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چکیده
در عصر اطالعات و ارتباطات ،رشد انفجارگونه تولید و تبادل دادههاای اااخراريافره و ریراااخراريافره
از منابع علمی ،صنعری ،کسب و کار و به ويژه شبکههای اجرماعی مرنوع ،مفهاو جديادی بناا کاال داده را
به وجود آورده اات .از آنجا که بهرهگیری از دادهها با اارفاده از دادهکاوی ،موتور محرکهی تاداو کساب و
کار در اازما ها و زمینهااز نوآوری در حوزههای تجاری و علمی اات؛ کشاورهای صانعری برناماهريایی
کال و ارمايهگذاری گسرردهای در اين عرصه انجا دادهاند .در اين مقاله با مروری بر تعريف ،ويژگایهاا،
میايا و کاربردهای کال داده ،چالشها و روندهای آينده بررای شده و در ادامه با تجیيه و تحلیا محییای،
نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدات بررای و راهبردهاای مارتبپ پیشانهاد شاده ااات .همبناین باا
اارفاده از تکنیک تاپسیس رتبهبندی راهبردها انجا شده اات .پژوهش حاضر از نظر هاد ،،کااربردی و از
نظر روش ،تحلیلی -پیمايشی اات .ارائه راهبردهای پیشانهادی در ايان پاژوهش ،مبناای شاناخت و در
صحیح از اين فناوری و برنامهريیی راهبردی برای مديريت و بهرهبرداری از ظرفیتها ،قابلیتهاا و میاياای
بالقوه کال داده در کشور اات .با توجه به نرايج حاص از نظرانجی خبرگاا  ،راهانادازی مراکای داده ملای،
بهرهگیری از فناوریهای نوين جهت مواجهه با حمالت اايبری و تأمین امنیت ملی و نقش نظاارتی دولات
بر محروای تولید شده از اولويتهای راهبردی اات .از منظار حااکمیری ،امنیات ملای وابساریی زياادی باه
اطالعات دارد؛ با اين حال به خاطر حجم ذخیارهااازی بااو و تاوا پردازشای زيااد ،از روشهاای اانری
نمیتوا به اارخراج اطالعات پرداخت و نیازمند روشها ،ابیارها و فناوریهای نوين کال داده هسریم.
کلیدواژهها :کال داده ،دادهکاوی ،اوآت ،روش تاپسیس.

 - 1عضو هیات علمی دانشیاه شهید اراری و دانشجوی دکررای امنیت اايبر( ،نويسنده مسئول) halili@chmail.ir
 - 2دانشیار ،عضو هیات علمی دانشیاه مالک اشرر
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مقدمه
ظهور مفاهیمی مانند شابکه جهاانی و  ،اينررنات اشایار و راياانش اباری در عصار فنااوری اطالعاات و
ارتباطات ،موجب تولید حجم انبوه و ریرقاب تصوری از دادههای مرنوع شاده ااات .بهارهبارداری از ايان
دادهها يک میيت رقابری محسو میشود؛ چرا که تبدي دادههای خا به اطالعاات و ااارخراج داناش از
آ  ،میتواند محر نوآوری و ايجاد فناوریهای جديد شود .از طرفی تحلی دقیقتر ،تصمیمگیاری بهرار و
افیايش کارايی مسرلی داشرن دادههای بیشرر اات .اين مسئله جذابیت و اهمیات کاال داده و فنااوریهاای
مرتبپ با آ را افیايش داده اات .اماروزه داده و اطالعاات ،باه عناوا ياک دارايای و اارمايه مهام بارای
اازمآ های دولری و شرکتهای خصوصی میرح اات؛ اما دادههای مرنوع و انبوه ،تنها در صاورتی دارايای
و ارمايه به حسا میآيند که بروا آ ها را به دانش تبادي کارد .ايان کاار نیازمناد ااارفاده از روشهاا،
ابیارها و فناوریهای جديدی اات که شناخت آ از الیامات ورود به اين حوزه اات.
از منظر حاکمیری ،بهرهبرداری از میايا و کاربردهای بالقوه و بالفع اين فناوری ،به منظاور اارمايه گاذاری،
اارخراج دانش و تأمین منافع امنیت ملی و نیی مقابله با تهديدها و چالشهای ايجاد شده در زمیناه ماديريت
و کنررل دادهها ،امنیت اطالعات و حريم خصوصی ،نشا دهندة ضرورت برنامه ريیی راهبردی بارای ورود
به اين فناوری اات .بنابراين ارائه راهبردهای منااب در اين حوزه با اارفاده از تحلیا محییای و شاناخت
نقاط قوت ،ضعف ،تهديد و فرصت از اهمیت باويی برخوردار اات.
هما طور کاه در کاال شاهرها ،رشاد بای روياه جمعیات و واااي نقلیاه شخصای و عاد توجاه باه
زيرااختهای منااب برای حم و نقا  ،ماديريت شاهری را باا چاالشهاا و مشاکالت جادی مواجاه
میاازد؛ در حوزه کال داده نیی با رشد روزافیو دادهها ،در صورت عد برنامهريیی برای زيراااختهاای
فنی ،بسرر محااباتی ،مراکی ذخیره و جمعآوری ،مشکالت زيادی به وجود خواهد آمد .در صاورت فاراهم
کرد تمهیدات وز در زمینه امنیت ،دادهکاوی و تجیيه و تحلی  ،بهرهوری و کارايی خدمات مرتبپ باا ايان
فناوری افیايش خواهد يافت.
هد ،از اين تحقیق ،شنااايی ويژگیها ،میايا و چالشهای کاال داده و ارائاه راهبردهاای مناااب بارای
مديريت اين فناوری در کشور اات .برای داریابی به اين هد ،،نقاط قوت ،ضاعف ،فرصات و تهدياد باا
اارفاده از نظر خبرگا مشخص شده و با تشکی ماتريس اوآت ،راهبردهايی برای ورود کشاور باه حاوزه
کال داده ارائه شده اات .در ادامه با بکارگیری روش تاپسیس ،ارزياابی راهبردهاا و اولويات بنادی آ هاا
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مورد توجه قرار گرفره اات .اين تحقیق در صدد يافرن جوا برای اين اوال اصلی ااات کاه راهبردهاای
بهرهبرداری از فناوری کال داده و اولويتهای راهبردی در اين زمینه چیست؟

