  هاي متفازحی را بواي مشتویا  حجوبه
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شماري خواهد داشت، امنيت سایاوي نيرز موضروع مامری خواهرد برود،  یروا        بی
هراي دفراع ا  امنيرت     ها نيز  مينره  ها، ز شوکاي آ  هاي هواپيمایی، فوزدگار شوکت

 کنند. دیجيتايی خود را حقویت می

نقر  هروایی، حعرداد     ز م انجا  در صنعت ح سا ي درحال  ما  با دیجيتايی هم
کنرد. گشرایش موکرز     ها در دامعه همچنا  رشرد مری   هاي سایاوي به شوکت حمله

هاي موکز عملياگ امنيتی ایوباس ز سريتا   اطالعاگ امنيت فوزدگار مونيخ ز سوزیس
 هاي اخيو بواي حقویت امنيت سایاوي هرتند. ا دمله طو 

اي،  کارگيوي فنرازري رایانره   به معناي حوسعه ز ، به2عاارگ رایانش ابوي: 1ر ابو
هراي مروحاط برا فنرازري      بوماناي اینتونرت )ابرو( اسرت. در ایرن فنرازري، قابليرت      

 شوند. صورگ خدماگ به کاربو ارائه می اطالعاگ، به
هراي مختلرف مودرود در     شود که  یه ناميدر می« ابو»این فنازري به این ديي  

داي نصب در سيررتم کراربو    افزار، به  آ ، ا  چشم کاربوا  پناا  است. درزاق ، نو
شرود ز کراربوانی    ز اشغال فضا، استفادر ا  حافظه ز پودا ش، بو رزي ابو نصب می

افزار استفادر کنند، ا  طویق اینتونرت بره ابرو متصر  ز در      که قصد دارند ا  این نو 
در شرا ، ا  آ  اسرتفا   کروي ا   ما  با سوعتی بيشتو ا  ادواي آ  در رایانه شخصی

عنروا    (. فنازري رایانش ابوي به1395کنند )مشكور رزحانی ز دعفوي نعيمی،  می
هرا کمرک    هاي نوظاور فنازري اطالعراگ ز ارحااطراگ بره سرا ما      یكی ا  فنازري

کند که شيور دستوسی ز استفادر ا  موصو گ ز خدماگ فنرازري اطالعراگ را    می
افرزار، ز بررتوها ز    افزار، نو  )سختاي ا  مناب   حغييو دهند. رایانش ابوي، مجموعه

حوانرد   شدر با قابليرت دستوسری ز اسرتفادر آسرا  اسرت کره مری        خدماگ( مجا ي
 (.1397صورگ پویا در راستاي حأمين خواست  مشتوي حغييو کند )استيوي،  به

هواپيماهاي بدز  سونشين، مواوبيرت  ر هواپيماي بدز  سونشين: این رز ها 
یعنری   ،3ال حی شود که زسای  نقليه زي بينی می پيش اند. کودر یادي بين کاربوا  پيدا 

                                                                                                                                 

1. Cloud data 

2. Cloud Computing 

3. VTL 



 101     های آینده صنعت هوانوردی فناوری یپذیر بندی امکان شناسایی و اولویت

هایی ماننرد   نيا مند  یوساخت، شوند صورگ عمودي ا   مين بلند می زسایلی که به
هراي مخصروص باشرند حرا هواپيمرا بتوانرد        پارکينگ رزي پشرت برا  ز فوزدگرار   

 صورگ عمودي ا   مين بلند شود. به
نخررتين شروکت هواپيمرایی در خرارج ا      : زیرودين اسرتواييا،   1فنازري صدا

فواهم کودر « آما ز  ايكرا»آمویكاي شمايی است که امكا  کنتول صدا را ا  طویق 
دهد که درخواست پوزا  را به کمک صداي خودشا   است ز به مرافوا  ادا ر می

هراي آمرا ز     به يطرف سيررتم   ثات کنند. فنازري صدا یا فنازري حشخيص صدا رر
آرامری بره یرک عرادگ معمرويی برواي        رر به لی گوگ ، ز سيوي اپ اکو، صفوه اص

 ها در  ندگی رز مور ما حادی  شدر است. بوقواري ارحاا  با فنازري

اي زدرود دارد ز احتمرا ا فنرازري صروحی حرأثيو       در این  مينه امكاناگ بايقور
کارها ز مشرتویا  خرود خواهرد داشرت )اعرم ا        ز حودای بو رزابط بين کرب قاب 

