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شناسائي و ارزیابی بلوغ یک طرح سامانه ي عملیاتي از طریق معرفي 
(SRL)شاخص نظام مند سطوح آمادگي سیستمي

ناصر رهبر

سطوح آمادگي فناوري(TRL) بعنوان یک شاخص نظام مند براي شناسائي بلوغ فناوري هاي خاص بطور گسترده استفاده شده و اجازه 
مي دهند تا یک مقایسه استوار و محكم بین بلوغ انواع مختلف فناوري ها صورت پذیرد. در این مقاله ابتدا سطوح آمادگي فناوري معرفي شده 
و بر اساس نقائص مطرح شده، نشان داده مي شود که تعریف مفاهیم فراگیرتر از آن که بتواند نقش یک فناوري مستقل را در یک سامانه اي 
که متشكل از چندین فناوري که اثر متقابل روي یكدیگر دارند تحلیل نماید، الزم خواهد بود. سپس بمنظور نشان دادن وابستگي هاي 
مرتبط در سطح سامانة عملیاتي، مفهوم سطوح آمادگي سیستمي (SRL) معرفي مي گردد. در یک محیط سامانة عملیاتي، مالحظات 
مربوط به مجتمع سازي، با هم کارکردن و پشتیباني از یكدیگر اهمیت زیادي خواهند داشت. در ادامه مباني مفهوم سطوح آمادگي سیستمي 

و چارچوب توسعه، ارزیابي، صحه گذاري آن نشان داده خواهند شد.

واژه های کلیدی:
سطوح آمادگي فناوري، سطوح آمادگي سیستمي، بلوغ فناوري، مدیریت فناوري، توسعة فناوري، توسعة محصول

تاریخ دریافت:91/3/20
تاریخ پذیرش: 91/4/14

چکیده:

1- مقدمه
آمریكا  فضایي  و  هوانوردي  ملي  سازمان   1980 سال  در 
فناوري،  توسعه  به  مربوط  ریسک  شناسائي  براي  )ناسا(1 
بنیان گذاري  را   2  (TRL)  فناوري آمادگي  سطح  هفت 
نمود. تا سال 1990 این شاخص به نه سطح افزایش یافت. 
یک  بعنوان  گسترده  بطور  سنجه  این  ناسا  توسط  تاکنون 
فناوري هاي خاص  بلوغ  براي شناسائي  نظام مند  شاخص 
مورد استفاده قرار گرفته و اجازه میدهد که بین بلوغ انواع 
صورت  محكم  و  استوار  مقایسه  یک  فناوري ها  مختلف 
این  عملي  سودمندي  به  توجه  1999با  سال  در  پذیرد. 

پذیرفت.  را   TRL مفهوم  آمریكا3  دفاع  وزارت  مفهوم، 
ناسا  از مفهوم TRL در دو سازمان  در حالي که استفاده 
تغییرات  آن  تفسیر  در  اما  مي باشد  مشابه  دفاع  وزارت  و 
فناوري  بایستي  ناسا  در  مثال  بعنوان  دارد.  وجود  اندکي 
بكارگیري  روي  تا  باشد  داشته  را   TRL=6 سطح  بلوغ 
در  که  صورتي  در  شود.  باز  حساب  ماموریت  یک  در  آن 
برنامه  در  منظورشدن  از  قبل  فناوري  یک  دفاع  وزارت 
باشد]1-2[. رسیده   TRL=7 به  بایستي  سالح  سامانه 

TRL 2- حرکت فراسوي
عالوه بر نه سطح موجود TRL، توسعة این مفهوم به یک 

1. The National Aeronautics and Space Administration (NASA)
2. Technology Readiness Level
3. Department of Defense (DoD)
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شاخص پویاتر براي شناسائي فناوري بعنوان بخشي از تالش هاي پژوهشي متعدد ناسا و DoD مطرح بوده است. بیشتر کارهاي اولیه 
در این زمینه به تعریف ریسک ها و هزینه هاي1 مربوط به سطوح گوناگون TRL معطوف شده است. این مطالعات به ما کمک میكند 
که تعریف سطوح آمادگي فناوري را گسترش دهیم اما هنوز نتیجة مجتمع نمودن فناوري ها و چگونگي گذر از شاخص TRL را نشان 

نمي دهد. جدول زیر سطوح نه گانة شاخص فناوري را معرفي مي کند.