تعریف ،ویژگیها و کاربردهای کالن داده
2

اصیالح کال داده 1برای اولین بار در اال  2221تواپ داگ لنی در مواسه گارتنر ،برای
اشاره به دادههايی که از نظر حجم ،9ارعت 4و تنوع 2در حال افیايش هسرند میرح شد .طبق
تعريف وی ،کال داده شام
ذخیرهاازی برای در

اطالعاتی يا حجم زياد اات که با روشهای نوين پردازش و

بهرر از دنیا و روند تصمیمگیری دقیقتر ،مورد اارفاده قرار میگیرند .در

االهای اخیر ،روند تواعه کال داده ،در اه بعد میرح شده تواپ داگ لنی ،رشد چشمییر و
خیرهکنندهای داشره اات .در پژوهشهای دمکنکو ،انیو و ممبری ،)2219(6ایالپی چن و ژانگ
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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( )2214و ا  .چن ،مائو و لیو )2214( 2گسررش حوزههای مخرلف بررای شده که برخی از آ ها
در شک ( )1نشا داده شده اات.

1- Big Data
2- Doug Laney
3- Volume
4- Velocity
5- Variety
6
- Demchenko ،Ngo & Membrey
7
- C. L. P. Chen & Zhang
8
- M. Chen ،Mao & Liu

9

فصلنامه علمی پژوهشی میالعات بینرشرهای دانش راهبردی ،شماره  22پايیی 1969
شکل شماره  :6روند توسعه سه ویژگی مهم کالنداده

در پژوهشهای اخیر ،عالوه بر ويژگیهای اشاره شده 2 ،ويژگی ديیر نیی برای کال داده در
نظر گرفره شد که در مجموع تحت عنوا  8Vsشناخره میشوند .اين ويژگیهای جديد شام
صحت( 1کیفیت داده و حفظ مشخصات آ ) ،نواا ( 2نرخ تغییرات زمانی دادهها يا مدتزما و
دوره نیهداری اطالعات) ،مصوراازی( 9بکارگیری گرا،های تصويری و بصریاازی اطالعات
برای فهم روابپ پیبیده بین آ ها) ،اعربار( 4اطمینا از روايی اطالعات عالو بر صحت آ ها) و
ارزش( 2برآورد مییا هیينه جمعآوری پردازش و نیهداری اطالعات در برابر حجم داده) اات.
در شک ( -2الف) ويژگیهای هشریانه کال داده نشا داده شده اات .بر اين اااس يک
نمودار عنکبوتی میابق شک (-2