حروانيم   هرا(. درزاقر ، مرا مری     شيور درخواست اطالعاگ ز کمک به پوداختن به آ 
انتظار داشته باشيم که فنازري صوحی، نقش مامی در ایجاد یرک حجوبر  مررافوگ    

 حو ا  خانه به مقصد داشته باشد. بدز  مودزدیت ز شخصی

 پژوهشروش . 2

صرورگ   بره  این پژزهش، با حوده به هدف آ ، یک پرژزهش کراربودي اسرت کره    
حواند بواي دسرتيابی بره اطالعراحی در مرورد آینردۀ       شود،  یوا می اکتشافی انجا  می

 ها سودمند باشد. گيوي در مورد آیندۀ آ  صنعت هوانوردي ز کمک به حصميم
هراي بوحرو اطالعراگ ز     منظرور مشرخص کرود  فنرازري     در این پرژزهش بره  

هراي   ز شناسرایی فنرازري   ارحااطاگ در صنعت هوانوردي در آیندر، پس ا  بورسی
هراي   فنرازري »پژزهی با عنروا  رزش   هاي آیندر مودود، با استفادر ا  یكی ا  رزش

ایم. در این رزش، ابتردا فاوسرت    ها را مشخص کودر ازيویت این فنازري ،«2کليدي
نگراري   هاي مودود )بواي مثرال، ا  مطايعراگ آینردر    ها، ا  فاوست مقدماحی فنازري
هراي   شردر در نشررت   هراي مطرو    انگيرزي، یرا بورو    ذهرن  هاي پيشين(، نشرت

                                                                                                                                 

1. Voice technology 

2. Critical/ Key technologies 
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شود. پرس ا    زدو، ز بورسی اینتونتی استخواج می کارشناسی، مطايعه اسناد، درت
پرذیوي   يورا  امكرا    هرا را بره   هاي مودود، هویک ا  این فنازري شناسایی فنازري

ز  دهد کره شروایط کنرونی، یعنری امكانراگ      پذیوي نشا  می ایم. امكا  بورسی کودر
اي مناسرب اسرت.    هاي مودود، حا چره حرد برواي ادرواي هرو فنرازري       حوانمندي

شردر دراختيرار آنرا      نام  حايره  راستا، پس انتخاب خاوگا  این حو ر، پوسش دراین
هاي خاوگرا ، حولير  ز بورسری شرد ز در پایرا ،       قوار گوفت. پس ا  آ ، دیدگار

 مشخص کودیم.ها را بواي صنعت هوانوردي  هاي این فنازري ازيویت
استناد در این پرژزهش،   با حوده به حخصصی بود  موضوع، دامعه آماري قاب 

هراي   مدیوا  ارشد، مدیوا  ميرانی، کارشناسرا  زاحرد فنرازري اطالعراگ شروکت      
هراي خارور در عوصر  فنرازري      مختلف هواپيمایی، ز مدیوا  ز کارشناسا  شوکت

ا  دانرش ز حجوبره کرافی    اطالعاگ صنعت هوانروردي هررتند کره در ایرن  مينره      
بوفری   بوخوردارند. همچنين، در این مقايه برواي انتخراب خاوگرا  ا  رزش گلويره    

 استفادر شدر است.
نفرو بوسرد،    15ایم که حعداد اعضاي گوزر به  گيوي را حا دایی ادامه دادر نمونه

هرا    یوا معمو ا این حعداد بواي ارائه اطالعاگ کافی است ز با افزایش حعداد، پاسرخ 
آزري اطالعراگ   هاي گرود  رزششود.  حكواري شدر ز اطالعاگ ددیدي اضافه نمی

آزري   ابزار گرود  شوند ز اي ز ميدانی حقريم می در این پژزهش به دز دست  کتابخانه
 نامه بودر است. اي ز پوسش اطالعاگ نيز مطايعاگ کتابخانه
ميرزا    اي برواي سرنجش   نامره  هراي کليردي، پوسرش    با حودره بره رزش فنرازري   

آزري اطالعراگ   شدر حدزین شدر اسرت. برواي گرود    هاي شناسایی پذیوي فنازري امكا 
هاي  هاي اطالعاگ ز ارحااطاگ حو ۀ انتشار موتوا، ا  رزش موردنيا  ز شناسایی فنازري