DefinitionTRLتعریف

Basic Principals Observed and Reported1اصول پایه مشاهده یا گزارش شده اند.

Technology Concept and/or Application Formulated2مفهوم فناوري یا کاربرد آن فرموله شده است.

Analytical and Experimental Critical Function and/or مفهوم مورد نظر بصورت تحلیلي و تجربي به اثبات رسیده است
Characteristic Proof-of-Concept3

مولفه و یا یک مدل نمونة تابلوئي2 در محیط آزمایشگاهي به نمایش گذاشته شده 
است.

Component and/or Breadboard Validation in Labora-
tory Environment4

-Component and/or Breadboard Validation in Relمولفه و یا یک مدل نمونة تابلوئي در محیط مرتبط به نمایش گذاشته شده است.
evant Environment5

مدل سیستمي/زیرسیستمي یا نمونة اولیه3 وجود دارد که در یک محیط مرتبط به 
نمایش گذاشته شده است.

System/Subsystem Model or Prototype Demonstra-
tion in Relevant Environment6

نمونة اولیه وجود دارد که با موفقیت در یک محیط مرتبط به نمایش گذاشته شده 
است.

System Prototype Demonstration in Relevant Envi-
ronment7

موردي یكسان با آنچه مدنظر است وجود دارد و در محیط واقعي به نمایش 
گذاشته شده و آزمایشات کیفي را پشت سر گذاشته است.

 Actual System Completed and Qualified Through
Test and Demonstration8

موردي یكسان از نظر عملكردي با آنچه مد نظر است وجود دارد و با موفقیت 
انجام وظیفه نموده و مورد بهره برداري عملیاتي قرار گرفته است.

 Actual System Proven Through Successful Mission
Operations9

جدول 1: سطوح آمادگي فناوري یک تا 9

 TRL نخستین مطالعه که در آن اقدام به گسترش شاخص
و در نظرگرفتن روشي براي مشكل بلوغ از طریق مقیاس 
TRL انجام گردید توسط مال کین4 در سال 2002 صورت 
پذیرفت. پیشنهاد وي شاخص فناوري یكپارچه )ITI( بود 
که در آن بصورت بیطرفانه، اندازه گیري کمي از چالش هاي 
فناوري نسبي ذاتي در نامزدهاي مختلف و یا مابین مفاهیم 

سیستمهاي پیشرفته در حال رقابت را انجام مي داد.
دیگر  مستقل  تالش  سه  مال کین  اولیة  کار  از  نظر  قطع 
تالش  در  شدند.  مطرح   TRL سنجة  گسترش  براي  نیز 
آمادگي  سطوح  مفهوم  بصورت   DoD سوي  از  که  اول 
طوري  را   TRL تا  گردید  عنوان   5  (MRL)ساخت
گسترش دهد تا اهمیت قابلیت ساخت و تولید را شامل شده 
و با خطرات ریسک وابسته با زمان و ساخت مرتبط گردد.

طراحي/ فرآیند  ارزیابي  که  هستند  سنجه هائي  MRLها 
را  ساخت  فرآیند  با  مرتبط  فناوري هاي  بلوغ  و  مهندسي 
گذر  فرآیند  و  شده  فعال  بسرعت  برنامه ها  تا  دارند  بعهده 

جهت دستیابي و اکتساب سیستم مقرون بصرفه باشد.
دومین تالش کار اسمیت در انستیتوي مهندسي نرم افزار 
را   TRL مفهوم  آن  در  که  بود   2005 سال  در  کارنگي 
طوري گسترش داد تا خصوصیات آمادگي بیشتري از جمله 
بودن،  بحراني  زیست،  محیط  وفاداري  الزامات،  ارضاي 
و  گشته  شامل  را  محصول  بلوغ  و  محصول  به  دسترسي 
یک چارچوب ارزیابي از فناوري هاي مشابه را تعریف نماید.

