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چکیده
شناسایی  شکافها و فرصتها در حوزههای مختلف فناوری ،جایگاه ویژهای دارد .این فرآیند در موضوعاتی همچون بحران
جهانی انرژی و نیز مشکالت زیست محیطی موجود مانند گرمایش زمین ،گازهای گلخانهای ،آلودگی هوا و غیره اهمیتی
دوچندان دارد .لزوم استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مانند سیستمهای برق خورشیدی بعنوان روش جایگزین سوختهای
فسیلی با توجه به هزینههای پایین تعمیر و نگهداری ،عدم نیاز به مواد سوختی و عدم وابستگی به برق شهری ،بیشتر احساس
میشود .در مطالعه حاضر با هدف شناسایی نوآوریهای فناوری برق خورشیدی ،پایگاه ثبت اختراع آمریکا ( )USPTOبه
عنوان جامعترین پایگاه ثبت اختراع بینالمللی ،مورد جستجو قرار گرفت و تمامی اسناد ثبت اختراع موجود و مرتبط با حوزه  
یادشده در فاصله سالهای  1985تا  2016شناسایی گردید .در ادامه با استفاده از نظر خبرگان این حوزه ،متنکاوی و تحلیل
خوشهای اسناد ثبت اختراع ،حوزههای پژوهشی مدنظر مخترعان ،شکافهای پژوهشی و نیز فرصتهای پژوهشی نوآورانه
شناسایی گردید .نتایج این پژوهش میتواند در شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری جدید در بخش تحقیقوتوسعه فناوری
برق خورشیدی مفید باشد.
واژگان کلیدی :فرصتهای فناوری ،نوآوری ،سند ثبت اختراع ،برق خورشیدی ،خوشهبندی  Kمیانگین
 -1کارشناس ارشد مدیریت اجرایی  ،دانشگاه یزد
 -*2استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه یزد /نویسنده مسوول مکاتبات
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 -1مقدمه

پﻴشرفت ﻋﻠﻤی و فناورﻯ در ﻋﺼر ﺣاﺿر ،ﺑاﻋﺚ تﻐﻴﻴراﺕ گﺴتردهاﻯ در ﺯندگی ﺑشرﻯ شده است .در واﻗﻊ ﺑا

نﻔﻮﺫ دانﺶ و فناورﻯ در جنﺒﻪﻫاﻯ مﺨتﻠﻒ ﺯندگی ،انﺴاﻥ ﻗادر شده است تا ﺑا دستیاﺑی ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ مﺨتﻠﻒ و
ﺁگاﻫی اﺯ نﺤﻮه ﺑﻪ کارگﻴرﻯ ﺁﻥﻫا ،تا ﺣدﻯ پدیدهﻫاﻯ جﻬاﻥ ﻃﺒﻴعت را در کنترﻝ ﺧﻮد درﺁورد و شﻴﻮه ﺯیﺴتﻦ
ﺧﻮد را متﺤﻮﻝ نﻤاید .ﺑناﺑرایﻦ تﻮجﻪ ﺑﻪ اﺑعاد ﻋﻠﻮﻡ و شناﺧتﻦ ﻋﻮامﻞ تاﺛﻴرگذار ﺑر ﺯندگی ﺑشر ،امرﻯ ﺿرورﻯ
و ﺣﻴاتی است )ﺯارﻉ ﺑنادکﻮکی و ﻫﻤﻜاراﻥ.(1389 ،
اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،سرشار اﺯ دانﺶ فنی و تﺠارﻯ ﻫﺴتند ) (Taduri, 2010و اﻃﻼﻋاتی کﻪ در ﺁنﻬا وجﻮد دارد
اﻏﻠﺐ در مدارﻙ دیگر یافت نﻤیشﻮد .در ﺣاﻝ ﺣاﺿر 80 ،درصد دانﺶ فنی را فﻘﻂ میتﻮاﻥ در اسناد ﺛﺒت
اﺧتراﻉ یافت ).(Blackman, 1995
اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ و اﻃﻼﻋاﺕ مﻮجﻮد در ﺁنﻬا ﺑا ﺑاﻻ گرفتﻦ ﺑﺤﺚ دستﻴاﺑی ﺑﻪ فناورﻯ ،ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ منﺒعی
راﻫﺒردﻯ ،نﻘشی مﻬﻢ در سﻴاستگذارﻯ فعاﻟﻴتﻫاﻯ شرکتﻫا و ساﺯماﻥﻫا ایﻔا میکنند .اﺯ ایﻦ رو ،دستﻴاﺑی
ﺑﻪ فناورﻯ نﻬﻔتﻪ در اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ اﻫﻤﻴت فزایندهاﻯ دارد و شرکتﻫا و ساﺯماﻥﻫا ﺑﻪ ﻃﻮر جدﻯ در ایﻦ
ﺯمﻴنﻪ سرمایﻪگذارﻯ میکنند.
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تﺠزیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ اﺧتراﻋاﺕ ،اﺑزارﻯ مناسﺐ ﺑراﻯ مدیریت فرﺁیندﻫاﻯ تﺤﻘﻴﻖوتﻮسعﻪ و تﺤﻠﻴﻞ فناورﻯ
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است ) .(Taduri, 2010ایﻦ مدارﻙ داراﻯ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤی اﺯ دادهﻫاﻯ ساﺧتاریافتﻪ و ساﺧتارنﻴافتﻪ ﻫﺴتند کﻪ
اﺑزارﻫایی ﻫﻮشﻤند ﺑراﻯ تﺠزیﻪوتﺤﻠﻴﻞ ﻻﺯﻡ دارند ) .(Abbas et al, 2014اﻟﺒتﻪ ایﻦ اسناد تاکنﻮﻥ اﺯ ﺯوایاﻯ
مﺨتﻠﻒ و ﺑا اﻫداﻑ گﻮناگﻮﻥ تﺠزیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ شدهاند )(Neuhusler et al, 2011؛ ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ مﺜاﻝ میتﻮاﻥ ﺑﻪ
ایﻦ اﻫداﻑ اشاره نﻤﻮد :شناسایی تﻐﻴﻴراﺕ و روند فناورﻯ ،تﻮﺿﻴﺢ جنﺒﻪﻫاﻯ نﻮﺁورﻯ یﻚ فناورﻯ ،شناسایی
اﺛراﺕ اﻗتﺼادﻯ فناورﻯ ،ارﺯیاﺑی رﻗاﺑتﻫاﻯ فناورﻯ در سﻄﺢ مﻠی ،اوﻟﻮیتﺑندﻯ فعاﻟﻴتﻫاﻯ تﺤﻘﻴﻖوتﻮسعﻪ،
شناسایی فرصتﻫاﻯ فناورﻯ ،ارﺯیاﺑی رﻗاﺑتﻫاﻯ فناورﻯ در سﻄﺢ ساﺯماﻥﻫا ،شناسایی مﻮﻗعﻴت کشﻮرﻫا در
یﻚ صنعت ﺧاﺹ ،شناسایی جزﺋﻴاﺕ فنی و رواﺑﻂ فناورﻯ ،شناسایی رویﻜردﻫاﻯ تﺠارﻯ و تﺼﻤﻴﻢگﻴرﻯ

ﺑراﻯ سﻴاستﻫاﻯ سرمایﻪگذارﻯ ).(Lee & Park, 2009

مﻮﺿﻮﻉ شناسایی شﻜاﻑﻫا و فرصتﻫاﻯ فناورﻯ در ﻋﻠﻮﻡ و ﺣﻮﺯهﻫاﻯ مﺨتﻠﻒ پﮋوﻫشی ،جایگاه ویﮋهاﻯ
دارد .در مﻴاﻥ ﺣﻮﺯهﻫاﻯ مﺨتﻠﻒ پﮋوﻫشی ،ﺑدوﻥ شﻚ انرژﻯﻫاﻯ تﺠدیدپذیرﻯ مانند انرژﻯ ﺧﻮرشﻴد ،انرژﻯ
ﺑاد ،انرژﻯ ﺯمﻴﻦ گرمایی ،انرژﻯ اتﻤی و  ...کﻪ نﻘﺶ تعﻴﻴﻦکنندهاﻯ در ﺣﻞ مشﻜﻼﺕ ﺯیﺴت مﺤﻴﻄی و ﺑﺤراﻥ
انرژﻯ جﻬاﻥ دارند ،اﺯ اﻫﻤﻴت دوﭼنداﻥ ﺑرﺧﻮردار ﻫﺴتند .ایﻦ نﻮﻉ انرژﻯ ،مﺠاﻟی ﺑراﻯ فراﻫﻢ نﻤﻮدﻥ انرژﻯ
کافی و ایﻤﻦ فراﻫﻢ میﺁورد ،ﺑناﺑرایﻦ فرصتی ﺑراﻯ تﻮسعﻪ صﻠﺢ ﺁمﻴز و ایﻤنی ﺑﻴشتر ﺧﻠﻖ ﺧﻮاﻫد کرد.

نگاه ویﮋه ﺑﻪ فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ فناورﻯ نﻮیﻦ و جایگاه ﺁﻥ در پﮋوﻫﺶﻫاﻯ اﺧﻴر ،نشاﻥدﻫنده
اﻫﻤﻴت ﺑاﻻﻯ ﺁﻥ در جﻬاﻥ امروﺯ است .پایﺶ و تﺤﻠﻴﻞ نﻮﺁورﻯ فناورانﻪ و مﻄاﻟعاتی کﻪ در ﺯمﻴنﻪ ﺑرﻕ
ﺧﻮرشﻴدﻯ در سﻄﺢ جﻬاﻥ رﺥ میدﻫد ،میتﻮاند در جﻬتدﻫی ﺑﻪ مراکز ﻋﻠﻤی و پﮋوﻫشی و انتﺨاﺏ
ﻫﻮشﻤندانﻪ پروژهﻫاﻯ پﮋوﻫشی کﻤﻚ کند .اﺯ سﻮﻯ دیگر ،معﻤﻮﻻ پﮋوﻫﺶﻫا متﻤرکز ﺑر ﻋﻠﻮﻡ و فناورﻯﻫایی
ﻫﺴتند کﻪ ﻋﻤدتا در مرﺣﻠﻪ ﻃﻔﻮﻟﻴت ﭼرﺧﻪ ﻋﻤر ﺧﻮد ﺑﻪ سر میﺑرند و ایﻦ امر ﻋدﻡ ﻗﻄعﻴت و مﺨاﻃره نﻬﻔتﻪ
در پروژهﻫاﻯ پﮋوﻫشی و ﺑﻪ دنﺒاﻝ ﺁﻥ ﺧﻄر شﻜﺴت ﺁﻥﻫا را ﺑﻪ شدﺕ افزایﺶ میدﻫد.
مﻄاﻟعﻪ ﺣاﺿر ﺑا ﻫدﻑ تﺤﻠﻴﻞ اﺧتراﻉﻫاﻯ ﺛﺒت شده در ﺯمﻴنﻪ فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ،رویﻜرد تﺤﻠﻴﻞ اسناد
ﺛﺒت اﺧتراﻉ را ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ اﺑزارﻯ مﻮﺛر در فرﺁیند شناسایی شﻜاﻑﻫا و فرصتﻫاﻯ فناورﻯ جﻬت شناسایی
روند ﺣاکﻢ ﺑر تﻮسعﻪ نﻮﺁورﻯﻫاﻯ ایﻦ فناورﻯ و جایگاه پﮋوﻫﺶﻫاﻯ فعﻠی ﺑﻜار گرفتﻪ است؛ ﭼرا کﻪ
اﻃﻼﻋاتی کﻪ در ایﻦ اسناد اﺧتراﻉﻫا گردﺁورﻯ شدهاند ﺑﻪ ﺧﻮﺑی ﺑﻴانگر وﺿعﻴت پﮋوﻫﺶﻫا مﻮرد نﻈر در سﻄﺢ
جﻬانی است .ﺑﻪ ﻃﻮر شﻔاﻑ ،ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دنﺒاﻝ پاسخ ﺑﻪ سﻪ سﻮاﻝ اصﻠی ﺯیر است:
 -1روند گذشتﻪ تﻮﻟﻴد اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ در فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ﭼگﻮنﻪ است؟

ساﺯماﻥ جﻬانی ماﻟﻜﻴت فﻜرﻯ ،سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،ﺣﻘی انﺤﺼارﻯ است کﻪ در ﻗﺒاﻝ اﺧتراﻉ ﺑﻪ مﺨترﻉ یا

شناسایی شکافها و فرصتهای فناوریهای برق خورشیدی با استفاده از تحلیل محتوای اسناد ثبت اختراع

 -2ترکﻴﺒاﺕ پﻮشﺶ داده شده اﺯ مﻔاﻫﻴﻢ و ﻋﺒاراﺕ ﻋﻠﻤی شﻜﻞدﻫنده مﺤتﻮاﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ در

نﻤاینده ﻗانﻮنی او اﻋﻄا میشﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒارﺕ دیگر سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،سندﻯ است کﻪ تﻮصﻴﻒکننده یﻚ اﺧتراﻉ
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گذشتﻪ ﭼﻪ ﻫﺴتند؟
 -3شﻜاﻑﻫاﻯ پﮋوﻫشی ایﻦ ﺣﻮﺯه کداﻡ ﻫﺴتند و ترکﻴﺒاﺕ پﻴشنﻬادﻯ اﺯ مﻔاﻫﻴﻢ و ﻋﺒاراﺕ ﻋﻠﻤی
شﻜﻞدﻫنده مﺤتﻮاﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑراﻯ جﻬتدﻫی ﺑﻪ اﺧتراﻋاﺕ ﺁتی شامﻞ ﭼﻪ مﻮاردﻯ است؟
نتایﺞ ﺣاصﻞ اﺯ ایﻦ ﺑررسی میتﻮاند در کشﻒ و شناسایی شﻜاﻑﻫاﻯ پﮋوﻫشی و فرصتﻫاﻯ نﻮﺁورانﻪ
و سرمایﻪگذارﻯ در ﺑﺨﺶ تﺤﻘﻴﻖوتﻮسعﻪ در ایﻦ ﻗﻠﻤرو ﺑﺴﻴار مﻔﻴد ﺑاشد .نﻮﺁورﻯ ایﻦ پﮋوﻫﺶ نﺴﺒت ﺑﻪ
مﻄاﻟعاﺕ پﻴشﻴﻦ ،تﺤﻠﻴﻞ نﺴﻞﻫاﻯ سﻪگانﻪ فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ )سﻴﻠﻴﻜﻮﻥﻫاﻯ کریﺴتاﻟی ،ﻻیﻪ ناﺯﻙﻫا و
مﻮاد ﺁﻟی( و ﻫﻤﭽنﻴﻦ استﻔاده اﺯ سﻪ فرﺁیند مرسﻮﻡ فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ )متﺼﻞ ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ،مﺴتﻘﻞ اﺯ شﺒﻜﻪ
و ترکﻴﺒی( ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ مﺒنایی ﺑراﻯ ﺧﻮشﻪﺑندﻯ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ ایﻦ ﺣﻮﺯه میﺑاشد.