) برای مديريت پروژههای کال داده پیشنهاد میشود .داشرن

يک مسیر چندضلعی منرظم که همه جنبههای کال داد را در بر گیرد بهررين کارايی و بهرهوری را
میتواند به همراه داشره باشد و هرچه مییا تواعه و پیشرفت کال داده نامنظمتر باشد نشا
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1- Veracity
2- Volatity
3- Visualization
4- Validity
5- Value

حجم ،ارعت ،تنوع و صحت از مقادير مناابی برخوردار باشند اما اعربار و ارزش کافی را نداشره
باشند .بنابراين بايد به همه ويژگیها به طور همیما توجه کافی داشت.
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میدهد که در روند داریابی به اهدا ،پروژه مشکالتی وجود دارد .مثال ممکن اات دادهها از نظر

(ب)
(الف)
شکل شماره  : 8الف) ویژگی های هشتگانه کالنداده ،ب) نمودار عنکبوتی پیشنهادی پروژههای کالنداده

يکی از تفاوتهای کال داده با دادههای معمولی اين اات که کال دادهها به شدت ریرااخراريافره
و پاويش نشده بوده و از منابع بسیار مرفاوتی مانند خدمات اينررنری و اايتها و شبکههای
اجرماعی ،کسب و کارهای اينررنری برخپ و ریر برخپ ،اپراتورهای شبکههای تلفن همراه،
اازما های ارائه دهنده خدمات عمومی مانند حم
هواشناای ،آ

و نق  ،بیمارارا ها ،بیمه ،بانکداری،

و برق ،شبکههای حسیر بیایم ،زمینشناای ،پژوهشهای علمی در فییيک،

ژنریک و پژشکی تولید میشوند (گیارش مواسه مشاهدات فناوری.1)2219 ،
کال داده دارای کاربردهای مرنوع در علومی مانند هواشناای ،االمت ،بورس ،صنايع،
ارگرمی ،مهندای اجرماعی ،امور راهبردی و تحلی های امنیری و ایاای اات .ديجیرالی شد
عملیات ذخیرهاازی و پردازش ،خودکاراازی فرايندها و داررای همهجايی به اينررنت جهانی،
پارادايم جديدی در علم داده 2ايجاد نموده و موجب همیرايی و ترکیب علو مخرلف شده اات.
در همه اين کاربردها ،جمعآوری ،ذخیره و انرقال دادهها تنها چالشهای موجود نیسرند بلکه

1

- ITU-T Technology Watch Report
2- Data Science
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دادهکاوی و خلق دانش از کال داده ،از اهمیت باويی برخوردار اات (دمکنکو ،انیو و ممبری،
.)2219
امروزه کال داده به عنوا يک دارايی ملی و ارمايه اولیه برای اازما ها و دولتها درآمده
اات .کال داده يک میيت رقابری برای اازما هايی اات که به دنبال راهی برای مرمايی شد از
رقبای خود و داریابی به ثروت اطالعاتی ،افیايش بهرهوری و اودآوری بیشرر هسرند .کال داده
در حوزههای مخرلف اجرماعی ،اقرصادی ،تجاری و علمیکاربرد دارد .در پژوهش فرناندو و
کاتالین )2219(1نمونههايی از کاربردهای کال داده در حوزه های پیشکی و تجاری آمده اات.
طبق گیارش اايت اتحاديه جهانی مخابرات 2رشد ترافیک تولید داده تواپ گوشیهای تلفن
همراه ،در اال  2217به  1/1گییابايت میراد .بکارگیری گوشیهای هوشمند و تولید کال داده،
در شبکههای اجرماعی میتواند منجر به تولید ارزش از دادهها گردد (ماتی و کورنیو .)2212 ،9
اارخراج دانش از دادههای خا در چند مرحله انجا میشود .پس از انرخا

و گیينش داده،

پردازش داده به منظور مرتب نمود کرد و يکپارچهاازی دادهها انجا میشود .اپس دادهها به
شک مناابی تبدي میشوند .در دادهکاوی از روشهای هوشمندانه برای اارخراج الیوهای مفید
و تصمیمگیری اارفاده میشود .در مرحله آخر نیی با تفسیر و ارزيابی دادهها به کشف دانش
میرایم .در شک ( )9مراح کشف دانش از پايیاههای داده نشا داده شده اات (مظاهری
حسین آبادی و طالب پور.)1964 ،
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1 - Fernando & Catalin
2 -http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx

& Kvernvik

3 -Matti
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شکل شماره  :9مراحل کشف دانش از پایگاه داده

در پژوهشهای مخرلف ،نقش ويژه کال داده به عنوا يکی از فناوریهای حیاتی در  2اال آينده(

ITU-T

 ،)2219 ،توجااه بااه تحقیقااات آيناادهپژوهانااه دانشاایاههااای جهااا در اياان حااوزه (هیلباارت،)2219 ،1
ارمايهگذاری گسررده کشورهای بیرگ صنعری مانند اياوتمرحاده و ژاپان و در اولويات قارارداد آ باه
عنوا يکی از پروژههای راهبردی (ایالپی چن و ژانگ )2214 ،میرح شده اات.
آینده پژوهی در حوزه کالنداده

فناوری کال داده از فناوریهای نوظهوری اات که با رشد نمايی حجم داده و اطالعات ايجاد
شده اات .ظهور و بروز اين فناوری نیی مانند ديیر فناوریها با توجه به نمودار مواسه گارتنر

2

دارای فرايند شروع و بلوغ اات که پس از عبور از ایح انرظارات اگر مورد پذيرش واقع شود ،به
مرحله تجاریاازی رایده و مورد اارفاده قرار میگیرد .در شک ( )4نمودار چرخه بلوغ فناوری
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گارتنر 4نشا داده شده اات.

1

- Hillbert
- Gartner
3 -Hype Cycle
4 -http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217
2
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شکل شماره  : 4نمودار چرخه بلوغ فناوری گارتنر

اين نمودار ،نمايش گرافیکی تکام بلوغ و پذيرش يک فناوری و کاربردهای آ ها را طی زما
ارائه میدهد و به مديرا تصمیمگیری برای بررای ارمايهگذاری ،بازاريابی و برنامهريیی در
حوزه يک فناوری جديد کمک میکند .اين نمودار دارای پنج مرحله اصلی اات.

 محر فناوری :1پیشرفت يا کشف ریرمنرظره که با تبلیغات زيادی همراه اات.
 اوج تراکم انرظارات :2ممکن اات به خاطر تبلیغات و ايجاد حبا

انرظارات ،برخی

شرکتها پروژههايی را شروع کنند و حری با شکست مواجه شوند؛ شرکتهای پیرو هم
اقدامی انجا نمیدهند.
 نقیه ابها  :9شکست برخی پروژهها باعث کاهش عالقمندی میشود؛ در صورت بهبود
محصووت ارمايهگذاری ادامه میيابد و حبا

انرظارات از بین خواهد رفت.

 شیب رشد :4شرکتهای پیشرو محصووت نس های بعدی را ارائه میدهند .شرکتهای
بیشرری شروع به ارمايهگذاری میکنند.
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1- Technology Trigger
2- Peak of inflated expectation
3- Trough of disillusionment
4- Slope of enlightenment

طبق اعال مواسه گارتنر ،کال داده از مرحله دو منحنی يعنی حبا
کرده اات و در حال حرکت به امت نقیه ابها و ترکید حبا

اوج انرظارات ،عبور

اات .اين مسئله بدا معناات

که شرکتها در حال ارزيابی مفید بود کال داده برای اازما خود هسرند .به دلی نیاز به ارمايه
باو برای ورود به اين حوزه ،معموو اين فعالیتها در ایح شرکتهای بیرگ و کشورهای تواعه
يافره دنبال میشود (رادوکو.)2214 ،1
2

3

در يک پروژه آيندهپژوهانه که تواپ موسسه تحقیقاتی پیو و دانشگاه الون

انجا شد

فناوری کال داده ،فرصتها ،چالشها و راهبردها

 ناحیه بهرهبرداری :پذيرش عمومی فناوری شروع میشود و شروع به گسررش میکند.