سومین و گسترده ترین تالش توسط وزارت دفاع بریتانیا بر 
اساس اهمیت تزریق فناوري  بصورت موفقیت آمیز در یک 
فناوري6  تزریق  آنها یک سنجة  پذیرفت.  سیستم، صورت 

1. Costs
2. Breadboard
3. Prototype
4. Mankins
5. Manufacturing Readiness Levels (MRL)
6. Insertion of Technology
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را توسعه دادند که TRL، سطح آمادگي ادغام سیستم و 
سطح بلوغ پكپارچگي را در برداشت)داولینگ و پاردو 2005(. 
آنها سپس تكالیف مهندسي سیستم هر شاخص را مرتبط 
سایر  و  است  کار  حین  در  آن  در  سیستم  که  فازهائي  با 

سیاستهاي وزارت دفاع بریتانیا قرار دادند]3[.
 TRL علیرغم تالشهاي گسترده اي که براي توسعه مفهوم
گفته  ادامه  در  که  دالئلي  به  بنا  باز هم  ولي  گردید  انجام 
کفایت  سیستم  یک  آمادگي  سطح  ارزیابي  جهت  مي شود 
نمي کند. با وجود این تفاوت هاي کوچک و در کنار استفاده 
موفق از شاخص TRL موارد زیر نیز بعنوان نقائص این 

تعریف مطرح شده اند]4-10[:
موضوع  نمودن  مجتمع  از  جامعي  نمایش   TRL الف( 
بدست  عملیاتي  سامانة  یک  در  زیرسامانه ها  یا  و  فناوري 
نمي دهد. به عبارت دیگر با اینكه استفاده از سطوح آمادگي 
فناوري در توسعة فناوري مفید است اما در بارة اینكه چگونه 
چیزي  مي گردد  تلفیق  سامانه  یک  اجزاء  دیگر  با  فناوري 

نمي گوید.
ب( در حرکت در مراحل بلوغ TRL هیچگونه راهنمائي 
که نشانگر عدم قطعیت آتي که ممكن است بوجودآید ارائه 

نمي دهد.
بلوغ  از  بعدي  یک  دید  صرفًا  فناوري،  آمادگي  سطوح  ج( 
فناوري ارائه داده و همه چیز را در بارة مدیریت یک برنامه 
سطوح  دیگر،  به عبارت  نمي گوید.  ما  به  فناوري  توسعة 
آمادگي فناوري تنها عوامل فني را اندازه گیري میكند و به 

جنبه هاي دیگر طرح نمي پردازد.
د( سطوح آمادگي فناوري توانائي ارزیابي ریسک فني یک 
سامانه کامل را ندارد و تنها براي ارزیابي ریسک ناشي از 

یک فناوري منفرد مناسب است.
ه ( در کشورهاي پیشرفته، جغرافیاي ارزیابي سطح آمادگي 
فناوري، کل جهان است. به بیان دیگر وقتي یک فناوري 
در جائي از دنیا به بلوغ رسیده باشد براي کشورهاي مذکور 
در  راحتي  به  معمواًل  زیرا  مي شود  محسوب  شده  بالغ  نیز 

کشور  نظیر  کشوري  براي  اما  مي گیرد.  قرار  دسترس شان 
در  فناوري  یک  است  ممكن  نیست.  صادق  امر  این  ما 
کشورهاي دیگر بالغ شده باشد، اما به علت شرایط حاکم بر 
کشور ما)تحریم و فشارهاي جهاني(، بسادگي در دسترس 
ما نباشد، بگونه اي که در بسیاري از موارد ناچار به توسعة 

آن در داخل خواهیم بود.
صنعتي(  توسعة  و  )کاربردي  کشور  دفاعي  طرح هاي  و( 
استفاده  دنیا  سطح  در  شده  بالغ  فناوري هاي  از  عمدتًا 
مي کنند و معمواًل با فناوري هائي که در دنیا موجود نیستند 
از  میتوان  ندارند پس چگونه  کار  و  آیند سر  بوجود  باید  و 

سطوح آمادگي فناوري در اینگونه طرح ها استفاده کرد.
فراگیرتر  مفاهیم  تعریف  به  نیاز  مذکور،  موارد  اساس  بر 
را در یک  فناوري مستقل  بتواند نقش یک  TRL که  از 
متقابل  اثر  که  فناوري  چندین  از  متشكل  که  سامانه اي 
روي یكدیگر دارند تحلیل نماید احساس مي شود. در یک 
محیط سامانة عملیاتي، مالحظات مربوط به یكپارچه سازي 
یا مجتمع سازي1 ، با هم کارکردن2 و پشتیباني از یكدیگر3  

اهمیت یكساني خواهند داشت.
وابستگي هاي مرتبط در سطح سامانة  دادن  نشان  بمنظور 
در   4  (SRL)سیستمي آمادگي  سطوح  مفهوم  عملیاتي، 

اینجا معرفي مي شوند.