 -2مبانی نظری پژوهش

تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،رویﻜرد ارﺯشﻤندﻯ است کﻪ اﺯ دادهﻫاﻯ مﻮجﻮد در اﺧتراﻉﻫا ،جﻬت ﺑدست ﺁوردﻥ

اﻃﻼﻋاﺕ در مﻮرد یﻚ صنعت یا فناورﻯ ﺧاﺹ ،ﺑﻬره میگﻴرد ) .(Daim et al, 2006ﺑر اساس تعریﻒ

میﺑاشد و ﺑر اساس درﺧﻮاست متﻘاﺿی ﺑﻪوسﻴﻠﺔ یﻚ اداره دوﻟتی یا تﻮسﻂ یﻚ اداره منﻄﻘﻪاﻯ صادر میشﻮد
و ﺣﻤایت ﻗانﻮنی و اﺧتﻴار ﺑﻬرهﺑردارﻯ )تﻮﻟﻴد ،استﻔاده ،فروش و صادراﺕ( یﻚ اﺧتراﻉ را ﺑﻪ صاﺣﺐ ﺁﻥ در

مﺤدوﺓ ﺯمانی ﺧاصی )ﻋﻤدت ًا  20ساﻝ( اﻋﻄا مینﻤاید و دیگراﻥ را اﺯ تﻮﻟﻴد ﺁﻥ ﺑدوﻥ اﺧذ مﺠﻮﺯ اﺯ صاﺣﺐ
اﺧتراﻉ ،ﺑاﺯ میدارد ).(WIPO, 2010
تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،مﺠﻤﻮﻋﻪاﻯ اﺯ تﻜنﻴﻚﻫا و اﺑزارﻫاﻯ ﺑﺼرﻯ را در ﺑر میگﻴرد ،کﻪ روندﻫا و اﻟگﻮﻫاﻯ
نﻮﺁورﻯ فناورانﻪ در یﻚ ﺣﻮﺯه معﻴﻦ را ﺑا استﻔاده اﺯ ﺁمار و اﻃﻼﻋاﺕ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉﻫا ،مﻮرد تﺤﻠﻴﻞ و
ارﺯیاﺑی ﻗرار میدﻫد ).(Yu & Lo, 2009
فﻠﻴشر و ﺑنﺴﻮساﻥ ) ،(2002تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ را یﻚ اﺑزار مدیریتی منﺤﺼر ﺑﻪ فرد ،ﺑراﻯ مدیریت
راﻫﺒردﻯ فناورﻯ یﻚ شرکت و فرﺁیند تﻮسعﻪ مﺤﺼﻮﻻﺕ یا ﺧدماﺕ ﺁﻥ تعریﻒ میکنند .تﺒدیﻞ اﻃﻼﻋاﺕ
مﻮجﻮد در اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑﻪ ﻫﻮش رﻗاﺑتی ،شرکتﻫا را ﻗادر میساﺯد تا ﻋﻼوه ﺑر ارﺯیاﺑی تﻮانایی فناورانﻪ
فعﻠی ﺧﻮد ،روندﻫاﻯ فناورانﻪ را پﻴﺶﺑﻴنی کنند و ﺑراﻯ رﻗاﺑت ﺑاﻟﻘﻮه ﺑا تﻜﻴﻪ ﺑر فناورﻯﻫاﻯ نﻮ ،ﺑرنامﻪریزﻯ
نﻤایند ) .(Fleisher & Bensoussan, 2002تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،روشی است ﺑراﻯ تﺒدیﻞ دادهﻫاﻯ اسناد
ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑﻪ اﻃﻼﻋاﺕ مﻔﻴد در مﻮرد وﺿعﻴت تﻮسعﻪ مﺤﺼﻮﻝ ،رﻗاﺑت ﺑاﺯار و  ،...و ﻫﻤﭽنﻴﻦ اﺑزار مﻔﻴدﻯ
ﺑراﻯ ﺑرنامﻪریزﻯ تﺤﻘﻴﻖوتﻮسعﻪ و مدیریت داراییﻫاﻯ معنﻮﻯ مﺤﺴﻮﺏ میشﻮد ).(Tseng et al, 2011
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نتایﺞ ﺣاصﻞ اﺯ تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،ﻫﻤﭽنﻴﻦ میتﻮاند ﺑﻪ منﻈﻮر پایﺶ رﻗﺒا ،ارﺯیاﺑی فناورﻯ ،مدیریت

کﻪ اﺯ ﻃریﻖ ﺁﻥ ،اﻃﻼﻋاﺕ جدید و پنﻬاﻥ مﻮجﻮد در ﺁﻥﻫا را ﺁشﻜار نﻤﻮد .رویﻜرد مﺒتنی ﺑر ﺯماﻥ ،مﺜاﻟی اﺯ
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ایﻦ رویﻜردﻫاست ،ﺑﻪ ایﻦ معنی کﻪ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ تﻮاﻟی ﺯمانی اراﺋﻪ تﻘاﺿا ﺑراﻯ ﺛﺒت ﺁﻥﻫا

سﺒد تﺤﻘﻴﻖوتﻮسعﻪ ،شناسایی و ارﺯیاﺑی مناﺑﻊ ﺑاﻟﻘﻮه تﻮﻟﻴد دانﺶ فنی و مدیریت مناﺑﻊ انﺴانی مﻮرد استﻔاده
ﻗرار گﻴرد .اﻃﻼﻋاﺕ راﻫﺒردﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ میتﻮاند در ﺑﺨﺶﻫاﻯ مﺨتﻠﻒ یﻚ ساﺯماﻥ مﻮرد تﻮجﻪ
ﻗرار گﻴرد؛ مانند مدیریت ارشد ،کﻪ مﻤﻜﻦ است اﺯ ایﻦ اﻃﻼﻋاﺕ ،ﺑﻪ منﻈﻮر تﺼﻤﻴﻢگﻴرﻯ در مﻮرد ﺑﺨﺶﻫاﻯ
مﻬﻢ مدیریت فناورﻯ ﺑﻬره گﻴرد و یا ﺫینﻔعاﻥ ﺑﻴروﻥ ساﺯماﻥ ،مانند سﻬاﻡداراﻥ و تﺤﻠﻴﻞگرانی کﻪ ﻋﻼﻗﻪمند ﺑﻪ
ارﺯیاﺑی فناورﻯ ساﺯماﻥ ﻫﺴتند ) .(Luthra, 2011ﺑا استﻔاده اﺯ تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،میتﻮاﻥ روندﻫاﻯ
مﻮجﻮد در صنایﻊ و ﻫﻤﭽنﻴﻦ ﻗدرﺕ رﻗاﺑتی ساﺯماﻥﻫا و کشﻮرﻫا را شناسایی کرد .تﺤﻠﻴﻞ تعداد اسناد ﺛﺒت
اﺧتراﻉ در سﻄﺢ مﻠی ،میتﻮاند ﺑﻪ درﻙ مﻴزاﻥ پﻴشرفت تﺤﻘﻴﻖوتﻮسعﻪ و نﺤﻮه تﺨﺼﻴﺺ مناﺑﻊ در یﻚ کشﻮر
کﻤﻚ کند ).(Day & Lia, 2009
اگر ﭼﻪ یﻚ سند اﺧتراﻉ ،ﺧﻮد ﺑﻪ تنﻬایی منﺒعی ﻏنی اﺯ اﻃﻼﻋاﺕ مﺤﺴﻮﺏ میشﻮد ،اما ﺑا ﺑررسی و تﺤﻠﻴﻞ
ﻫﻢﺯماﻥ ﭼندیﻦ سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ و کنار ﻫﻢ ﻗرار دادﻥ اﻃﻼﻋاﺕ ﺁﻥﻫا ،میتﻮاﻥ ﺑﻪ رویﻜردﻯ نﻮیﻦ دست یافت

ﺑررسی میشﻮند و ﺑﻪ ایﻦ ترتﻴﺐ روند تﻮسعﻪ فناورانﻪ نﻤایاﻥ ﺧﻮاﻫد شد .مﺜاﻝ دیگر ،رویﻜردﻯ است کﻪ
روﻯ جنﺒﻪ فردﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،مانند صاﺣﺐ امتﻴاﺯ یا مﺨترﻉ ﺁﻥ ،تﻤرکز دارد .در ایﻦ رویﻜرد ،اسناد
ﺛﺒت اﺧتراﻉ مﻮرد ﺑررسی ،ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ شرکتﻫاﻯ صاﺣﺐ ﺁﻥﻫا مرتﺐ میشﻮند و ﺑﻪ ایﻦ ترتﻴﺐ ،فعاﻟﻴتﻫاﻯ
تﻮسعﻪ فناورﻯ و راﻫﺒردﻫاﻯ شرکتﻫا ،ﺁشﻜار میگردد .ﺑدست ﺁوردﻥ اﻃﻼﻋاﺕ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ اﺯ ایﻦ
ﻃریﻖ ،اصﻞ نگاشت سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ نامﻴده میشﻮد ).(Suzuki, 2011
اﺯ یﻚ دیدگاه میتﻮاﻥ روشﻫاﻯ تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ را ﺑﻪ دو دستﻪ کﻤی و کﻴﻔی تﻘﺴﻴﻢ کرد .سنﺠﻪﻫاﻯ
کﻤی ،مﺒتنی ﺑر پرداﺯشﻫاﻯ ﺁمارﻯ ﻫﺴتند و سﻄﻮﺡ فعاﻟﻴتﻫاﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ را ،ﺑر اساس واﺣد تﺤﻠﻴﻞ
)مانند تعداد اﺧتراﻉﻫاﻯ ﺛﺒت شده تﻮسﻂ یﻚ نﻤاینده و  (...نشاﻥ میدﻫند .سنﺠﻪﻫاﻯ کﻴﻔی ،ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋاﺕ استناد ﺑﻪ یﻚ سند اﺧتراﻉ مشﺨﺺ ،مﺤاسﺒﻪ میشﻮند و در ارﺯیاﺑی کﻴﻔﻴت یﻚ سند اﺧتراﻉ مﻮرد
استﻔاده ﻗرار میگﻴرند ).(Huang et al, 2003