هراي   ميدانی ز مصاحاه با خاوگا  استفادر شدر است. برا حودره بره اینكره ز   دیردگار     
منظور مواسا  این حفرازگ، هویرک ا  خاوگرا      زگ است، بهشدر، متفا خاوگا  انتخاب

پژزهش، با حوده به سه معيار اصلی حوصريالگ، پيشرين  مردیویت، حرو ر فعاييرت، ز      
دست آزرد  ز   نظودهی هو خاور،  اند. بواي به دهی شدر حعدادي  یومعيار متناظو، ز  

 است.درنظو گوفته شدر  1هاي اصلی ز فوعی، مطابق ددزل  ز   معيار
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 های خبرگان دهی به دیدگاه وزن .1 جدول

 معیار اصلی شده( وزن معیار )نرمال زیرمعیار شده( وزن زیرمعیار )نرمال
 لیسانس 50/0

 فوق لیسانس 64/0 هحصیالت 34/0
 دکتری 00/1
 سال 5زیر  51/0

 پیشینه مدیریت 36/0
 سال 10ها  5 76/0
 سال 15ها  10 88/0
 سال 15باالی  00/1
 هحقیقاهی 95/0

 حوزه فعالیت 3/0
 اجرایی 1.00

هراي مارم ز حأثيوگرذار     هاي کليدي، پس ا  شناسایی فنرازري  بواساس رزش فنازري
پرذیوي هویرک ا  ایرن     منظرور ار یرابی امكرا     اي بره  نامره  صنعت هوانوردي، پوسش

سررنجش هررا حايرره شرردر ز دراختيررار خاوگررا  قرروار گوفررت. در راسررتاي    فنررازري
پذیوي، هو خاور عددي ا  یک حا پنج را انتخراب کرودر اسرت کره عردد یرک،        امكا 
 پذیوي است. دهندر بيشتوین امكا  پذیوي ز عدد پنج، نشا  دهندۀ کمتوین امكا  نشا 

منظور مشخص شد  دایگار هو فنازري در آیندر، ميرانگين اعرداد    در پایا  به
پرذیوي ز ازيویرت آ  فنرازري     عردد امكرا   عنروا    پذیوي به ناایی موبو  به امكا 

پرذیوي رسرم شردر حرا      آمدر در نمودار امكا  دست درنظو گوفته شدر است. اعداد به
ها نرات به همدیگو ار یرابی ز حولير  شروند. برواي حولير  نمرودار        این فنازري

 نيز استفادر شدر است. 1دی سی یادشدر ا  رزش بی

 پژوهشهای  یافته. 3

 های فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت هوانوردی اولویت فهرست نهایی .3-1

ها، بخش مامی ا  گزارش ناایی است. این فاوست یرک پيرا     فاوست ناایی فنازري
هراي   گيوي هموار خود دارد که پشتوانه خوبی بواي حصميم مام را ا  سوي خاوگا  به

شردر،   هاي مشرخص  گذاري فنازري (. بواي ازيویت1395مدیوا  ارشد است )یونيدز، 
پرذیوي( را مواسراه    ميانگين هندسی عام  موبو  بره هرو فنرازري )ميرانگين امكرا      

 دهد. شدر را نشا  می هاي مشخص ازيویت فنازري 2ایم. ددزل  کودر

                                                                                                                                 

1. Boston Consulting Group 
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 ها با نظر خبرگان پذیری فناوری امکانبندی  اولویت .2 جدول

 پذیری میانگین امکان دامنه تغییرات فناوری ردیف
 328214/3 58/1 مسافربار  1
 96/2 285/2 کلود 2
 955714/2 285/2 امنیت سایبری 3
 6575/2 84/2 هوش مصنوعی 4
 59/2 54/2 هشخیص الگو 5
 566786/2 49/2 دهزوواقعیت اف 6
 535714/2 09/3 ءاینترنت اشیا 7
 511071/2 79/2 بالکچین 8
 487143/2 525/1 های نوپا شرکت 9
 454286/2 19/2 یمجاز واقعیت 10
 409286/2 74/2 صدا 11
 387857/2 235/2 هرجمه 12
 178929/2 595/3 رباهیک 13
 104286/2 04/3 هواپیمای بدو  سرنشین 14

 پذیری فناوری بار مسافر . بررسی امکان3-2

هاي ددزل  است. بواساس دادر 58/1پذیوي فنازري بار مرافو  دامنه حغييواگ امكا 
دهرد کره خاوگرا      پرذیوي، نشرا  مری    عنوا  دامنه حغييواگ امكرا   به 58/1، عدد 2