3- سطوح آمادگي سیستم (SRL) چیستند؟
در مهندسي سیستم، یک سطح آمادگي فناوري امتیاز بین 
یک تا 9 است که بلوغ یک طرح سیستمي در چرخة عمر 
 5(CADMID)  شكل V اکتساب طرح که بنام نمودار
این حروف مخفف کلمات  را نشان مي دهد.  معروف است 
و  خدمت  درحال  ساخت،  نمایش،  ارزیابي،  ایده،  یا  مفهوم 
 V نمودار   1 شكل  مي باشند.  بازنشستگي  یا  کنارگذاشت 
 SRL ابزار  نشان مي دهد.  را  مهندسي سیستم  در  شكل 
یک روش معمول براي محاسبة این نمره را ارائه مي دهد 
استوار و  براي مقایسة  از آن مي توان در موارد ضروري  و 

1. Integration
2. Interoperability
3. Sustainment
4. System Readiness Levels(SRLs)
5. CADMID Concept, Assessment, Demonstration, Manufacture, In service, Disposal (Life Cycle mnemonic)
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شكل 1: نمودار V شكل در مهندسي سیستم

آمادگي سیستمي  از سطوح  1-3- چه موقع 
استفاده مي شود؟

آمادگي سیستمي طرح  بایستي سطح  مدیران طرح  اساسًا 
را همواره بر مبناي مرحلة CADMID درک نمایند. در 
هر حال سطوح آمادگي سیستمي مبتني بر شواهد بوده و 
همچنین اطمینان از طرح در نقاط تصمیم گیري کلیدي را 
دروازه  میان  از  حرکت  براي  مي کنند.  اطالع رساني  ما  به 
تا نشان دهند که  باشند  بایستي شواهد در دسترس  اولیه، 

طرح به اندازة کافي به بلوغ رسیده است.

 (SRLs)2-3- چرا از سطوح آمادگي سیستمي
استفاده مي شود؟

در یک طرح، سطوح آمادگي سیستمي(SRLs) موارد زیر 
را فراهم مي کنند:

•   یک زبان مشترک براي:
    o   طرح ریزي فناوري

    o   موارد تجاري
    o   ارتباط با ذینفعان

تمامي  به  پرداختن  طریق  از  طرح  برنامه ریزي  بهبود     •
نیازهاي ترتیبات سیستمي مرتبط

•   اطالعات براي تضمین بلوغ سیستم از طریق استفاده 
از ابزار خودارزیابي

•   بیان قابل ممیزي از بلوغ

 (SRLs)سیستمي آمادگي  سطوح   -3-3
چگونه بکارگیري مي شوند؟

در یک طرح در دست اکتساب، از یک ماتریس براي تحلیل 
خروجي هاي SRL استفاده مي شود. این تحلیل منجر به 
درک این موضوع مي شود که چه خروجي هاي دیگري مورد 

نیازند تا بلوغ حاصل گردد.
بایستي  طرح ها  در   (SRLs) سیستمي  آمادگي  سطوح 
مشخص شوند تا بتوان بلوغ را در طي یک ترتیب نظام مند 
قابلیت  یا  و  محیطي  شرایط  ایمني،  آموزش،  قبیل  )از 

محكم بین بلوغ انواع مختلف سیستم ها استفاده نمود]11-12[.
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اطمینان و نگهداري( دنبال نمود و یک ابزار)ماتریس( ساده 
نقطة  یک  ابزار  این  شد.  خواهد  آماده  ارزیابي  خود  جهت 
شروع خواهد داشت و مي توان آنرا بطور سفارشي آماده نمود 
با مبناي سازگار مورد استفاده قرار  تا براي تمامي طرح ها 
گیرد. این ماتریس، طرح را در طول یک مجموعه ترتیبات 
نظام مند مورد ارزیابي قرار مي دهد. هر یک از سطوح آمادگي 
از  از ترتیبات نظام مند  سیستمي نه گانه به خروجي خاصي 
قبیل آموزش، ایمني، شرایط محیطي و یا قابلیت اطمینان و 

نگهداري، همراستا خواهند شد.