نتایﺞ تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ معﻤﻮﻻً در ﻗاﻟﺐ نﻤﻮدارﻫا و جداوﻝ نﻤایﺶ داده میشﻮند و ﺑﻪ متﺨﺼﺼاﻥ،
مﺤﻘﻘاﻥ و دستاندرکاراﻥ تﺤﻘﻴﻖوتﻮسعﻪ ،در ﺑرنامﻪریزﻯ ﺑراﻯ ﻃراﺣی راﻫﺒردﻫا مﻮرد استﻔاده ﻗرار میگﻴرند
روشﻫایی کﻪ ﺑﻪ منﻈﻮر تﺤﻠﻴﻞ نﻘشﻪﻫا و دادهﻫاﻯ فراوانی اﺧتراﻉﻫاﻯ ﺛﺒت شده مرتﺒﻂ ﺑا یﻚ ﺣﻮﺯه اﺯ
فناورﻯ ،مﻮرد استﻔاده ﻗرار م 
یگﻴرد ،افراد را ﻗادر میساﺯد تا درﻙ ﺑﻬترﻯ اﺯ تﻮسعﻪ فناورﻯﻫاﻯ در ﺣاﻝ ﻇﻬﻮر
داشتﻪ ﺑاشند و ﺑتﻮانند روند ﺁتی ﺁنﻬا را پﻴﺶﺑﻴنی کنند ).(Luthra, 2011
در ﺣاﻟت کﻠی ،یﻚ سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺣاوﻯ دهﻫا گزینﻪ ﺑراﻯ انﺠاﻡ تﺤﻠﻴﻞ میﺑاشد کﻪ میتﻮاﻥ ﺁنﻬا را ﺑﻪ دو
ﻗﺴﻤت ساﺧتاریافتﻪ و ﺑدوﻥ ساﺧتار تﻘﺴﻴﻢ کرد .ﻗﺴﻤتﻫاﻯ ساﺧتاریافتﻪ ،در مﻴاﻥ تﻤامی اﺧتراﻉﻫاﻯ ﺛﺒت
شده ،اﺯ نﻈر شﻜﻞ و ﻗاﻟﺐ یﻜﺴاﻥ ﻫﺴتند ،مانند شﻤاره سند اﺧتراﻉ ،تاریخ ﺛﺒت ،مﺨترﻉ و  . ...اﺯ ﻃرﻑ دیگر
ﻗﺴﻤتﻫاﻯ ﺑدوﻥ ساﺧتار ،ﺣاوﻯ متﻦﻫایی در انداﺯه و شﻜﻞ مﺤتﻮایی متﻔاوﺕ در مﻴاﻥ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ
میﺑاشند ،مانند ﻗﺴﻤتﻫاﻯ مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ ادﻋاﻫا ،ﭼﻜﻴدهﻫا و تﻮﺿﻴﺤاﺕ مﺨترﻉ.
ﺑﻪ نتایﺞ تﺤﻠﻴﻞﻫایی کﻪ ﺑر روﻯ دادهﻫاﻯ ساﺧتاریافتﻪ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ انﺠاﻡ میگﻴرد ،نﻤﻮدار سند ﺛﺒت
اﺧتراﻉ گﻔتﻪ میشﻮد .ﺑراﻯ دستﻴاﺑی ﺑﻪ نﻤﻮدار یادشده ،ﻏاﻟﺒا دادهﻫاﻯ کتاﺏسنﺠی مﻮجﻮد در اسناد ﺛﺒت
اﺧتراﻉ مﻮرد استﻔاده ﻗرار میگﻴرد .نتایﺞ ﺣاصﻞ اﺯ تﺤﻠﻴﻞ ﻗﺴﻤتﻫاﻯ ﺑدوﻥ ساﺧتار اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،نﻘشﻪ
سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ نامﻴده میشﻮد ،وﻟی در ﺣاﻟت کﻠی ،ﻋﺒارﺕ نﻘشﻪ سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،در ﻫر دو ﺣاﻟت میتﻮاند
مﻮرد استﻔاده ﻗرار گﻴرد (Tseng et al, 2007).

شناسایی شکافها و فرصتهای فناوریهای برق خورشیدی با استفاده از تحلیل محتوای اسناد ثبت اختراع

).(Shih et al, 2010
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متداوﻝتریﻦ نﻤﻮدارﻫا در تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،شامﻞ ایﻦ مﻮارد میﺑاشند:
 -1تﺤﻠﻴﻞ شﻤارش سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ :شﻤارش تعداد سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،شامﻞ نﻤﻮدارﻫاﻯ ﭼرﺧﻪ ﺣﻴاﺕ
فناورﻯ و نﻤﻮدارﻫاﻯ مﻘایﺴﻪ کﻤﻴت سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑر اساس تاریخ انتشار و تاریخ تﻘاﺿا،
 -2تﺤﻠﻴﻞ کشﻮرﻫا :مﻘایﺴﻪ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ کشﻮرﻫاﻯ مﺨتﻠﻒ در ﺣﻮﺯه یﻚ فناورﻯ مشﺨﺺ
 -3تﺤﻠﻴﻞ نرﺥ استناد :مﻘایﺴﻪ تعداد استنادﻫا ﺑﻪ یﻚ سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ تﻮسﻂ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ دیگر.

 -3پیشینه پژوهش

اکﺜر فعاﻟﻴتﻫاﻯ ﺁیندهپﮋوﻫی در ساﻝﻫاﻯ اﺧﻴر ﺑر ﻫر دو جنﺒﻪ ﻋﻠﻢ و فناورﻯ ﺑا تاکﻴد ﺑر فناورﻯﻫاﻯ در ﺣاﻝ
ﻇﻬﻮر و تاﺛﻴر ﺑاﻟﻘﻮه ﺁﻥ ﺑر اﻗتﺼاد ،مﺤﻴﻂﺯیﺴت و جامعﻪ تﻤرکز داشتﻪاند .در اکﺜر ایﻦ پﮋوﻫﺶﻫا ﺑا تاکﻴد
ﺑر مﻘاﻻﺕ ﻋﻠﻤی یا اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺛﺒت شده در ﺣﻮﺯهﻫاﻯ ﺧاﺹ ،ﺑﻪ ﺑررسی وﺿعﻴت ﺁینده یﻚ ﻋﻠﻢ یا
فناورﻯ در مﺤﻴﻂ دانشگاﻫی یا صنعتی پرداﺧتﻪ شده است );Santo et al, 2006; Kamal & Kumar, 2011

.(Zheng et al, 2012; Chen et al, 2011
تاکنﻮﻥ ﺑﺴﻴارﻯ اﺯ مﺤﻘﻘاﻥ ،تﺠرﺑﻪ مﻮفﻘﻴتﺁمﻴزﻯ در استﻔاده اﺯ روشﻫاﻯ متﻦکاوﻯ ﺑراﻯ تﺠزیﻪوتﺤﻠﻴﻞ
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ﺣﺠﻢ وسﻴعی اﺯ دادهﻫاﻯ متنی در ﺣﻮﺯه کﺴﺐوکار ،ﻋﻠﻮﻡ پزشﻜی ،ﺁمﻮﺯشوپرورش ،مدیریت مناﺑﻊ انﺴانی،
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فناورﻯ ،مدیریت دانﺶ و ﻏﻴره داشتﻪاند .اﺯ جﻤﻠﻪ مﻄاﻟعاﺕ انﺠاﻡ شده ﺑا شﻴﻮه متﻦکاوﻯ ،میتﻮاﻥ ﺑﻪ پﮋوﻫشی
اشاره نﻤﻮد کﻪ در ﺯمﻴنﻪ مدیریت مﻬﻤاندارﻯ صﻮرﺕ گرفت .در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،مﺤتﻮاﻯ مﻄاﻟعاﺕ مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ
مدیریت مﻬﻤاندارﻯ را ﺑا تﺠزیﻪ و تﺤﻠﻴﻞ نﻮاﺣی مﻮﺿﻮﻋی و روش پﮋوﻫﺶ 1073مﻘاﻟﻪ منتشر شده در پنﺞ
ژورناﻝ ﻫتﻠدارﻯ ﻃی ساﻟﻬاﻯ 1996-1990ﺁﺯمایﺶ کردند و ﺑﻪ ایﻦ نﻜتﻪ دست یافتند کﻪ اکﺜر مﻘاﻻﺕ ﺑر
روﻯ مناﺑﻊ انﺴانی و مﺴﻜﻦ و صنایﻊ ﺧدماتی مﻮاد ﻏذایی متﻤرکز شدهاند .ﺿﻤنا ایﻦ مﻄاﻟعﻪ مشﺨﺺ کرد
کﻪ روش پرسشنامﻪ ،ﻃرﺡ پﮋوﻫشی اﻏﻠﺐ مﻄاﻟعاﺕ ﺑﻮده و روشﻫاﻯ مﻴدانی و ﺁﺯمایشگاﻫی کﻤتریﻦ استﻔاده
را داشتﻪاند ).(Baloglu & Assante, 1999

در پﮋوﻫشی دیگر اﺯ رویﻜرد متﻦکاوﻯ ﺑراﻯ کشﻒ اﻟگﻮ اﺯ یﻚ مﺠﻤﻮﻋﻪ داده شامﻞ کتﺐ مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ مدیریت
استراتﮋیﻚ مناﺑﻊ انﺴانی استﻔاده کرده و سﭙﺲ اﻫﻤﻴت ایﻦ مﻔاﻫﻴﻢ در گزارشاﺕ ساﻻنﻪ مﻮرد ﺑررسی ﻗرار
داده است .در ﺣﻘﻴﻘت ﻋﺒاراﺕ و مﻔاﻫﻴﻢ مﻬﻢ مﻮرد استﻔاده در مﺤﻴﻂ دانشگاﻫی شناسایی شده و ﺑا ﻋﺒاراتی
کﻪ در مﺤﻴﻂ کﺴﺐ و کار ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ گزارش ساﻻنﻪ مﻮرد استﻔاده ﻗرار میگﻴرند مﻘایﺴﻪ شدهاند .سﭙﺲ ایﻦ
مﻔاﻫﻴﻢ ﺑراساس ﺣﻀﻮرشاﻥ در گزارشاﺕ ساﻻنﻪ رتﺒﻪ ﺑندﻯ شده و مﻮﺿﻮﻋاﺕ مﻮرد تﻮجﻪ در ﻫر دو ﺣﻮﺯه
دانشگاﻫی و کﺴﺐوکار مﻮرد ﺑررسی ﻗرار گرفتﻪاند ).(Kamal & Kumar, 2011

ﺑا ﻋنایت ﺑﻪ ﺁﻥ کﻪ ،مﻘاﻻﺕ نﻤایﻪ شده در مﻮسﺴﻪ اﻃﻼﻋاﺕ ﻋﻠﻤی ،1یﻜی اﺯ معتﺒرتریﻦ شاﺧﺺﻫاﻯ سنﺠﺶ
ﻋﻠﻢ و فناورﻯ میﺑاشد و ﻃﺒﻘﻪﺑندﻯ مﻮﺿﻮﻋی ﺁﻥﻫا یﻜی اﺯ ﭼاﻟﺶﻫاﻯ ﺑزرگ مدیریت فناورﻯ است،
تﻴﻤﻮرپﻮر و ﻫﻤﻜارانﺶ ) (1388تﻼش کردند تا ﺑا استﻔاده اﺯ یﻚ روش نﻮیﻦ متﻦکاوﻯ ﺑﻪ ناﻡ اس.یﻮ.تی.سی،2
مﻘاﻻﺕ متﺨﺼﺼاﻥ ایرانی در ﺣﻮﺯه فناورﻯ نانﻮ را دستﻪﺑندﻯ کنند .در ایﻦ راستا ،اﺑتدا استانداردﻫاﻯ معتﺒر
در فناورﻯ نانﻮ ﺑا یﻜدیگر ادﻏاﻡ شد و ﻃﺒﻘﻪﺑندﻯ جامعی ﺑراﻯ نانﻮ مﻮاد ﺑﻪ دست ﺁمد ،سﭙﺲ ﺑا استﻔاده اﺯ
روشﻫاﻯ ﺑاﺯیاﺑی اﻃﻼﻋاﺕ و متﻦکاوﻯ ،مﻘاﻻﺕ ﺑدوﻥ دانﺶ پﻴشﻴﻦ اﺯ ﺑرﭼﺴﺐ دادهﻫا ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻮشﻤند
دستﻪﺑندﻯ شدند )تﻴﻤﻮرپﻮر و ﻫﻤﻜاراﻥ.(1388 ،
روش متﻦکاوﻯ در تﺤﻠﻴﻞ مﺤتﻮاﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ نﻴز ﺑﻪ جﻬت ﺑررسی ،شناسایی فرصتﻫاﻯ نﻮﺁورﻯ یا
پﻴﺶﺑﻴنی وﺿعﻴت فناورﻯﻫاﻯ مﺨتﻠﻒ کارﺑرد وسﻴعی دارد .تراپی و ﻫﻤﻜارانﺶ ) (2011نﻴز در مﻘاﻟﻪ ﺧﻮد
اﺯ دادهﻫاﻯ سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑراﻯ کشﻒ پﻴشرفتﻫاﻯ فناورﻯ ﺁر.اﻑ.ﺁﻯ.دﻯ 3و روند ﺁﻥ ،ﺑﻬره گرفتﻪاند .در
ایﻦ مﻄاﻟعﻪ ،در مﺠﻤﻮﻉ  1389سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ را ﺑاﺯیاﺑی نﻤﻮدند و ﺑا ادﻏاﻡ روشﻫاﻯ ﺧﻮشﻪﺑندﻯ مﺤتﻮاﻯ
اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ و پﻴﺶﺑﻴنی ﭼرﺧﻪ ﻋﻤر فناورﻯ ،مﻮﻗعﻴت پﻴشرفت فناورﻯ ﺁر.اﻑ.ﺁﻯ.دﻯ را در کشﻮر ﭼﻴﻦ،
مﻮرد ﺑررسی استﻔاده کردند .در مﻄاﻟعﻪ ﺁﻥﻫا ،پﺲ اﺯ مﺤاسﺒﻪ ماتریﺲ ﻫﻤﺒﺴتگی مﻴاﻥ ایﻦ واژگاﻥ ،در نﻬایت
 6ﺧﻮشﻪ فناورﻯ در اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑاﺯیاﺑی شده ،شناسایی و ﺑراﻯ ﻫر یﻚ اﺯ ﺁﻥﻫا ،نﻤﻮدار ﭼرﺧﻪ ﺣﻴاﺕ
فناورﻯ ترسﻴﻢ شد و ﺑر اساس ﺁﻥﻫا پﻴشنﻬاداتی اراﺋﻪ گردید .در مﻄاﻟعﻪ یادشده تﻜنﻴﻚ ﺧﻮشﻪﺑندﻯ پﻴشنﻬاد
شده تﻮسﻂ ﻫﺴﻮ 4ﺑراﻯ استﺨراﺝ ﺧﻮشﻪﻫا اﺯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻋی ﺁر.اﻑ.ﺁﻯ.دﻯ کشﻮر ﭼﻴﻦ مﻮرد استﻔاده
ﻗرار گرفتﻪ است ).(Trappey et al, 2011
دیﻢ و ﻫﻤﻜارانﺶ ) (2006در پﮋوﻫشی ،ﺑا یﻜﭙارﭼﻪساﺯﻯ روشﻫاﻯ کتاﺏسنﺠی و تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ
ﺑﻪ ﻫﻤراه اﺑزارﻫاﻯ معروﻑ پﻴﺶﺑﻴنی فناورﻯ مانند ﺑرنامﻪریزﻯ سناریﻮ و منﺤنی رشد و ﻫﻤﭽنﻴﻦ پﻮیاییﻫاﻯ
سﻴﺴتﻢ ،رویﻜردﻯ ترکﻴﺒی ﺑﻪ منﻈﻮر پﻴﺶﺑﻴنی فناورﻯ پﻴشنﻬاد نﻤﻮدند و مدﻝ پﻴشنﻬادﻯ ﺧﻮد را در پﻴﺶﺑﻴنی
سﻪ ﺣﻮﺯه فناورﻯ در ﺣاﻝ ﻇﻬﻮر )فناورﻯ سﻠﻮﻝﻫا سﻮﺧتی ،امنﻴت ﻏذایی و سﻴﺴتﻢﻫاﻯ ﺫﺧﻴره اپتﻴﻜی( ﺑﻜار
ﺑردند .ﺁﻥﻫا استﻔاده اﺯ روشﻫاﻯ ترکﻴﺒی ﺑراﻯ پﻴﺶﺑﻴنی فناورﻯ را ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ نتایﺞ کار ﺧﻮد مﻄرﺡ کردند و
در انتﻬا ،جدوﻟی را ﺑراﻯ انتﺨاﺏ روش مﻮرد استﻔاده در ﻫر مرﺣﻠﻪ اﺯ پﻴﺶﺑﻴنی فناورﻯ پﻴشنﻬاد دادند .در
جدوﻝ یادشده ،در مرﺣﻠﻪ جﻤﻊﺁورﻯ داده ،روشﻫاﻯ تﺤﻠﻴﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،کتاﺏسنﺠی و دﻟﻔی ،در
مرﺣﻠﻪ کشﻒ رواﺑﻂ مﻴاﻥ مﻮﻟﻔﻪﻫا ،روشﻫاﻯ دﻟﻔی و پﻮیاییﻫاﻯ سﻴﺴتﻢ و در مرﺣﻠﻪ پﻴﺶﺑﻴنی ،روشﻫاﻯ