وضعیت کال داده در اال  2222مورد توجه قرار گرفت(آندراو و لی .)2212 ،4در اين تحقیق،
دو اناريوی مرضاد با رويکرد بدبینانه و خوشبینانه در اخریار کارشنااا و صاحبنظرا حوزههای
دانشیاهی ،صنعری و راانه قرار گرفت .نرايج تحقیق نشا داده اات که  29درصد افراد به
جنبههای مثبت آينده کال داده ،مانند بهبود بهرهوری ،ارتقای شفافیت اازمانی و گسررش مرزهای
دانش معرقد بودند و تهديدات آينده آ در زمینه حريم خصوصی را تنها ارراقآمیی و هراس
اخالقی

2

محسو

6

میداشرند .آ ها اهمیت منابع داده را مانند نفت دورا جديد میدانند که

شرکتها ،اازما ها و دولتها میتوانند نسبت به اارخراج آ اقدا نمايند .همبنین میتوا با
اارفاده از دادههای کال در شبکههای اجرماعی نسبت به شناخت الیوهای رفراری به ويژه در
کاربردهای اجرماعی ،امنیری و انرظامی اقدا کرد.
در نیاه بدبینانه کاهش توانايی در تحلی هوشمندانه همه دادهها تواپ انسا و جمعآوری
دادههای شهروندا تواپ دولت و شرکتها را تنها در خدمت تأمین اهدا ،داریاههای امنیت
ملی کشورها و بهبود پايیاههای داده بازاريابی به حسا

آوردند که با در دات بود اين

اطالعات ،شکا ،اقرصادی به نفع شرکتهای تجاری و اازما های دولری انجا میشود.
در جمهوری ااالمی ايرا  ،تواعه خدمات دولت الکررونیک ،ارتقار اپراتورهای مخاابراتی باه نسا ااه و
چهار ،بکارگیری تجهییات هوشمند ديجیراال و حسایرهای محییای ،گارايش باه ااارفاده از شابکههاای
اجرماعی ،بورس ،مبادوت تجاری بانکها ،بیمه ،هواشناای ،صنايع بیرگ ،تحلی جغرافیايی و مراقبتهاای
1

- Raducu
2- PEW
3- Elon
4
- Anderson & Lee
5- Moral Panic
6- New Oil
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پیشکی و بهداشری و ریره ،روند رو به رشد ورود به حوزه اينررنت اشایار ،کاال داده و توااعه آ را نشاا
میدهد.
چالشهای حوزه کالنداده

چالشهای کال داده را می توا در دو بخش اازمانی و حاکمیری بررای کرد .بسیاری از
شرکتها با فرايند جمعآوری و ذخیره داده آشنا هسرند اما تجیيه و تحلی داده ،برای کاهش
ريسک ،ارائه خدمات و تصمیماازی و اارخراج ارزش از داده از چالشهای اصلی آ هاات .در
کال داده با  72تا  77مرغیر مسرق و وابسره ار و کار داريم که در بردارنده فرصتهای بالقوهای
مانند خصوصیاازی خدمات ،صرفهجويی در زما و هیينه با مديريت داده ،افیايش بهرهوری و
کارايی و پیشبینی هسرند که حوزههای مخرلف مانند اکرشافات علمی و مبادوت اقرصادی را
شام میشود .در کال داده ،هد ،اصلی ،اارخراج دانش از اطالعات اات .در طی اين فرايند ،هر
کدا از ويژگیهای هشریانه کال داده در شک ( )4با چالشهای خاصی مواجه هسرند .مسائلی
مانند کنررل داررای ،حفظ امنیت دادهها ،حريم خصوصی و حفاظت از دادهها در برابر حمالت
اايبری در فرايند تبدي

دادههای خا به دانش از چالشهايی اات که بايد با بکارگیری

چارچو ها و رويههای فنی و حقوقی بر آ فايق آمد تا بروا از فرصتهای اقرصادی ،علمی و
اجرماعی کال داده بهره برد .چالشهای فناورانه مانند ضعف در زيرااخت و پايیاه داده ،کمبود
نیروی انسانی ماهر ،امنیت و حريم خصوصی همواره عاملی تأثیرگذار در کاهش رشد اقرصادی و
محدوديت داررای به کال داده برای مرخصصا اات(راژا .)2219 ،1
از نظر حاکمیری در کاربردهايی مانند دولت الکررونیک ،االمت ،بانک ،بیمه ،دارو ،انرژی و
امنیت ملی ،کال داده میتواند دربردارنده فرصتهای زياد و چالشها و تهديداتی باشد .در بیشرر
کشورها ،دولتها بهرهگیری و تحلی کال داده را برای برنامهريیی کال و راهبردی در داریابی
به اهدا ،ایاای ،اقرصادی ،امنیری ،اجرماعی و االمت مورد توجه قرار میدهند.
تهديدات ناشی از فناوریهای نوظهور از جمله شبکههای اجرماعی و گسررش روزافیو
دادههای جمعآوری شده با به خیر انداخرن امنیت ملی ،دولتها را برای حفظ حاکمیت با
دردرهها و چالشهای جدی مواجه میکند با اين حال به خاطر وابسریی مولفههای قدرت به
برتری اطالعاتی ،جوامع مخرلف ناگیير از ورود به رقابت اجباری در عرصه اطالعاتی و بکارگیری
اين فناوریها هسرند.
06
- Rajan
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فعالیتهای داخلی به امت و اوی دلخواه آ هاات که میايا و منافع ایاای ،فرهنیی و اقرصادی
زيادی برای آ ها به همراه خواهد داشت .جمعآوری کال داده از شبکههای اجرماعی و اينررنت با
اارفاده از ابیارهای جااوای ،از مواردی اات که به کمک ذهنخوانی میتواند تحمی ابک
زن دگی و ااریالی فرهنگ بییانه را در بر داشره باشد .از طرفی اقدامات وز در بکارگیری
فناوریهای کال داده ،همیا با مديريت و کنررل فعالیتها در فضای اايبر ،عالوه بر تأمین و
اعرالی اولويتهای فرهنیی کشور ،عاملی مهم برای حضور در عرصههای جهانی و اارفاده