4-3- آموزش سطوح آمادگي سیستمي
سطوح  مفهوم  با  طرح  مجریان  استفاده  و  آشنائي  جهت 
در  خاص  آموزشي  کارگاه هاي  ارائه  سیستمي،  آمادگي 
زمینه مدیریت فناوري، از جمله استفاده از سطوح آمادگي 
 (TRLs)و سطوح آمادگي فناوري (SRLs) سیستمي
و ره نگاشت فناوري ضروري است. کارگاه هاي آموزشي را 
مي توان براي تیم هاي فرد یا گروه هاي دیگر طراحي و اجرا 

گردند.

سیستمي  آمادگي  سطوح  بکارگیري   -4
(SRLs)

کجا  در  سیستمي  آمادگي  سطوح   -4-1
استفاده مي شوند؟

سطوح آمادگي سیستمي(SRLs) براي تمامي طرح هاي 
طوري  مقادیر  این  استفاده اند.  قابل  تجهیزات،  اکتساب 
انتخاب شده اند تا بتوانند به کارکناني که در بخش سنجش 

و ارتباط بلوغ سیستمي طرح کار مي کنند کمک نمایند.
نشود  استفاده   (SRLs)سیستمي آمادگي  سطوح  از  اگر 
آنگاه مجبور خواهیم شد براي نمایش ارزیابي بلوغ از الگوي 

مقاوم و یكسان در طرح ها استفاده شود.
سطوح آمادگي سیستمي(SRLs) مطلق نبوده و توصیفي 
ایمني،  آموزش،  قبیل  نظام مند)از  ترتیبات  چنانكه  هستند 
ممكن  نگهداري(  و  اطمینان  قابلیت  یا  و  محیطي  شرایط 
است نرخ پیشرفت متفاوتي در سیستم هاي مختلف نتیجه 

دهند.

شكل 2: فرآیند بگارگیري SRL در یک طرح

چگونه  سیستمي  آمادگي  سطوح   -4-3
استفاده مي شوند؟

طرح،  یک  در  سیستمي  آمادگي  سطوح  بكارگیري  براي 
 SRL ماتریس  یک  سپس  و  شده  تعریف  ابتدا  سیستم 
متناسب با طرح ایجاد  مي گردد و در ادامه شواهد الزم به 
شناسائي  سیستمي،  ترتیبات  از  یک  هر  پیشرفت  منظور 

مي شوند.
تعریف سیستم:

(SRL)2-4- فرآیند سطح آمادگي سیستمي
نمودار زیر به طرح کلي فرآیند براي بكارگیري SRLs و 

هدایت یک ارزیابي SRL مي پردازد:
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5-4- دستیابي به سطوح آمادگي سیستمي: 
SRL ماتریس عمومي

یک  از  کلیدي  خروجي هاي   ،SRLs به  دستیابي  جهت 
طرح اکتساب تجهیزات، مورد تحلیل قرار مي گیرند، بطوري 
که درکي از فعالیت مورد نیاز براي بلوغ طرح را مهیا سازند.

خودارزیابي،  طریق  از  ماتریس  یک  از  استفاده  با  اینكار 
براي تصرف خروجي هاي کلیدي پذیرفته شده انجام شده 
بلوغ  به  زمان  گذشت  با  آنها  چگونه  که  فهمید  خواهیم  و 
 self assessment خودارزیابي  ابزار  مي رسند. 

tool در دسترس بوده و از آن کمک گرفته مي شود]12[.
با توجه به شكل 3 در ماتریس عمومي SRL، هر یک از 
سطوح یک تا نه سطوح آمادگي سیستمي، به خروجي هاي 
نیاز  مورد  سیستمي  ترتیبات  به  دستیابي  براي  که  کلیدي 

هستند شكسته مي شوند. این موارد عبارتند از:
•    پیشران هاي مهندسي سیستم

•    آموزش
•    ایمني و محیط زیست

•    قابلیت اطمینان و نگهداري
•    یكپارچه سازي عوامل انساني

•    نرم افزار
•    سیستم هاي اطالعات

•    صالحیت
•    نواحي مخصوص طرح

رئوس مطالب ماتریس عمومي SRL در نمودار زیر نشان 
داده شده است:

مخصوصًا  نمائید.  توصیف  را  سیستم  واضح  بصورت     •
به تعریف مرزهاي سیستم توجه شود و هرگونه مفروضات 
آمادگي  سطوح  که  مي گردد  پیشنهاد  شوند.  بیان  قیود  و 
سیستمي که براي طرح بكارگرفته مي شوند از روي الزامات 
کاربر بدست آیند. بعنوان مثال سیستم را همانطوري تعریف 
شده  تعریف  طرح  کننده  مصوب  مقامات  توسط  که  کنید 

است.

4-4 تولید یک ماتریس SRL متناسب با طرح
سیستمي  ترتیبات  تمامي  بایستي  انفرادي  طرح هاي     •
داخل ماتریس عمومي SRL را دنبال نمایند. اگر موردي 
مطابق  واضح  و  قوي  استدالل  شود  مستثني  مي بایست 
ترتیبات  رعایت  بود.  خواهد  الزم   PTG-AA2b با 

پیشران هاي مهندسي سیستم (SED) ضروري خواهد بود]21[.
موفقیت آمیز  تحویل  جهت  که  اضافي  سیستمي  ترتیبات 
ماتریس  به  بایستي  مي باشند،  کلیدي  و  مهم  طرح 
 PTG-AA2b گردند.  افزوده  مخصوص SRLطرح 

مي تواند توصیه بیشتر ارائه دهد]21[.
•   ماتریس مخصوص SRL طرح، بایستي با استفاده از 
نظر همكار متخصص، مستقل از ورودي اصلي اعتباردهي 
 Dstl یا  صنعت  حمایتي  گروه هاي  مثال  عنوان  به  شود. 
از  یک  هر  پیشرفت  منظور  به  الزم  شواهد  شوند.  فعال 

ترتیبات سیستمي شناسائي گردند.
ماتریس مخصوص SRL یک طرح، داراي خروجي هاي 
کلیدي براي هر یک از ترتیبات سیستمي است و لذا نیازمند 
این است که این خروجي ها تحصیل شده و زمان تحویل 
بموقع آنها در داخل برنامه مدیریت عمر طرح منظور گردند.

•   هنگامي که ماتریس مخصوص SRL تولید و اعتبار 
آن تایید شد، آنگاه بایستي از اطالعات آن در برنامه ریزي 

عمر استفاده گردد.
کمک  با  را  پیشرفت  ارزیابي  و  نظارت  مي تواند  تیم     •
ماتریس SRL شروع کرده و از آن به منظور برنامه ریزي 
طرح و قادرساختن در نشان دادن ریسک و خطرات استفاده 

نماید.
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5- نتیجه گیري30
شاخص  یک  بعنوان   )LRT(فناوري آمادگي  سطوح 
بطور  خاص  فناوري هاي  بلوغ  شناسائي  براي  نظام مند 
مقایسه  یک  تا  مي دهند  اجازه  و  شده  استفاده  گسترده 
فناوري ها صورت  مختلف  انواع  بلوغ  بین  و محكم  استوار 
پذیرد. در این مقاله ابتدا سطوح آمادگي فناوري معرفي و بر 
اساس نقائص مطرح شده، نشان داده  شد که تعریف مفاهیم 
در  را  فناوري مستقل  بتواند نقش یک  آن که  از  فراگیرتر 
یک سامانه اي که متشكل از چندین فناوري که اثر متقابل 
بود. سپس  خواهد  نماید، الزم  تحلیل  دارند  یكدیگر  روي 
وابستگي هاي مرتبط در سطح سامانة  دادن  نشان  بمنظور 
معرفي   )LRS( آمادگي سیستمي  عملیاتي، مفهوم سطوح 
سطح  یک  سیستم،  مهندسي  در  گردید.  تشریح  و   گردید 
یک  بلوغ  که  است   9 تا  یک  بین  امتیاز  فناوري  آمادگي 
طرح سیستمي در چرخة عمر اکتساب طرح که بنام نمودار 
LRS یک  ابزار  را نشان مي دهد.  V شكل معروف است 
روش معمول براي محاسبة این نمره را ارائه مي دهد و از آن 
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