شناسایی شکافها و فرصتهای فناوریهای برق خورشیدی با استفاده از تحلیل محتوای اسناد ثبت اختراع

مﻮرد ﺑررسی ﻗرار دادند .ﺁﻥﻫا ﺑﻪ منﻈﻮر ﺧﻮشﻪﺑندﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،اﺯ  46ﻋﺒارﺕ کﻠﻴدﻯ مرتﺒﻂ ﺑا ﺣﻮﺯه

61

پﻮیاییﻫاﻯ سﻴﺴتﻢ ،سناریﻮ و منﺤنیﻫاﻯ رشد پﻴشنﻬاد شده است ).(Daim et al, 2006
ﭼﻮﻯ و ﻫﻮانﮓ ) (2013در پﮋوﻫشی ،اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯمﻴنﻪﻫاﻯ اﻝ.اﻯ.دﻯ 5و شﺒﻜﻪ ﺑاند وسﻴﻊ
ﺑیسﻴﻢ را در ساﻝﻫاﻯ  2000تا  ،2011ﺑراساس روشﻫاﻯ تﺤﻠﻴﻞ شﺒﻜﻪاﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ و تﺤﻠﻴﻞ واژگاﻥ
کﻠﻴدﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑررسی کردند .ﺑا تﺤﻠﻴﻞ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ میتﻮاﻥ دریافت کﻪ کداﻡ واژگاﻥ در ﻃﻮﻝ
ﺯماﻥ نﻘﺶ تاﺛﻴرگذارﻯ ﺑر روند فناورﻯ دارند .نتایﺞ تﺠزیﻪوتﺤﻠﻴﻞ ﺁﻥﻫا نشاﻥ میدﻫد کﻪ شﺒﻜﻪ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ
اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ پراکنده است اما نتایﺞ مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮشﻪﺑندﻯ ،ﻗانﻮﻥ تﻮﺯیﻊ ﻗدرتﻤندﻯ را نشاﻥ میدﻫد .اﺯ
ﺑﻴﻦ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ استﺨراﺝ شده تﻮسﻂ ﺁﻥﻫا 10 ،کﻠﻤﻪ تاﺛﻴر مﻬﻤی را در ایﺠاد شﺒﻜﻪ واژگاﻥ و ﻫﻤﭽنﻴﻦ
تﻐﻴﻴراﺕ فناورﻯ در ﺣﻮﺯهﻫاﻯ اﻝ.اﻯ.دﻯ و شﺒﻜﻪ ﺑاند وسﻴﻊ ﺑیسﻴﻢ دارد ).(Choi & Hwang, 2013
نﻮو و ﻫﻤﻜاراﻥ ) ،(2015در پﮋوﻫشی ﺑراﻯ ﺑررسی دادهﻫاﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ اﺯ راﻫﺒرد تﻤرکز ﺑر واژگاﻥ
کﻠﻴدﻯ در متﻦکاوﻯ استﻔاده کردند .ﺁﻥﻫا در ایﻦ پﮋوﻫﺶ 500 ،سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ را اﺯ وﺑگاه پایگاه ﺛﺒت
اﺧتراﻉ ﺁمریﻜا انتﺨاﺏ نﻤﻮدند و تﻼش کردند ﺑا رویﻜردﻯ کﻪ ﺑر اساس  4سﻮاﻝ ﺑنا شده است ﺑﻪ ﺑررسی اسناد
ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑﭙرداﺯند .ایﻦ  4سﻮاﻝ ﻋﺒارتند اﺯ :اﻟﻒ( کداﻡ ﻋنﺼر در متﻦ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ واژگاﻥ
کﻠﻴدﻯ انتﺨاﺏ شﻮد؟ ﺏ( کداﻡ روش انتﺨاﺏ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ مﻮرد استﻔاده ﻗرار گﻴرد؟ ﺝ( ﭼﻪ تعداد واژه
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

کﻠﻴدﻯ انتﺨاﺏ شﻮد؟ ﭼﻄﻮر واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ انتﺨاﺏ شده ﺑﻪ ﻗاﻟﺐ تﺤﻠﻴﻞ داده تﺒدیﻞ شﻮد؟ ایﻦ  4سﻮاﻝ،
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روش ﺧﻮشﻪﺑندﻯ  Kمﻴانگﻴﻦ و ارﺯش ﺁنتروپی را ﺑراﻯ راﻫﺒرد انتﺨاﺏ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ مﻮرد ارﺯیاﺑی و مﻘایﺴﻪ
ﻗرار میدﻫند .نتایﺞ پﮋوﻫﺶ ﺁﻥﻫا نشاﻥ داد کﻪ اﺯ ﺑﻴﻦ راﻫﺒردﻫاﻯ واژگاﻥ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ روش NTF-IDF

اﺯ ﻫﻤﻪ کاراتر میﺑاشد ).(Noh et al, 2015
دوﺑاریﻚ و ﻫﻤﻜاراﻥ ) (2011در مﻄاﻟعﻪ ﺧﻮد ،اﺯ تعداد درﺧﻮاستﻫاﻯ ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ شاﺧﺼی ﺑراﻯ
تﻮسعﻪ فناورﻯ در ﺯمﻴنﻪ فناورﻯ انرژﻯ ﺑاد ،استﻔاده کردند و نشاﻥ دادند کﻪ اﻃﻼﻋاﺕ سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ میتﻮاند
در تﺤﻠﻴﻞ روند تﻜامﻞ و سﻄﺢ ﺑﻠﻮﻍ ایﻦ نﻮﻉ انرژﻯ ﺑﻜار گرفتﻪ شﻮد .در ایﻦ مﻄاﻟعﻪ ،کﻪ در ﺁﻥ اﺯ پایگاه ﺛﺒت
اسناد اﺧتراﻉ کشﻮر سﻮﺋد ﺑراﻯ جﻤﻊﺁورﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ استﻔاده شده است ،سﻪ ﺑﺨﺶ مﺨتﻠﻒ در ﺯمﻴنﻪ
انرژﻯ ﺑادﻯ شناسایی شد و مرﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮﻍ در ایﻦ ﺑﺨﺶﻫا ﺑا روند کﻠی ایﻦ فناورﻯ مﻘایﺴﻪ گردید .نﻮیﺴندگاﻥ
در مﻘاﻟﻪ ﺧﻮد تاکﻴد کردهاند کﻪ تﺼﻤﻴﻢگﻴرﻯﻫا در مﻮرد سرمایﻪگذارﻯ در ﺑﺨﺶ تﺤﻘﻴﻖوتﻮسعﻪ ،نﺒاید تنﻬا ﺑر
اساس مﻼﺣﻈاﺕ فناورﻯ مانند دادهﻫاﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ صﻮرﺕ گﻴرد ،ﺑﻠﻜﻪ در نﻈر گرفتﻦ نﻴاﺯﻫاﻯ ﺑاﺯار
نﻴز اﺯ اﻫﻤﻴت ﺑاﻻیی ﺑرﺧﻮردار است ،ﻫر ﭼند اﻏﻠﺐ ،مﻴاﻥ رشد تعداد اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ و تﻐﻴﻴراﺕ در ﺑاﺯار
ارتﺒاﻁ تنگاتنگی وجﻮد دارد ).(Chen et al, 2011

 -4روش پژوهش

پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر اﺯ نﻈر ﻫدﻑ ،کارﺑردﻯ ،اﺯ نﻈر مﻴزاﻥ کنترﻝ متﻐﻴرﻫا ،تﻮصﻴﻔی و اﺯ نﻈر روش گردﺁورﻯ
دادهﻫا ،کتاﺑﺨانﻪاﻯ میﺑاشد .ﺑﻪ منﻈﻮر پﻴشﺒرد درﻙ فعﻠی اﺯ مﺴاﺋﻞ مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ،ایﻦ

مﻄاﻟعﻪ ﺑراﻯ تﺤﻘﻖ دو ﻫدﻑ مﻬﻢ انﺠاﻡ شد :اﺑتدا روند اﺧتراﻋاﺕ گذشتﻪ در ایﻦ مﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ دست ﺁمده تا
جایگاه اﺧتراﻋاﺕ در ایﻦ ﺯمﻴنﻪ شناسایی کند .سﭙﺲ ﺑا استﻔاده اﺯ نﻈر ﺧﺒرگاﻥ و متﻦکاوﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ
مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻮﺯه ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ،شﻜاﻑﻫاﻯ پﮋوﻫشی و نﻴز فرصتﻫاﻯ پﮋوﻫشی جدید شناسایی گردد.
اﺯ ﺁنﺠا کﻪ مﻮﺿﻮﻉ پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ،ﺣﻮﺯهاﻯ مﻴاﻥرشتﻪاﻯ است ،وجﻮد ﺧﺒرگاﻥ رشتﻪ مﻬندسی ﺑرﻕ )گرایﺶ
ﻗدرﺕ( ،مﻬندسی انرژﻯ ،مﻬندسی مﻜانﻴﻚ )گرایﺶ تﺒدیﻞ انرژﻯ( و فﻴزیﻚ )گرایﺶ اتﻤی و مﻮﻟﻜﻮﻟی( ﺑراﻯ
ﻫﻤﻜارﻯ در پﮋوﻫﺶ ﺿرورﻯ میﺑاشد .ﺧﺒرگاﻥ ،وﻇﻴﻔﻪ معرفی واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ اوﻟﻴﻪ جﻬت جﺴتﺠﻮﻯ اسناد
ﺛﺒت اﺧتراﻉ مرتﺒﻂ ،استﺨراﺝ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ مرتﺒﻂ اﺯ انﺒار اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ شناسایی شده ،ﻏرﺑاﻝ کردﻥ
واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ استﺨراﺝ شده ﺑر اساس روش متﻦکاوﻯ ،ساﺧتاردﻫی ﺑﻪ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ استﺨراﺝ شده اﺯ
اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑر مﺒناﻯ ﻫدﻑ و تایﻴد روایی ﺧﻮشﻪﺑندﻯ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ در تﻜرارﻫاﻯ فرﺁیند دادهکاوﻯ،
در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،اﺑتدا ﺑا نﻈر ﺧﺒرگاﻥ واژگاﻥ فتﻮوﻟتاﺋﻴﻚ 6و فتﻮوﻟتاﺋﻴﻚ ﺧﻮرشﻴدﻯ پﺲ اﺯ تعﻴﻴﻦ کدﻫاﻯ یﻮ.اس.
پی.سی و ﺁﻯ.پی.سی 7و  ،در ﻋنﻮاﻥ ،ﭼﻜﻴده و واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ در سایت یﻮ.اس.پی.تی.ا.
)ﺑعنﻮاﻥ کامﻞتریﻦ ﺑانﻚ داده اﺧتراﻋاﺕ ﺛﺒت شده( ،در ﺑاﺯه ﺯمانی 1985تا  2016ﺑا استﻔاده اﺯ نرﻡافزار متﺌﻮپتنت