فناوری کال داده ،فرصتها ،چالشها و راهبردها

نداشرن راهبرد منااب برای ورود به اين عرصه موجب اارفاده ديیر کشورها و جهتدهی

منااب از قابلیتهای کلیدی آ خواهد بود.
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هد ،کاربردی و از نظر ماهیت ،يک تحقیق توصیفی -پیمايشی اات .در
اين تحقیق برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از میالعات کرابخانهای ،میالعه نظرات خبرگا در
حوزه فناوری اطالعات و مديريت راهبردی اارفاد شده اات و جهت جمعآوری اطالعات از
جامعه آماری نیی پراشنامه محقق ااخره به کار گرفره شده اات .جامعه آماری اين تحقیق شام
مديرا راهبردی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و اااتید دانشیاه اات .تعداد نمونه در
میالعات توصیفی از فرمول کوکرا  1مشخص میشود (حافظنیا.)1962 ،
از آنجا که در اين تحقیق ،راهبردهای حوزه کال داده مورد توجه قرار گرفره اات ،جامعه
آماری بهطور آگاهانه از میا خبرگا و بر اااس قضاوت فرد پژوهشیر و روش نمونهگیری گلوله
برفی 2انرخا

شده اات .خبرگا مورد نظر هم بايد تخصص و تجربه کافی در دو حوزه مديريت

راهبردی ،فناوری اطالعات و مباحث جديد کال داده داشره باشند .در تحقیق حاضر با توجه به اين
محدوديت تعداد نمونه  22به دات میآيد .بنابراين تعداد  22پراشنامه  122اوالی پس از
مصاحبه با خبرگا برای اطمینا از روايی و پايايی طراحی شد و از پااخدهندگا خوااره شد تا
مییا اهمیت هريک از مولفهها را بر اااس طیف لیکرت از خیلی کم( )1تا خیلی زياد ()6
مشخص کنند.
در فرايند تجیيه و تحلی محییی تواپ روش اوآت ،با اارفاده از نظر خبرگا و تشکی
جلسات طوفا مغیی ابردا نقاط قوت ،ضعف ،تهديد و فرصت شناخره شده و به عوام داخلی و
1- Cochran's formula
2
- Snowball
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خارجی تقسیمبندی میشود .اپس ماتريس اوآت میابق جدول ( )2تشکی میشود و راهبردهای
 WT، ST ،WO ،SOمشخص میشود (پیرس.)1962 ،
در مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه از تکنیک انرخا

برترين پیشانهاد از طرياق تشاابه باه

راهح ايدهآل (تاپسیس) ،1اارفاده میشود .در اين تکنیک هر عاما انرخاا

شاده باياد کمرارين

فاصله را با عام ايدهآل مثبت و بیشررين فاصله را با عام ايدهآل منفی داشره باشد .فاصله از عام
ايدهآل به عنوا معیاری در درجهبنادی و اولوياتبنادی عواما ااات (شاانیا  )1922 ،و (آذر و
رجبزاده.)1921 ،
با تشکی جدول اوآت چهار نوع راهبرد تهاجمی(بهرهگیری از نقاط قوت برای بهرهبرداری از
فرصتها) ،تدافعی (کاهش اثر تهديدات با کاهش نقاظ ضعف) ،رقابری (حذ ،تهديدها با اارفاده
از نقاط قوت) و محافظهکارانه (تبدي نقاط ضعف به قوت با اارفاده از فرصتها) مشخص
میشود .اين مسئله در جدول ( )2آمده اات (حسنبییی.)1922 ،
جدول شماره  :8عوامل درونی و بیرونی برای تشکیل ماتریس سوآت
عوامل درونی
نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