نظرو هررتند. همچنرين، ميرانگين      پذیوي ایرن فنرازري هرم    پژزهش در مورد امكا 
 بودر است. 328214/3نظواگ خاوگا ، عدد 

 پذیری فناوری ابرداده . بررسی امکان3-3

اسرت. بواسراس    285/2پرذیوي فنرازري حشرخيص ابرودادر      دامن  حغييرواگ امكرا   
پرذیوي ایرن فنرازري،     عنوا  دامن  حغييواگ امكا  به 285/2، عدد 2هاي ددزل  دادر

نظو هررتند. همچنرين،    دهد که خاوگا  پژزهش، در مورد این فنازري هم نشا  می
 بودر است. 96/2ميانگين نظواگ خاوگا ، عدد 

 پذیری فناوری امنیت سایبری ررسی امکان. ب3-4

هراي   است. بواساس دادر 285/2پذیوي فنازري امنيت سایاوي،  دامن  حغييواگ امكا 
پرذیوي ز درذابيت، نشرا      عنروا  دامنر  حغييرواگ امكرا      به 285/2، عدد 2ددزل 

نظرو هررتند.    پذیوي ایرن فنرازري، هرم    دهد که خاوگا  پژزهش در مورد امكا  می
 بودر است. 955714/2ميانگين نظواگ خاوگا ، عدد همچنين، 
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 پذیری فناوری هوش مصنوعی . بررسی امکان3-5

هراي   است. بواساس دادر 84/2پذیوي فنازري هوش مصنوعی،  دامن  حغييواگ امكا 
دهد که خاوگا   پذیوي، نشا  می عنوا  دامن  حغييواگ امكا  به 84/2، عدد 2ددزل 

انرد.   اي داشرته  هراي پواکنردر   ي ایرن فنرازري، دیردگار   پرذیو  پژزهش در مورد امكا 
 بودر است. 6575/2همچنين، ميانگين نظواگ خاوگا ، عدد 

 پذیری تشخیص الگو . بررسی امکان3-6

هراي   است. بواسراس دادر  54/2پذیوي فنازري حشخيص ايگو،  دامن  حغييواگ امكا 
دهد که خاوگا   نشا  میپذیوي،  عنوا  دامن  حغييواگ امكا  به 54/2، عدد 2ددزل 

انرد.   اي داشرته  هراي پواکنردر   پرذیوي ایرن فنرازري، دیردگار     پژزهش در مورد امكا 
 بودر است. 59/2همچنين، ميانگين نظواگ خاوگا ، عدد 

 پذیری فناوری واقعیت افزوده . بررسی امکان3-7

هراي   است. بواسراس دادر  49/2پذیوي فنازري زاقعيت افززدر،  دامن  حغييواگ امكا 
دهد که خاوگا   پذیوي، نشا  می عنوا  دامن  حغييواگ امكا  به 49/2، عدد 2ددزل 

نظرو هررتند. همچنرين، ميرانگين      پذیوي این فنرازري، هرم   پژزهش در مورد امكا 
 .بودر است 566786/2نظواگ خاوگا ، عدد 

 پذیری فناوری اینترنت اشیاء . بررسی امکان3-8

هراي   اسرت. بواسراس دادر   09/3ازري اینتونت اشياء، پذیوي فن دامن  حغييواگ امكا 
دهد که خاوگا   پذیوي، نشا  می عنوا  دامنه حغييواگ امكا  به 09/3، عدد 2ددزل 

انرد.   اي داشرته  هراي پواکنردر   پرذیوي ایرن فنرازري، دیردگار     پژزهش در مورد امكا 
 بودر است. 535714/2همچنين، ميانگين نظواگ خاوگا ، عدد 

 پذیری فناوری بالکچین امکان. بررسی 3-9

هاي دردزل   ست. بواساس دادرا 79/2پذیوي فنازري بالکچين،  دامن  حغييواگ امكا 
دهرد کره خاوگرا      پرذیوي، نشرا  مری    عنوا  دامن  حغييواگ امكرا   به 79/2، عدد 2

انرد.   اي داشرته  هراي پواکنردر   پرذیوي ایرن فنرازري، دیردگار     پژزهش در مورد امكا 
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 بودر است. 511071/2نظواگ خاوگا ، عدد  همچنين، ميانگين