8

مﻮرد جﺴتﺠﻮ ﻗرار گرفت؛ در نﻬایت ﺑانﻚ اﻃﻼﻋاتی متشﻜﻞ اﺯ  1288سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ تشﻜﻴﻞ شد.
ﺑراﻯ متﻦکاوﻯ ،متﻦ کامﻞ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑﻪ منﻈﻮر اجراﻯ ﻋﻤﻠﻴاﺕ پﻴﺶپرداﺯش ،وارد نرﻡ افزار کﻴﻮ.
دﻯ.اﻯ.ماینر 9و ورد استﻴت 10گردید و در ﻃی یﻚ فرﺁیند ﭼﻬار مرﺣﻠﻪاﻯ ،ﺑردار ﻋﺒاراﺕ کﻠﻴدﻯ مرتﺒﻂ ﺑا
ﻫر یﻚ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ استﺨراﺝ شد .ایﻦ ﭼﻬار مرﺣﻠﻪ شامﻞ ﻗﻄعﻪﺑندﻯ واژگاﻥ ،ﺣذﻑ واژگاﻥ ﺯاﺋد،
ریشﻪیاﺑی و مﺤاسﺒﻪ وﺯﻥ ﻋﺒاراﺕ ﺑﻮدند .پﺲ اﺯ ﺑﻪ دست ﺁوردﻥ ﺑردار واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ ،ایﻦ ﺑردار ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ
ورودﻯ نرﻡ افزار اس.پی.اس.اس 11.ﺑراﻯ مﺤاسﺒﻪ ﻫﻤﺒﺴتگی ﻗرار گرفت.
تﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮشﻪاﻯ ،روشی ﺑراﻯ گروهﺑندﻯ دادهﻫا یا مشاﻫداﺕ ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ شﺒاﻫت یا درجﻪ نزدیﻜی ﺁنﻬاست .اﺯ
ﻃریﻖ تﺠزیﻪوتﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮشﻪاﻯ ،دادهﻫا یا مشاﻫداﺕ ﺑﻪ دستﻪﻫاﻯ ﻫﻤگﻦ و متﻤایز اﺯ ﻫﻢ تﻘﺴﻴﻢ میشﻮند .در
ایﻦ پﮋوﻫﺶ اﺯ اﻟگﻮریتﻢ  Kمﻴانگﻴﻦ استﻔاده شد .ایﻦ اﻟگﻮریتﻢ ،یﻜی اﺯ رایﺞتریﻦ اﻟگﻮریتﻢﻫاﻯ ﺧﻮشﻪﺑندﻯ
مﺤﺴﻮﺏ میشﻮد کﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدکار ،مﺠﻤﻮﻋﻪاﻯ اﺯ دادهﻫا را ﺑﻪ  Kگروه تﻘﺴﻴﻢ میکند .ﺑا ﺧﻮشﻪﺑندﻯ
ﻋﺒاراﺕ کﻠﻴدﻯ میتﻮاﻥ رواﺑﻂ ﺿﻤنی دروﻥ مﺠﻤﻮﻋﻪ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ را کشﻒ کرد .ﺑدیﻦ منﻈﻮر اﺯ ماتریﺲ

شناسایی شکافها و فرصتهای فناوریهای برق خورشیدی با استفاده از تحلیل محتوای اسناد ثبت اختراع

را ﺑر ﻋﻬده دارند.
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ﻫﻤﺒﺴتگی ﻋﺒاراﺕ کﻠﻴدﻯ ﺑدست ﺁمده در مرﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ ورودﻯ اﻟگﻮریتﻢ  Kمﻴانگﻴﻦ استﻔاده شد و
مﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﺒاراﺕ کﻠﻴدﻯ ﺑا استﻔاده اﺯ نرﻡافزار اس.پی.اس.اس.کﻠﻤنتﻴﻦ ،12در ﻗاﻟﺐ  Kﺧﻮشﻪ تﻔﻜﻴﻚ گردید.
تعداد ﺧﻮشﻪﻫا در ﺧﻮشﻪﺑندﻯ ﺑا Kﻫاﻯ مﺨتﻠﻒ و نﻈر ﺧﺒرگاﻥ تعﻴﻴﻦ میشﻮد .مراﺣﻞ اجرایی پﮋوﻫﺶ در
شﻜﻞ) (1نشاﻥ داده شده است.

تشکیل گروه خبرگان

تشکیل بانک اطالعاتی

متنکاوی اسناد ثبت اختراعات

خوشهبندی با الگوریتم  Kمیانگین
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شکل ( :)1مراحل اجرایی پژوهش
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 -5تجزیهوتحلیل یافتهها
 -1-6تحلیل آماری
در ایﻦ ﺑﺨﺶ ،اﻃﻼﻋاﺕ ﺁمارﻯ جﻤﻊﺁورﻯ شده مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ  1288سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ،
اراﺋﻪ میگردد .ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ اینﻜﻪ ﺑراﻯ تﺤﻠﻴﻞ دادهﻫا ،دسترسی ﺑﻪ اﻃﻼﻋاﺕ کتاﺏشناﺧتی اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ
اﻟزامی است ،اﻃﻼﻋاﺕ تﻤامی ایﻦ اسناد ﺛﺒت اﺯ سایت یﻮ.اس.پی.تی.ا .استﺨراﺝ گردید .ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ ماﻫﻴت
اﻃﻼﻋاﺕ مﻮرد نﻴاﺯ کﻪ اﺯ نﻮﻉ ﻋددﻯ و متنی ﺑﻮدند و ﻫﻤﭽنﻴﻦ ﻗاﺑﻠﻴت نرﻡافزار اکﺴﻞ 13در تشﻜﻴﻞ ﺑانﻚ
اﻃﻼﻋاتی اﺯ ایﻦ نرﻡافزار استﻔاده شد .در ایﻦ ﺑانﻚ ،اﻃﻼﻋاتی ﻫﻤﭽﻮﻥ شﻤاره سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،ﻋنﻮاﻥ
سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،مﺨترﻋاﻥ ،ناﻡ کشﻮر ،ﭼﻜﻴده ،واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ ،تاریخ انتشار ،تاریخ کارﺑرد ،ادﻋا ،ﺑﺤﺚ
و ﻏﻴره ﺫﺧﻴره شد.
شﻜﻞ) ،(2روند ﺛﺒت اﺧتراﻉ را ﻃی ساﻝﻫاﻯ اﺧﻴر نشاﻥ میدﻫد .ﻫﻤاﻥﻃﻮر کﻪ دیده میشﻮد تعداد اسناد
ﺛﺒت اﺧتراﻉ در  31ساﻝ گذشتﻪ سﻴر صعﻮدﻯ داشتﻪ است .ﻋﻠت ایﻦ امر را میتﻮاﻥ تﻮجﻪ مراکز ﻋﻠﻤی و
پﮋوﻫشی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜرد و استﻔاده اﺯ ایﻦ فناورﻯ دانﺴت.
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شکل ( :)2روند رشد اسناد ثبت اختراع  فناوری برق خورشیدی
 -2-6متنکاوی و تحلیل اسناد ثبت اختراع
)ﻗﻀاوﺕ متﺨﺼﺼاﻥ( را ادﻏاﻡ نﻤﻮده است .در ایﻦ مرﺣﻠﻪ ،متﻦ کامﻞ تﻤامی اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،ﺑﻪ منﻈﻮر
اجراﻯ ﻋﻤﻠﻴاﺕ پﻴﺶپرداﺯش ﺑﻪ نرﻡافزارﻫاﻯ ﺫکر شده ،وارد شد و تﻤامی ﻟﻐاﺕ ﺑﻪ کار رفتﻪ در ایﻦ متﻮﻥ
استﺨراﺝ گردید .در مﺠﻤﻮﻉ ،تعداد  6854031کﻠﻤﻪ و ﻋﺒارﺕ ﺑﻪ دست ﺁمد .در ﻃی یﻚ فرﺁیند ﺑا استﻔاده اﺯ
نﻈر ﺧﺒرگاﻥ ،ﺑردار واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ مرتﺒﻂ ﺑا ایﻦ مﻮﺿﻮﻉ شناسایی گردید .پﺲ اﺯ ﺑاﺯﺑﻴنی و ﺑررسی ،تعداد 80
واژه کﻠﻴدﻯ ﺑﻪ دست ﺁمد .ﻫدﻑ اﺯ ﺑﻪ دست ﺁوردﻥ ایﻦ واژگاﻥ ،ﺧﻮشﻪﺑندﻯ ﺁنﻬا ﺑراﻯ نشاﻥ دادﻥ ترکﻴﺒاﺕ
شناﺧتﻪ شده و ﻫﻤﭽنﻴﻦ شناسایی ترکﻴﺒاﺕ مﻐﻔﻮﻝ مانده در ایﻦ ﺣﻮﺯه میﺑاشد.
در ایﻦ مرﺣﻠﻪ اﺯ پﮋوﻫﺶ ،ﺑا مﺒنا ﻗرار دادﻥ فراوانی کارﺑرد واژگاﻥ در اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ،مﺒتنی ﺑر سﻪ
فرﺁیند انتﺨاﺏ شده تﻮسﻂ ﺧﺒرگاﻥ )متﺼﻞ ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ،مﺴتﻘﻞ و ترکﻴﺒی( 14و مﺤاسﺒﻪ ﻫﻤﺒﺴتگی کارﺑرد
ﻫﻤزماﻥ ایﻦ واژگاﻥ ﺑا یﻜدیگر در اسناد مﺨتﻠﻒ ،ترکﻴﺒاﺕ ﻫﻤگﻮﻥ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ ﺑا شﻴﻮه ﺧﻮشﻪﺑندﻯ
شناسایی گردید .ﺑراﻯ ایﻦ منﻈﻮر ،اﺑتدا ماتریﺲ فراوانی کارﺑرد واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ در اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ
شﻜﻞ گرفت .در ایﻦ ماتریﺲ ،سﻄرﻫا و ستﻮﻥﻫا ﺑﻪ ترتﻴﺐ نﻤایانگر اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ و واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ
و درایﻪﻫا ،نشاﻥدﻫنده فراوانی کارﺑرد ﻫر واژه کﻠﻴدﻯ در ﻫر سند ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑﻮد .شﻜﻞ ) (3ماتریﺲ ﺑﻪ
دست ﺁمده در ایﻦ مرﺣﻠﻪ را نشاﻥ میدﻫد.

شناسایی شکافها و فرصتهای فناوریهای برق خورشیدی با استفاده از تحلیل محتوای اسناد ثبت اختراع