راهبردهای تهاجمی

راهبردهای محافظه کارانه

()SO

()WO

راهبردهای رقابری

راهبردهای تدافعی

()ST

()WT

فرصتها ()O

تهديدها ()T

عوامللل
بیرونی

در اين مقاله ،با اارفاده از مدل اوآت ،راهبردهای منرخب مورد بررای قرار گرفره اات.
اپس با تهیه پراشنامه و توزيع و جمعآوری نظر خبرگا از روش رتبهبندی عوام موثر در
تصمیمگیریهای چند شاخصه و نر افیار تاپسیس جهت اولويتبندی اارفاده شده اات .در اينجا
گیينهها ،راهبردها هسرند و شاخصها نیی عوام محییی در نظر گرفره شدهاند .بر اين اااس
مردولوژی انجا تحقیق در شک ( )2نشا داده شده اات.

08
1-TOPSIS: Technique of Preference by Similarity to Ideal Solution
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شکل شماره  : 5متدولوژی تحقیق

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
بسیاری از خدمات در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به نهادهای دولری وابسره اات.
ذخیرهاازی حجم انبوهی از اطالعات در وزارتخانهها و ااير اازما های دولری ،نقش باوی
دولت را در اين زمینه پررنگتر میکند .بنابراين در بخش دولری بايد در زمینه ایااریذاری ،کنررل
و نظارت کال داده برنامهريیی راهبردی انجا شود .مییا دادههای اطالعاتی مفید در ايرا حدود
 222پرابايت تخمین زده میشود(“جامعه آزاد رايانش ابری ،برنامهريیی در حوزه کال داده”،
 )1964در صورت مهار و مديريت اين ارمايه ملی ،عالوه بر بکارگیری میيتهای آ در خدمات
عمومی دولت الکررونیک ،پیشبینی آ

و هوا و باليای طبیعی ،تواعه مراقبتهای بهداشری و

االمت همیانی ،جهتگیری و آگاهاازی فرهنیی و ریره میتوا بر چالشهای امنیری ناشی از آ
فايق آمد.
يکی از کال پروژههای انجا شده در اين زمینه شبکه ملی اطالعات اات که به منظور
داررای با ارعت باو ،کیفیت و امنیت خدمات و ايجاد و تقويت محروای بومی در حال انجا
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اات .حجم انبوه دادههای جمعآوری شده ،که در حال حاضر عمده اين اطالعات در خارج از
کشور نیهداری میشوند؛ مسرلی ايجاد مراکی داده ملی اات که از اهدا ،اجرای اين پروژه می-
باشد .از طرفی تحلی لیو در اخریار داشرن دادههای ذخیره شده و اارفاده از آ در تصمیماازی
در مباحث مهمی از جمله تأمین امنیت ملی ،از موضوعات مهم و کاربردی اات .از اين رو راه-
اندازی اين شبکه ،با بسیاری از فناوریهای مرتبپ با کال داده در ارتباط خواهد بود.
با توجه به میالب میرح شده در مبانی نظری تحقیق ،فناوری کال داده علیررم داشرن میايای
فراوا  ،با چالشها و فرصتهايی در حوزههای اازمانی و حاکمیری مواجه اات .مواجهه
هوشمندانه با تهديدات و چالشها و بهرهبرداری از فرصتها نیازمند داشرن راهبردهای منااب و
جهتگیری راهبردی اات که در اين تحقیق با اارفاده از تحلی محییی ،پس از دريافت نظرات
خبرگا از طريق پراشنامه ،راهبردهای میلو

ارائه شده اات.