 باال های نوپا و مقیاس شرکتپذیری فناوری  . بررسی امکان3-10

. اسرت  525/1برا    هراي نوپرا ز مقيراس    شوکت پذیوي فنازري دامن  حغييواگ امكا 
پرذیوي ایرن    عنوا  دامن  حغييواگ امكرا   به 525/1، عدد 2هاي ددزل  بواساس دادر

نظو  پذیوي این فنازري هم دهد که خاوگا  پژزهش در مورد امكا  فنازري نشا  می
 .بودر است 487143/2هرتند. همچنين، ميانگين نظواگ خاوگا ، عدد 

 پذیری فناوری واقعیت مجازی . بررسی امکان3-11

هراي   . بواساس دادراست 19/2ازري زاقعيت مجا ي، پذیوي فن دامن  حغييواگ امكا 
دهد که خاوگا   پذیوي، نشا  می عنوا  دامن  حغييواگ امكا  به 19/2، عدد 2ددزل 

نظرو هررتند. همچنرين، ميرانگين      پذیوي ایرن فنرازري هرم    پژزهش در مورد امكا 
 .بودر است 454286/2نظواگ خاوگا ، عدد 

 داپذیری فناوری ص . بررسی امکان3-12

، 2هراي دردزل    است. بواساس دادر 74/2پذیوي فنازري صدا،  دامن  حغييواگ امكا 
دهد که خاوگرا  پرژزهش    پذیوي، نشا  می عنوا  دامنه حغييواگ امكا  به 74/2عدد 

انرد. همچنرين،    اي داشرته  هراي پواکنردر   پذیوي این فنرازري، دیردگار   در مورد امكا 
 .بودر است 409286/2ميانگين نظواگ خاوگا ، عدد 

 پذیری فناوری ترجمه . بررسی امکان3-13

هاي دردزل   . بواساس دادراست 235/2پذیوي فنازري حودمه،  دامن  حغييواگ امكا 
دهرد کره خاوگرا      پرذیوي، نشرا  مری    عنوا  دامن  حغييواگ امكا  به 235/2، عدد 2

نظرو هررتند. همچنرين، ميرانگين      پذیوي ایرن فنرازري هرم    پژزهش در مورد امكا 
 .بودر است 387857/2نظواگ خاوگا ، عدد 

 پذیری فناوری رباتیک . بررسی امکان3-14

هاي دردزل    است. بواساس دادر 595/3پذیوي فنازري رباحيک،  دامن  حغييواگ امكا 
دهرد کره خاوگرا      پرذیوي، نشرا  مری    عنوا  دامن  حغييواگ امكا  به 595/3، عدد 2
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انرد.   اي داشرته  هراي پواکنردر   پرذیوي ایرن فنرازري، دیردگار     پژزهش در مورد امكا 
 .بودر است 178929/2همچنين، ميانگين نظواگ خاوگا ، عدد 

 هواپیمای بدون سرنشینپذیری فناوری  . بررسی امکان3-15

ست. بواسراس  ا 04/3پذیوي فنازري هواپيماي بدز  سونشين،  دامنه حغييواگ امكا 
دهرد   پذیوي، نشرا  مری   عنوا  دامنه حغييواگ امكا  به 04/3، عدد 2هاي ددزل  دادر

اي  هراي پواکنردر   پرذیوي ایرن فنرازري، دیردگار     که خاوگا  پژزهش در مورد امكا 
 .بودر است 104286/2ميانگين نظواگ خاوگا ، عدد اند. همچنين،  داشته

 گیری نتیجه

هاي پژزهش حاضو مشخص کودر است که ا  نظو خاوگا  صنعت هوانوردي  یافته
رر امكرا  بوقرواري ز ایجراد     هاي مودود ها ز ظوفيت با حوده به  یوساخت ایوا  رر

فنرازري   14اسراس،   در این صنعت زدرود دارد. بروهمين    هاي کليدي کدا  فنازري
، امنيت سایاوي، ابودادر، مرافو باراند که عاارحند ا :  حوحيب ازيویت مشخص شدر به

، بالکچررين، اینتونررت اشررياء، زاقعيررت افررززدر، حشررخيص ايگررو، هرروش مصررنوعی
هواپيمراي   ، زرباحيرک ، حودمه ،صدا، زاقعيت مجا ي، با  هاي نوپا ز مقياس شوکت