در ایﻦ مﻄاﻟعﻪ ،نﻮﻋی اﺯ روش تﺤﻠﻴﻞ مﺤتﻮایی اراﺋﻪ شده کﻪ ﻫﻢ روش کﻤی )متﻦکاوﻯ( و ﻫﻢ روش کﻴﻔی
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شکل ( :)3ماتریس فراوانی کاربرد واژگان کلیدی در متن اسناد ثبت اختراع
در ادامﻪ ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ ﻫﻢوﻗﻮﻋی ایﻦ واژگاﻥ در متﻦ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺑا سﻪ فرﺁیند یاد شده ،ﻫﻤﺒﺴتگی ﺑﻴﻦ
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واژگاﻥ مﺤاسﺒﻪ گردید .در انﺠاﻡ ایﻦ کار ،اﺯ ماتریﺲ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ ماتریﺲ پایﻪ در مﺤاسﺒﻪ ﺿرایﺐ ﻫﻤﺒﺴتگی
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پﻴرسﻮﻥ ﺑﻴﻦ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ استﻔاده شد .ماتریﺲ نشاﻥ داده شده در شﻜﻞ ) ،(4در ﺑرگﻴرنده ﺿرایﺐ ﻫﻤﺒﺴتگی
ﺑﻴﻦ واژگاﻥ است کﻪ مﺒﻴﻦ شدﺕ ﻫﻤزمانی کارﺑرد واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ در اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ میﺑاشد.
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 -3-6خوشهبندی اسناد ثبت اختراع
 -1-3-6شاخص اعتبارسنجی سیلهوته
ایﻦ تﻜنﻴﻚ اﻋتﺒارسنﺠی ،مﻘدار سﻴﻠﻬﻮتﻪ 15را ﺑراﻯ ﻫر نﻤﻮنﻪ ،ﻫر کﻼس و مﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫا مﺤاسﺒﻪ میکند.
مﻴانگﻴﻦ مﻘدار سﻴﻠﻬﻮتﻪ ﺑراﻯ ارﺯیاﺑی اﻋتﺒار ﺧﻮشﻪﺑندﻯ و ﻫﻤﭽنﻴﻦ ﺑراﻯ تﺼﻤﻴﻢگﻴرﻯ در مﻮرد انتﺨاﺏ تعداد
کﻼسﻫاﻯ ﺑﻬﻴنﻪ مﻮرد استﻔاده ﻗرار میگﻴرد کﻪ ایﻦ مﻴزاﻥ ﺑر اساس دورﻯ و نزدیﻜی مشاﻫداﺕ و ﺧﻮشﻪﻫا
ﺑﻪ یﻜدیگر مﺤاسﺒﻪ میشﻮد.
در ایﻦ مﻄاﻟعﻪ دادهﻫا ﺑا Kﻫاﻯ  1تا  10ﺑررسی گردید و در نﻬایت ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ ﺑاﻻ ﺑﻮدﻥ مﻴزاﻥ شاﺧﺺ
سﻴﻠﻬﻮتﻪ در مﻘدار ،K=6تعداد  6ﺧﻮشﻪ ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ ﺧﻮشﻪﻫاﻯ ﺑﻬﻴنﻪ انتﺨاﺏ شد .نتایﺞ ﺣاصﻞ اﺯ اﻋتﺒارسنﺠی
اﻟگﻮریتﻢ ﺧﻮشﻪﺑندﻯ  K-Meansتﻮسﻂ روش سﻴﻠﻬﻮتﻪ و ﺧروجی مدﻝ نﻤایﺶ کﻴﻔﻴت ﺧﻮشﻪﺑندﻯ ﺑراﻯ
مﻘدار  K=6در شﻜﻞ ) (5نشاﻥ داده شده است.
Model Summary
Algorithm K-Means
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شکل ( :)5نتایج اعتبارسنجی الگوریتم خوشهبندی  K- Meansتوسط روش سیلهوته و خروجی مدل
نمایش کیفیت خوشهبندی در حالت K=6
 -2-3-6تحلیل خوشهها
در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑا استﻔاده اﺯ اﻟگﻮریتﻢ ﺧﻮشﻪﺑندﻯ Kمﻴانگﻴﻦ ،ﻋﻮامﻞ مﻜنﻮﻥ ﺑﻴﻦ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ شناسایی
گردید کﻪ نشاﻥدﻫنده ترکﻴﺒاﺕ ﻫﻤگﻮﻥ اﺯ واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ ﻫﺴتند .ﺑا انﺠاﻡ ایﻦ کار ،ترکﻴﺒاتی کﻪ ﺑا ﻫر یﻚ
اﺯ ایﻦ سﻪ فرﺁیند فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺑﻴشتر مﻮرد تﻮجﻪ ﻗرار گرفتﻪ ﺑﻮدند ،شناسایی گردید و در
ﻗاﻟﺐ ﺧﻮشﻪﻫاﻯ جداگانﻪ نﻤایﺶ داده شد .ﻫﻤانﻄﻮر کﻪ در شﻜﻞﻫاﻯ ) (6و ) (7و جدوﻝ ) (1نشاﻥ داده
شده است ،واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ ایﻦ ﺣﻮﺯه اﺯ نﻘﻄﻪ نﻈر ﻫﻢوﻗﻮﻋی ﺑا فرﺁیندﻫاﻯ ﺑﻪ کار رفتﻪ در اﺧتراﻋاﺕ ﺑرﻕ
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. ایﻦ ﺧﻮشﻪﻫا ﺑﻴانگر رویﻜردﻫاﻯ مﺨترﻋاﻥ در ایﻦ اﺧتراﻋاﺕ میﺑاشد.ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺧﻮشﻪﺑندﻯ شدند

RAINY

DAY

CLOUD
POWER GRID

TURBINE

GENRATOR

HUMID

LIQUID CRYSTAL

NANO

URBAN

SEMICRYSTALINE

COLD

MILD

QUANTOM DOT
POLYMER

SOLAR LIGHT
INVERTER
PHOTON
COMBINER BOX
WAFER
TRANSFORMER
GA
ELECTRICITY METER
CD TE
CRYSTALINE SILICON
COLLECTOR CIS
CD
WIND SPEED
WIRE
BIPV
MONOCRYSTALLINE
DRY SHADOW
THIN FILS
GA A5
SEMICONDUCTOR
SUNNY
CPV
SULN SE2
JUNCTION BOX
FUSE BOX
PLATINUM
MODULE PANEL ANGEL
INDIUM
AMORPHOUD
ABSORBER
WARM
SELENIUM
MODULE HEIGHT ARRAY SIZE
LATITUDE-LONGTITUDE
RADIATION
PANNEL
ARRAY
FOGGY
DIRECTION
CELL
RURAL SOLAR PUMP WATCH
CHARHE CONTROLER
DESERT
SOLAR WATER FOUNDATION
SOLAR FREEZER
BATTERY
NOMADIC CALCULATOR
VOICE RECORDER
SOLAR POND
RADIO
NIGHT

DYE SENSITIZE

ORGANIC
BEACH

Stand alone
Hybrid

 نتایج خوشهبندی عبارات کلیدی بر اساس فرآیندهای سهگانه:)6( شکل
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3
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 خوشههای مربوط به فرآیندهای بکار رفته در فناوری برق خورشیدی:)7( شکل
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جدول ( :)1عبارات کلیدی مرتبط با هر خوشه
ﺧﻮشﻪ
1
2
3
4
5
6

ﻋﺒاراﺕ نﻤاینده

Power grid, Solar light, Urban, Mild, Day

Inverter, Combiner box, Fuse box, Wire, Transformer, Photon, Cd Te, Crystalline, Ga, Ga As,
Indium, CPV, Thin film, Polycrystalline, BIPV

Collector, Electricity meter, Amorphous, Cd, Culn se2, CIS, Semiconductor, Wafer, Selenium,
Platinum, Mono crystalline

Change controller, Battery, Solar freezer, Solar water fountain, Rural, Nomadic, Night, Desert,
Solar pump, Solar pond, Watch, Calculator, Radio, Voice recorder

Junction box, Module, Absorber, Cell, Array, Panel, Dry, Wind speed, Shadow, Sunny, Warm,
Radiation, Module height, Panel direction, Panel angle, Latitude – Logitude, Foggy, Array size
Semicrystalline, Nano, Organic, Dye sensitize, Polymer, Liquid crystal, Quantum dot, Cloudy,
Cold, Rainy, Humid, Beach, Turbine, Generator

ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ نتایﺞ ﺑدست ﺁمده اﺯ ﺧﻮشﻪﺑندﻯ ،در مﻮرد ﻫر یﻚ اﺯ فرﺁیندﻫاﻯ سﻪگانﻪ تﻮﻟﻴد ﺑرﻕ ﺧﻮشﻴدﻯ
میتﻮاﻥ ﺑﻪ تﺤﻠﻴﻞﻫاﻯ ﺯیر رسﻴد:
مﺤﻘﻘاﻥ ایﻦ مﻔاﻫﻴﻢ را ﺑﻴشتر ﺑا ایﻦ فرﺁیند استﻔاده کردهاند .ﻗاﺑﻞ ﺫکر است کﻪ ﺑراﻯ وجﻮد ﻫر یﻚ اﺯ
واژگاﻥ در ﻫر ﺧﻮشﻪ ،نﻤیتﻮاﻥ دﻟﻴﻞ ﺧاصی ﺫکر کرد اما ﺑﺴﻴارﻯ اﺯ ﺁﻥﻫا نﻴز ﺑﻪ دﻻیﻞ ﺧاصی در ﻫر
ﺧﻮشﻪ ﻗرار گرفتﻪاند.
فرﺁیند ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ متﺼﻞ ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ،ﺑﻪ گﻮنﻪاﻯ است کﻪ ﻫﻤزماﻥ و ﺑﻪ ﻃﻮر مﻮاﺯﻯ ﺑا شﺒﻜﻪ ﺑرﻕ
سراسرﻯ ،تﻮاﻥ تﻮﻟﻴد مینﻤاید .واژگاﻥ مﻮجﻮد در ﺧﻮشﻪ مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ ایﻦ فرﺁیند را میتﻮاﻥ ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮصﻴاﺕ و مزایاﻯ ایﻦ فرﺁیند مﻮرد ﺑررسی ﻗرار دارد:
اﻟﻒ( ایﻦ فرﺁیند ﻗادر است ﺑرﻕ تﻮﻟﻴد شده تﻮسﻂ صﻔﺤاﺕ را مﺴتﻘﻴﻤا ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ﺑرﻕ سراسرﻯ انتﻘاﻝ دﻫد
تا در دسترس استﻔاده کنندگاﻥ ﻗرار گﻴرد .ﺑعنﻮاﻥ مﺜاﻝ وجﻮد واژه تﻴر ﺑرﻕ در ایﻦ ﺧﻮشﻪ را میتﻮاﻥ
در ایﻦ راستا تﻔﺴﻴر نﻤﻮد.
ﺏ( ایﻦ فرﺁیند در مﻜاﻥﻫا و شرایﻂ جﻐرافﻴایی ﻗاﺑﻞ استﻔاده است کﻪ شﺒﻜﻪ تﻮﺯیﻊ ﺑرﻕ در دسترس ﺑاشد
و یا دسترسی ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ﺑرﻕ مشﻜﻞ و یا ﻏﻴرمﻤﻜﻦ نﺒاشد .دﻟﻴﻞ ﻗرار گرفتﻦ واژه شﻬر در ایﻦ ﺧﻮشﻪ
نﻴز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠت میﺑاشد.
ﺝ( مﻬﻤتریﻦ کارﺑرد ایﻦ فرﺁیند ،ﺑراﻯ روشنایی شﻬرﻯ است .ﺑدیﻦ صﻮرﺕ کﻪ در مناﻃﻖ شﻬرﻯ و در
ﺧﻴاﺑاﻥﻫا یﻚ صﻔﺤﻪ ﺧﻮرشﻴدﻯ کﻮﭼﻚ در ﺑاﻻﻯ تﻴرﻫاﻯ شﺒﻜﻪ ﺑرﻕ و یﻚ ﻻمﭗ در پایﻴﻦ ﺁﻥ ﻗرار
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• فرآیند متصل به شبکه :واژگانی کﻪ در ﺧﻮشﻪ متﺼﻞ ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ﻗرار دارند ،نشاﻥدﻫنده ایﻦ ﻫﺴتند کﻪ
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میگﻴرد ،در ایﻦ ﺣاﻟت نﻮر ﺧﻮرشﻴد جذﺏ شده تﻮسﻂ صﻔﺤﻪ ،ﺑا تﺒدیﻞ دﻯ.سی ﺑﻪ اﻯ.سی ،16ﺑرﻕ
تﻮﻟﻴد شده را ﺑﻪ ﻻمﭗ انتﻘاﻝ میدﻫد و ﻻمﭗ روشﻦ میشﻮد.
• فرآیند مستقل از شبکه :ایﻦ فرﺁیند ﺑاید مﺴتﻘﻞ اﺯ شﺒﻜﻪ ﺑرﻕ سراسرﻯ ﻋﻤﻞ کند و ﻗاﺑﻠﻴت تﻐذیﻪ
ﺑارﻫاﻯ مﺴتﻘﻴﻢ و متناوﺏ را داشتﻪ ﺑاشد .ایﻦ واﺣدﻫا ،مﺴتﻘﻴﻤا ﺑﻪ ﺑار متﺼﻞ میشﻮند و ﺑرﺧﻼﻑ
سﻴﺴتﻢﻫاﻯ متﺼﻞ ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ،تﻤاﻡ ﺑار را تامﻴﻦ مینﻤایند .اﺯ مﻬﻤتریﻦ اجزاﻯ ﺑﻜار رفتﻪ در ایﻦ فرﺁیند،
ﺑاترﻯ و کنترﻝکننده شارژ است ،ﭼرا کﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋدﻡ اتﺼاﻝ ﺑﻪ سﻴﺴتﻢ شﺒﻜﻪ ﺑرﻕ سراسرﻯ ،نﻴاﺯ ﺑﻪ
ﺫﺧﻴره ﺑرﻕ تﻮﻟﻴدﻯ وجﻮد دارد.
ایﻦ فرﺁیند ﺑﻴشتر در مﻜاﻥﻫاﻯ جﻐرافﻴایی صعﺐاﻟعﺒﻮر مانند صﺤراﻫا ،مناﻃﻖ روستایی و ﻋشایرﻯ فاﻗد
دسترسی ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ﺑرﻕ سراسرﻯ کارﺑرد دارد .دﻟﻴﻞ وجﻮد واژگانی مانند روستا ،ﻋشایرﻯ ،ﺑﻴاﺑاﻥ و پﻤﭙاژ
ﺁﺑرسانی در ایﻦ ﺧﻮشﻪ ،ﺑﻪ ایﻦ ﻋﻠت میﺑاشد.
• فرآیند ترکیبی :فرﺁیند ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ترکﻴﺒی کﻪ در ﺑرﺧی متﻮﻥ ﺑا ﻋنﻮاﻥ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ پشتﻴﺒاﻥ نﻴز
اﺯ ﺁﻥ یاد میشﻮد ،ترکﻴﺒی اﺯ فرﺁیندﻫاﻯ متﺼﻞ ﺑﻪ شﺒﻜﻪ و مﺴتﻘﻞ اﺯ شﺒﻜﻪ میﺑاشد .ایﻦ فرﺁیند ،ﺑا فرﺁیند
مﺴتﻘﻞ اﺯ شﺒﻜﻪ ،ﻫﻤﭙﻮشانی ﺑاﻻترﻯ دارد؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ واژگاﻥ مشترﻙ ﺯیادﻯ در ایﻦ دو ﺧﻮشﻪ دیده
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