حوانرد راهنمراي سياسرتگذاري در     بنردي مری   حوده به این ازيویرت  ؛بدز  سونشين
 .صنعت هوایی ایوا  باشد

دهرد کره برا خویرد یرک       فنازري بار مرافو: این فنازري به مرافو ادرا ر مری  
هاي کاغذي  داي بوچرب بوچرب چمدا  ايكتوزنيكی با قابليت استفادر دزبارر )به

راحتی ز در هو  ما ، سرفو هروایی داشرته     شوند( به قدیمی که به چمدا  متص  می
نيا  به موادعه به پذیوش پایانره،  راحتی ز بدز   باشد. با این بوچرب، بار مرافو به

شد  ز زص  بوچرب بار، دریافت ز با امكرا  ردیرابی حوسرط شروکت      بواي ز  
شود. این موضروع بره ایرن     هواپيمایی ز نيز خود مرافو، در مقصد حووی  دادر می

اي  پذیوي در رحا  با یی قوار گوفته است که ردیابی کا ، مقويه يوا  امكا  ساب به
حروا  برا    حال حاضو، صنای  دیگو نيز به آ  حوده  یادي دارنرد ز مری   است که در

 صوف هزین  معقويی به آ  دست یافت.
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منظور پرودا ش عملكرود مررافوا  ا   مرا       فنازري حشخيص ايگو: این فنازري به
اندا ي شدر است. با اسرتفادر   زرزد به فوزدگار حا پایا  مواح  سوار شد  به هواپيما، رار

برو بيومتویرک در    ايگوي اثو انگشت یا حشرخيص چارور، شناسرایی ماتنری    ا  حشخيص 
شناسرایی اسرت ز    راحتری قابر    شرود ز مررافو بره    هاي هواپيما انجا  می زرزدي ساين

شرود. بره کمرک ایرن      پذیوش، حتی بدز  حضور کارکنا  پذیوش مرافو نيز انجا  مری 
اثرو انگشرت، در مواکرز    هراي یكپارچره    ديي  زدود سامانه فنازري که در حال حاضو به

هراي شخصری هرو     ساويت به دادر حوا  به دزيتی ز قانونی رزاج برياري یافته است، می
برواین، ا  طویرق ایرن     مرافو در بخش پذیوش ز کنتول مدار  دست پيدا کرود. افرزز   

دویی کود ز نيز در کار پذیوش مررافو ز   حوا  در هزینه نيوزي انرانی صوفه فنازري می
هراي یكپارچره ز اسرتفادر ا      ، سوعت عملكود را با  بود. بره کمرک دادر  کنتول مدار 

 حوا  به کاهش خطاي انرانی نيز بريار کمک کود. ها می ايگو
فنازري زاقعيت افززدر: یک نماي فيزیكری  نردر، مررتقيم، یرا غيومررتقيم ز      

کنرد.   یمعمو ا در حعام  با کاربو است که عناصوي را به دنياي زاقعی افواد اضافه م
حوا  ا  این فنرازري برواي مشراهدر مرريوهاي      در فضاي زاقعی ساين فوزدگار، می

کمرک دزربرين    موردنيا  بواي هویک ا  مواح  پذیوش مرافو در داخ  پایانره )بره  
 حلفن هموار( استفادر کود.

راحتری   هراي برزرگ را بره    حروا  دادر  فنازري ابو: ا  طویرق ایرن فنرازري مری    
ولي  کود ز ا  آ  برواي رسريد  بره فروزش ز ر رز بيشرتو،      ح ز گودآزري ز حجزیه

زري عملكود در صنعت هوانوردي استفادر کود.  کنتول حوافيک باتو، ز افزایش باور
هراي ذخيرور ز حولير  دادر در هرو شروکت هواپيمرایی،        این فنازري برواي بخرش  

ز مكرانی   حوانيم در هو  ما  راحتی می دذابيت با یی دارد. با کمک این فنازري به
 حولي  کود. ز ها را حجزیه ها دستوسی یافت ز آ  به حجم  یادي ا  دادر

نقر    ز انجا  صنعت حم  سا ي درحال  ما  با دیجيتايی فنازري امنيت سایاوي: هم
کند کره يرزز     ها در دامعه همچنا  رشد می هاي سایاوي به شوکت هوایی، حعداد حمله

 کند. هاي امنيت سایاوي را دزچندا  می زريها با استفادر ا  فنا مقابله با آ 
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