میشﻮند .فرﺁیند مﺴتﻘﻞ اﺯ شﺒﻜﻪ و تﻐذیﻪ ﭼندگانﻪ ،اﺯ ﻟﺤاﻅ فناورﻯ داراﻯ شﺒاﻫتﻫاﻯ ﺯیادﻯ میﺑاشند،
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ﺑﻪ ایﻦ صﻮرﺕ کﻪ فرﺁیند تﻐذیﻪ ﭼندگانﻪ در امتداد و ادامﻪ فرﺁیند مﺴتﻘﻞ اﺯ شﺒﻜﻪ است.
در ایﻦ فرﺁیند ،ﻫﻢ دسترسی ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ﺑرﻕ سراسرﻯ وجﻮد دارد کﻪ امﻜاﻥ انتﻘاﻝ ﺑرﻕ تﻮﻟﻴدﻯ را ﺑﻪ
سﻴﺴتﻢﻫاﻯ تﻮﺯیﻊ ﺑرﻕ فراﻫﻢ میکند و ﻫﻢ سﻴﺴتﻢ ﺫﺧﻴره ﺑﻪ وسﻴﻠﻪ ﺑاترﻯ .نﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜرد ﺁﻥ ﺑﻪ ایﻦ
شﻜﻞ است کﻪ در روﺯ کﻪ نﻮر ﺧﻮرشﻴد وجﻮد دارد ،انرژﻯ تﻮﻟﻴد شده در ﺑاترﻯﻫایی ﺫﺧﻴره میشﻮد
و در شﺐ مﻮرد استﻔاده ﻗرار میگﻴرد .ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ تﻮﺿﻴﺤاﺕ داده شده وجﻮد واژگانی مانند شﺐ ،متر
ﺑرﻕ و ﺑاترﻯ در ایﻦ ﺧﻮشﻪ منﻄﻘی است.
در ﺧﻮشﻪﺑندﻯ انﺠاﻡ شده ،واژگاﻥ مشترﻙ ﺑﻴﻦ ﻫر سﻪ فرﺁیند ،ﺑﻴشتر مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ شرایﻂ مﺤﻴﻄی و ویﮋگیﻫاﻯ
ﻫندسی ﻫﺴتند .ایﻦ مﻮﺿﻮﻉ نشاﻥدﻫنده ایﻦ واﻗعﻴت است کﻪ ایﻦ شرایﻂ ﺑاید در ﻫر سﻪ فرﺁیند مﻮرد تﻮجﻪ
ﻗرار گﻴرد .ﺑراﻯ مﺜاﻝ میتﻮاﻥ ﺑﻪ واژگانی مانند جﻬت صﻔﺤﻪ ﺧﻮرشﻴدﻯ ،ﺯاویﻪ انﺤراﻑ صﻔﺤﻪ ﺧﻮرشﻴدﻯ،
سایﻪ و ﻃﻮﻝ و ﻋرﺽ جﻐرافﻴایی در ایﻦ ﺯمﻴنﻪ اشاره نﻤﻮد کﻪ تﻤاﻡ ﺁﻥﻫا در افزایﺶ کارایی سﻴﺴتﻢﻫاﻯ ﺑرﻕ
ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺑﻪ نﺤﻮﻯ مﻮﺛر ﻫﺴتند.
جﻬت نﺼﺐ صﻔﺤاﺕ ﺧﻮرشﻴدﻯ در اراﺋﻪ ﺑاﺯده ماکزیﻤﻢ ،داراﻯ اﻫﻤﻴت ﺑﺴﻴارﻯ است .ﺑراﻯ صﻔﺤاﺕ ﺛاﺑت

در مﻘایﺴﻪ ﺑا صﻔﺤاﺕ ردیاﺏ کﻪ ماکزیﻤﻢ تاﺑﺶ ﺧﻮرشﻴد را ردگﻴرﻯ مینﻤاید ،جﻬت جنﻮﺑی در نﻴﻢکره
شﻤاﻟی ﺑﻬتریﻦ جﻬت ﺑﻪ منﻈﻮر جذﺏ ﺣداکﺜرﻯ نﻮر ﺧﻮرشﻴد است 15 .درجﻪ انﺤراﻑ ﺑﻪ ﻏرﺏ یا شرﻕ
تاﺛﻴر ﭼندانی ﺑر ﺑاﺯده صﻔﺤاﺕ ﺧﻮرشﻴدﻯ نﺨﻮاﻫد داشت .ﻋﻼوه ﺑر جﻬت ،ﺯاویﻪ انﺤراﻑ صﻔﺤﻪ ﺧﻮرشﻴدﻯ
نﻴز ﻋامﻞ مﻬﻤی در ﻃراﺣی سﻴﺴتﻢﻫاﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ است .ﺯاویﻪ انﺤراﻑ ،ﺯاویﻪاﻯ است کﻪ صﻔﺤاﺕ
ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺑا سﻄﺢ افﻖ میساﺯند و مﻴزاﻥ ﺁﻥ اﺯ  0اﻟی  90درجﻪ متﻐﻴر است .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ انﺤراﻑ مﺤﻮر ﺯمﻴﻦ،
تاﺑﺶ ﺧﻮرشﻴد در ﻃﻮﻝ ساﻝ تﻐﻴﻴر میکند ،ﺑناﺑرایﻦ ﺯاویﻪﻫاﻯ انﺤراﻑ در ﺯمﺴتاﻥ و تاﺑﺴتاﻥ ﺑا ﻫﻢ متﻔاوﺕ
ﺧﻮاﻫند ﺑﻮد .در تاﺑﺴتاﻥ ،ﺯاویﻪ انﺤراﻑ معﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ  10تا  15درجﻪ کﻤتر اﺯ ﻋرﺽ جﻐرافﻴایی و در تﻤاﻡ
فﺼﻮﻝ ساﻝ ﺯاویﻪ انﺤراﻑ در ﺣدود  10اﻟی  15درجﻪ ﺑﻴشتر اﺯ ﻋرﺽ جﻐرافﻴایی منﻄﻘﻪ مﻮرد نﻈر است.
در ﺑررسی مﻮﻗعﻴت ﺯمانی مﺤﻞ نﺼﺐ و شرایﻂ ﺁﻥ نﺴﺒت ﺑﻪ ﺣرکت ﺧﻮرشﻴد ،امﻜاﻥ وجﻮد سایﻪ ارتﻔاﻋاﺕ
و کﻮهﻫاﻯ اﻃراﻑ و یا ﺣتی سایﻪ ساﺧتﻤاﻥﻫا و درﺧتاﻥ و تعﻴﻴﻦ ساﻋاتی اﺯ روﺯ کﻪ مﻤﻜﻦ است وجﻮد ایﻦ
سایﻪﻫا مانﻊ اﺯ تاﺑﺶ مﺴتﻘﻴﻢ نﻮر ﺧﻮرشﻴد ﺑﻪ صﻔﺤاﺕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺑاشد ،ﺑررسی میشﻮند .ﺑناﺑرایﻦ سعی ﺑر
ایﻦ است نﻪ تنﻬا صﻔﺤاﺕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺑر یﻜدیگر ،ﺑﻠﻜﻪ ساﺧتﻤاﻥﻫا و مﻮانﻊ ﻃﺒﻴعی دیگر نﻴز روﻯ صﻔﺤاﺕ
میدﻫد .ﺑراﻯ مناﺯﻟی ﺑا دودکﺶ ،مﺤﻞ نﺼﺐ ﺁرایﻪﻫا تا ﺣد امﻜاﻥ ﺑاید اﺯ سایﻪ دودکﺶ و ﻫﻤﭽنﻴﻦ ﺫراﺕ
دوده ﺧروجی اﺯ دودکﺶ دور ﺑاشد.
ﻃﻮﻝ و ﻋرﺽ جﻐرافﻴایی مﺤﻞ نﺼﺐ صﻔﺤاﺕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ،مﻮﻟﻔﻪﻫاﻯ ﻻﺯﻡ ﺑراﻯ مﺤاسﺒﻪ ﻗدرﺕ تاﺑﺶ
نﻮر ﺧﻮرشﻴد ﻫﺴتند .معﻤﻮﻻ ﺣداکﺜر  80اﻟی  85درصد نﻮر ﺧﻮرشﻴد) (1000W/m2در روﺯﻫاﻯ ﺁفتاﺑی
دریافت میشﻮد اما ایﻦ مﻴزاﻥ در ارتﻔاﻋاﺕ و مناﻃﻖ ﺑﻴاﺑانی ﺑﻴشتر است .صﻔﺤاﺕ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ،ﺑﺴتﻪ ﺑﻪ
انداﺯه مﻤﻜﻦ است روﻯ پشت ﺑاﻡ ،ﺯمﻴﻦ و یا دکﻞﻫا نﺼﺐ شﻮند .ﻃراﺣی ماژوﻝﻫاﻯ نﺼﺐ شده ﺑر روﻯ
ساﺧتﻤاﻥﻫا ،ﺑﻪ گﻮنﻪاﻯ است کﻪ در مﻘاﺑﻞ سرﻋت ﺑادﻯ ،معادﻝ  175کﻴﻠﻮمتر ﺑر ساﻋت 17مﻘاوﻡ ﻫﺴتند .ﺑﻪ
منﻈﻮر نﺼﺐ صﻔﺤاﺕ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺑر روﻯ ﺯمﻴﻦ ﺑاید ﺑاﻻتر اﺯ ارتﻔاﻉ ماکزیﻤﻢ ﺑارش ﺑرﻑ در منﻄﻘﻪ
ﺑاشد .در مﻮرد سﻴﺴتﻢﻫاﻯ کﻮﭼﻚ )1یا  2ماژوﻝ( میتﻮاﻥ صﻔﺤاﺕ ﺧﻮرشﻴدﻯ را ﺑر روﻯ دکﻞﻫایی نﺼﺐ
کرد تا اﺯ مناﺑﻊ ایﺠاد سایﻪ اﻃراﻑ اﺯ جﻤﻠﻪ درﺧتاﻥ و ساﺧتﻤاﻥﻫا ﺑﻪ دور ﺑاشند.
 -3-3-6شاخص اهمیت نسبی
در شﻜﻞ) ،(8نﻤﻮدار اﻫﻤﻴت نﺴﺒی ﻫر فرﺁیند در ﻫر ﺧﻮشﻪ نشاﻥ داده شده است .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫکر است کﻪ
مﻴانگﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴتگی ﻋﺒاراﺕ کﻠﻴدﻯ جاﻯ گرفتﻪ در ﻫر ﺧﻮشﻪ ،ﺑا یﻚ فرﺁیند ﺧاﺹ در مﻘایﺴﻪ ﺑا مﻴانگﻴﻦ

شناسایی شکافها و فرصتهای فناوریهای برق خورشیدی با استفاده از تحلیل محتوای اسناد ثبت اختراع

ﺧﻮرشﻴدﻯ سایﻪ نﻴانداﺯند .وجﻮد %50سایﻪ ﺑر ﺁرایﻪﻫاﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ تﻮاﻥ ﺧروجی را ﺑﻪ  %80کاﻫﺶ
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شکل ( :)8نمودار اهمیت نسبی هر فرآیند در هر خوشه
ﻫﻤﺒﺴتگی کﻞ ﻋﺒاراﺕ ﺑا ﺁﻥ فرﺁیند ،ﺑﻴانگر اﻫﻤﻴت نﺴﺒی ﺁﻥ در ﻫر کداﻡ اﺯ ﺧﻮشﻪﻫا است .ﺑراﻯ مﺜاﻝ ،جﻬت
مﺤاسﺒﻪ اﻫﻤﻴت نﺴﺒی فرﺁیند ترکﻴﺒی در ﺧﻮشﻪ  ،6مﻴانگﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴتگی ﻋﺒاراﺕ کﻠﻴدﻯ کﻪ در ایﻦ ﺧﻮشﻪ جاﻯ
گرفتﻪاند ﺑا ایﻦ فرﺁیند مﺤاسﺒﻪ میشﻮد و سﭙﺲ مﻘدار ﺑﻪ دست ﺁمده ﺑر مﻴانگﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴتگی کﻞ ﻋﺒاراﺕ کﻠﻴدﻯ
ﺑا فرﺁیند ترکﻴﺒی تﻘﺴﻴﻢ میشﻮد .مﻘدار ﺑﻪ دست ﺁمده را میتﻮاﻥ معادﻝ ﺑا ارﺯش و کارﺑرد فرﺁیند ترکﻴﺒی ﺑا
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ﻋﺒاراﺕ کﻠﻴدﻯ جاﻯ گرفتﻪ در ﺧﻮشﻪ  6دانﺴت.
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ﻫﻤانﻄﻮر کﻪ در ایﻦ شﻜﻞ ) (8مشاﻫده میشﻮد ،ﻫر یﻚ اﺯ فرﺁیندﻫاﻯ فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ در اسناد ﺛﺒت
اﺧتراﻉ ﺑا یﻚ رنﮓ مشﺨﺺ شدهاند .ایﻦ نﻤﻮدار ،اﻫﻤﻴت نﺴﺒی ﻫر یﻚ اﺯ فرﺁیندﻫاﻯ سﻪگانﻪ را در ﻫر کداﻡ
اﺯ ﺧﻮشﻪﻫا نشاﻥ میدﻫد .ﺑا ﺑررسی ﺧﻮشﻪﻫا تﻮسﻂ ﺧﺒرگاﻥ ،ارتﺒاﻁ و نﺤﻮه گروه ﺑندﻯ واژگاﻥ ﺑا یﻜدیگر،
مﻮرد تﺤﻠﻴﻞ ﻗرار گرفتﻪ و ﺧﺼﻮصﻴاﺕ ﻫر ﺧﻮشﻪ ﺑﻪ دست ﺁمده است .ﻫﻤانﻄﻮر کﻪ مشاﻫده میشﻮد ﺧﻮشﻪ
شﻤاره  ،1واژگانی را شامﻞ میشﻮند کﻪ ﺑا ﻫر سﻪ فرﺁیند ﻫﻤﺒﺴتگی و فراوانی وﻗﻮﻉ دارد وﻟی ایﻦ ﻫﻤﺒﺴتگی
ﺑا فرﺁیند مﺴتﻘﻞ اﺯ شﺒﻜﻪ ﺑﻴشتر اﺯ دو فرﺁیند دیگر است .ﺧﻮشﻪ  ،2مﺒﻴﻦ واژگانی است کﻪ ﺑا ﻫر سﻪ فرﺁیند،
ﺑﻪ یﻚ مﻴزاﻥ ﻫﻤﺒﺴتگی دارد و ﺧﻮشﻪ شﻤاره  ،3ﺑﻴانگر واژگانی است کﻪ ﺑا ﻫﻴﭻ یﻚ اﺯ فرﺁیندﻫاﻯ یاد شده
ﻫﻤﺒﺴتگی و فراوانی وﻗﻮﻉ ﺑاﻻیی ندارد؛ ایﻦ ﺧﻮشﻪ میتﻮاند اﺯ روند ﺧﻮشﻪﺑندﻯ ﺑﻪ کﻞ ﺣذﻑ شﻮد .ﺧﻮشﻪ
شﻤاره  ،4نﻴز فﻘﻂ ﺑا فرﺁیند مﺴتﻘﻞ اﺯ شﺒﻜﻪ ﻫﻤﺒﺴتگی منﻔی دارد .ﺧﻮشﻪ شﻤاره  ،5نﻴز مﺒﻴﻦ واژگانی است
کﻪ ﺑا فرﺁیند متﺼﻞ ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ،ﻫﻤﺒﺴتگی منﻔی و ﺑا فرﺁیند دیگر ﻫﻢوﻗﻮﻋی ﺑاﻻیی دارد .ﺧﻮشﻪ شﻤاره  ،6مﺒﻴﻦ
واژگانی است کﻪ ﺑا فرﺁیند متﺼﻞ ﺑﻪ شﺒﻜﻪ ،ﻫﻤﺒﺴتگی مﺜﺒت ،وﻟی ﺑا فرﺁیندﻫاﻯ مﺴتﻘﻞ اﺯ شﺒﻜﻪ و ترکﻴﺒی
ﻫﻤﺒﺴتگی منﻔی دارد.

 -6جمعبندی

در ایﻦ مﻄاﻟعﻪ ﺑا گرﺁورﻯ کﻠﻴﻪ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ پایگاه ﺛﺒت اﺧتراﻉ ﺁمریﻜا در ﺯمﻴنﻪ فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ
ﻃی ساﻝﻫاﻯ  1985تا  ،2016رویﻜرد متﻦکاوﻯ جﻬت شناسایی روند ﺣاکﻢ ﺑر تﻮسعﻪ نﻮﺁورﻯﻫاﻯ ایﻦ
فناورﻯ و جایگاه پﮋوﻫﺶﻫاﻯ فعﻠی مﻮرد استﻔاده ﻗرار گرفت و ﺑا تﺤﻠﻴﻞ ﻫﻢوﻗﻮﻋی واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ ایﻦ
ﺣﻮﺯه ،ﺿﻤﻦ تعﻴﻴﻦ جایگاه فعﻠی پﮋوﻫﺶﻫا ،ﺑﺨﺶﻫاﻯ مﻮرد تﻮجﻪ مﺤﻘﻘاﻥ ﺑﻮده شناسایی گردید.
ﺑر اساس نتایﺞ ﺑدست ﺁمده ،تعدادﻯ اﺯ واژگاﻥ ﺑا ﻫﻴﭻ کداﻡ اﺯ سﻪ فرﺁیند مرسﻮﻡ تﻮﻟﻴد ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ،
ﻫﻢوﻗﻮﻋی ﺑاﻻیی نداشتند .ﺑدیﻦ معنی کﻪ ایﻦ ﺣﻮﺯهﻫا ﻫنﻮﺯ در اﺧتراﻋاﺕ مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑرﻕ مﻮرد تﻮجﻪ مﺤﻘﻘاﻥ
ﻗرار نگرفتﻪاند .ﺑررسی ایﻦ ﻋﺒاراﺕ و واژگاﻥ کﻠﻴدﻯ ،میتﻮاند در یافتﻦ ﺣﻮﺯهﻫاﻯ پﮋوﻫشی نﻮﺁورانﻪ در
فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ و جﻬتدﻫی ﺑﻪ اﺧتراﻋاﺕ ﺁتی ،نﻘﺶ ﺑﺴزایی ایﻔا نﻤاید.
ﺑرﺧی اﺯ ﺣﻮﺯهﻫایی کﻪ ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ تﺤﻠﻴﻞﻫاﻯ انﺠاﻡ شده ،ﻫنﻮﺯ مﻮرد تﻮجﻪ مﺤﻘﻘاﻥ فعاﻝ در ﺯمﻴنﻪ ﺑرﻕ
ﺧﻮرشﻴدﻯ ﻗرار نگرفتﻪ است و میتﻮانند ﺯمﻴنﻪ تﺤﻘﻴﻘاﺕ جدیدﻯ در ایﻦ ﺣﻮﺯه ﺑاشند ،ﺑﻪ ایﻦ شرﺡ ﻫﺴتند:

• استﻔاده اﺯ مﻮاد نﻴﻤﻪﺑﻠﻮرﻯ ﺑراﻯ تﻮﻟﻴد صﻔﺤاﺕ ﺧﻮرشﻴدﻯ :وجﻮد واژه نﻴﻤﻪﺑﻠﻮرﻯ ،ﺑﻴانگر ایﻦ واﻗعﻴت
صﻔﺤاﺕ ﺧﻮرشﻴدﻯ تﻮجﻪ نشده است و مﺨترﻋاﻥ میتﻮانند ﺑﻪ ﻋنﻮاﻥ یﻚ ایده نﻮﺁورانﻪ در اﺧتراﻋاﺕ
ﺁتی مﻮرد تﻮجﻪ ﻗرار دﻫند.

• استﻔاده اﺯ مﻮاد ﺁﻟی :وجﻮد کﻠﻤﻪ ﺁﻟی و ﺯیرمﺠﻤﻮﻋﻪﻫاﻯ مرﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ اﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴاس ﺑﻪ رنﮓ،
پﻠﻴﻤرﻯ ،کریﺴتاﻝ مایﻊ و نﻘاﻁ کﻮانتﻮمی ،نشاﻥدﻫنده ایﻦ است کﻪ مﺨترﻋاﻥ ﺑﻪ ایﻦ نﺴﻞ اﺯ فناورﻯ
ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ و تاﺛﻴراﺕ ﺁﻥ تﻮجﻪ ننﻤﻮدهاند .ﻋﻠت ایﻦ امر ،ﺁﻥ است کﻪ ایﻦ نﺴﻞ اﺯ فناورﻯ ﻫنﻮﺯ
در مرﺣﻠﻪ ﺁﺯمایشگاﻫی میﺑاشد )مرﺣﻠﻪ ﻃﻔﻮﻟﻴت ﭼرﺧﻪ ﻋﻤر مﺤﺼﻮﻝ( و ﻫنﻮﺯ ﺑﺼﻮرﺕ تﺠارﻯ مﻮرد
استﻔاده ﻗرار نگرفتﻪ است.

• شرایﻂ جﻮﻯ :وجﻮد کﻠﻤﻪ اﺑرﻯ ،سرد ،ﺑارانی و مرﻃﻮﺏ ،نشاﻥدﻫنده ﺁﻥ است کﻪ تاﺛﻴر ﻋﻤﻠﻜرد ایﻦ
شرایﻂ جﻮﻯ )ﺁﺏ و ﻫﻮایی( در کارایی و ﻋدﻡ کارایی سﻴﺴتﻢﻫاﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ مﻮرد ﻏﻔﻠت ﻗرار
گرفتﻪ است.

• شرایﻂ جﻐرافﻴایی نزدیﻚ ﺑﻪ دریا :وجﻮد کﻠﻤﻪ ساﺣﻠی ﺑﻪ ایﻦ معنی است کﻪ مﺤﻘﻘاﻥ ﺑﻪ ایﻦ نﻘﻄﻪ
جﻐرافﻴایی ،تاﺛﻴراﺕ نزدیﻜی ﺁﻥ ﺑﻪ دریا ،رﻃﻮﺑت ناشی اﺯ دریا و نﺤﻮه تاﺛﻴرگذارﻯ ایﻦ نﻘﻄﻪ ﺑر ﻋﻤﻠﻜرد
سﻴﺴتﻢﻫاﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ تﻮجﻪ ننﻤﻮدهاند کﻪ میتﻮاند پﻴشنﻬاد دیگرﻯ ﺑراﻯ تﺤﻘﻴﻘاﺕ ﺁینده در ایﻦ
ﺯمﻴنﻪ فناورﻯ ﺑاشد.

شناسایی شکافها و فرصتهای فناوریهای برق خورشیدی با استفاده از تحلیل محتوای اسناد ثبت اختراع

است کﻪ تا ﺑﺤاﻝ در اﺧتراﻋاﺕ ﺣﻮﺯه ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺑﻪ ایﻦ مﻮاد اوﻟﻴﻪ در ترکﻴﺒاﺕ تشﻜﻴﻞدﻫنده

73

 میتﻮاﻥ ﺑﻪ ایﻦ نتﻴﺠﻪ رسﻴد کﻪ،ﺑا تﻮجﻪ ﺑﻪ شﻜاﻑﻫاﻯ پﮋوﻫشی ﺑﻪ دست ﺁمده اﺯ متﻦ اسناد ﺛﺒت اﺧتراﻉ
( ﺑﻪ نﺴﻞ سﻮﻡ مﻮاد اوﻟﻴﻪ تشﻜﻴﻞدﻫنده صﻔﺤاﺕ ﺧﻮرشﻴدﻯ )مﻮاد ﺁﻟی،مﺤﻘﻘاﻥ ایﻦ ﺣﻮﺯه در اﺧتراﻋاﺕ ﺧﻮد
،تﻮجﻪ نﻜردهاند؛ ﺑناﺑرایﻦ مﺤﻘﻘاﻥ فناورﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺑﻪ ویﮋه مﺤﻘﻘاﻥ ﺣﻮﺯه شﻴﻤی اتﻤی و مﻮﻟﻜﻮﻟی
 اﺛر ایﻦ نﺴﻞ اﺯ مﻮاد را ﺑر ﻋﻤﻠﻜرد،میتﻮانند در ﺁﺯمایشگاهﻫا ﺑﻪ صﻮرﺕ انداﺯهگﻴرﻯ در مﻘﻴاس کﻮﭼﻚ
 اﺯ نتایﺞ ﺑﻪ دست، اﺯ ﻃرفی.سﻴﺴتﻢﻫاﻯ ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ ﺑﺴنﺠند و در ﺁینده در اﺑعاد اصﻠی مﺤﻘﻖ ساﺯند
ﺁمده ایﻦ ﭼنﻴﻦ ﺑرمیﺁید کﻪ مﺨترﻋاﻥ نﺴﺒت ﺑﻪ مناﻃﻖ جﻐرافﻴایی و شرایﻂ ﺁﺏ و ﻫﻮایی استﻘرار سﻴﺴتﻢﻫاﻯ
ﺑرﻕ ﺧﻮرشﻴدﻯ نﻴز در اﺧتراﻋاﺕ ﺧﻮد ﺑیتﻮجﻪ یا کﻢ تﻮجﻪ ﺑﻮدهاند؛ مﺨترﻋاﻥ میتﻮانند ﺑا کﻤﻚ مﺤﻘﻘاﻥ
 تاﺛﻴر ایﻦ شرایﻂ را نﻴز در اﺧتراﻋاﺕ ﺁتی ﺧﻮد، ﺯمﻴﻦشناسی و رشتﻪ جﻐرافﻴا،ﺣﻮﺯهﻫاﻯ ﺁﺏ و ﻫﻮاشناسی
.مدنﻈر ﻗرار دﻫند و پﮋوﻫﺶﻫاﻯ ﺧﻮد را ﺑر ایﻦ ﺯمﻴنﻪ متﻤرکز نﻤایند
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