در برنامهريیی راهبردی ،پس از تعیین راالت ،چشمانداز و مأموريتهای اازما  ،از طريق
تحلی محییی به شناخت وضع موجود پرداخره و با اارفاده از تحلی اوآت ،راهبردهای منااب
ارائه میشود .در اين تحلی  ،عوام محیپ داخلی شام قوت 1و ضعف ،2و عوام محیپ خارجی
شام فرصتها 9و تهديدها 4اات .تجیيه و تحلی محییی دارای میايايی مانند توانايی نشا داد
عکس العم به موقع در پااخ به عوام خارجی ،کشف اهمیت روندهای اقرصادی ،فنی ،علمی،
اجرماعی و ایاای و ترریب آيندهگرايی در تفکر مديرا و آشنايی آ ها با تغییر روندهايی که به
ارعت در جريا هسرند میشود (حسنبییی.)1922 ،
در حوزه کال داده ،هما طور که اشاره شد؛ ارمايهگذاری گسرردهای در ایح جهانی تواپ
دولتها و شرکتهای بیرگ انجا شده که نشا دهنده اهمیت و راهبردی بود اين فناوری
نوظهور اات؛ از اين رو با تحلی محییی میتوا وضعیت مرغیرهای محییی در آينده را پیشبینی
و برای ورود به اين عرصه و مهار آ برنامهريیی نمود.
شناخت عوام محییی و وضعیت موجود يکی از گا های مهم در برنامهريیی راهبردی اات.
فناوریهای مرتبپ با کال داده همه ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده اات .بنابراين
شناخت عوام محییی ،مسرلی در نظر گرفرن حوزههای ایاای ،اقرصادی ،فرهنیی ،اجرماعی،
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1- Strengths
2- Weaknesses
3- Opportunities
4- Threats

خارج از محدوده کنررل و نظارت تحلی گرا و تصمیمگیرندگا قرار دارند.
گا های تجیيه و تحلی يافرههای تحقیق به صورت ذي اات:

گام اول :شناسایی نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید و تعیین راهبردها
بر مبنای ادبیات تحقیق ،میالعات اانادی کرابخانهای و اارفاده از نظر جامعه خبره جدول ()9
به دات آمد .در اين تحقیق راهبردها گیينههای مورد نظر و شاخصها هما نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهديد هسرند.

فناوری کال داده ،فرصتها ،چالشها و راهبردها

فناوری و حقوقی تأثیرگذار در ایح ملی و بینالمللی اات .در بسیاری از موارد ،اين عوام ،

گام دوم :ایجاد ماتریس تصمیمگیری
پراشنامه محققااخرهای برای بررای مییا اثر راهبردها بر عوام محییی (ضعف ،قوت،
فرصت و تهديد) تهیه شد و بین  22نفر از مرخصصا حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و
کارشنااا توزيع گرديد که در مجموع  12پراشنامه جمعآوری شد.
جدول شماره  :9ماتریس راهبردهای محیطی کالنداده
نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

 S1اهرما مسئولین به تواعه

 W1انحصار دادههاا در نهادهاا

دولت الکررونیکی

و اازما های دولری خاص

 S2اهرما شورای عالی فضای

 W2کمبود نیروی مرخصص و

مجازی در راه اندازی شبکه

مهاجرت نخبیا عد آگاهی و

ملی اطالعات

شااناخت فناااوریهااای نااوين

 S3روند رو به رشد مشررکین

تواپ مسئولین ارشد

اپراتورهای تلفن همراه

 W3عد وجاود انییایه کاافی

 S4اارفاده از فناوریهای نوين

بااارای اااارمايهگاااذاری در

تواپ اپراتورهای تلفن همراه

تجهییات اختافیاری

 S5روند رو به رشد

 W4عااد وجااود و يااا عااد

ارمايهگذاری شرکتهای

انرشار تجربیات موفق

خصوصی در زمینه فناوریهای

 W5نداشرن برنامهريیی مبرنای

مرتبپ

بر داده برای بحرآ های طبیعای
و معضالت اجرماعی جديد

عوامل داخلی

عوامل خارجی
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 : )SO(1پشریبانی از

 :)WO(1اهرما در ايجاد

شبکههای اجرماعی در مديريت و

شرکتهای خصوصی و دانش

شبکههای اجرماعی ،و

علو جامعه شناای

بنیا جهت ارمايهگذاری در

راهاندازی مراکی داده ملی

 :O2تولید محروای منااب برای

جهت تولید محروای بومی و

جهت پیشبینی و پیشییری از

بکارگیری در شبکه ملی اطالعات

محصووت فناورانه در

شیوع بیماریها و باليای

و انرشار آ در ایح بینالمللی

کال داده

طبیعی ،پیشبینی روندها و

 O3تواعه پايیاههای داده بومی

 :)SO(2تجیيه و تحلی

مواجهه صحیح با معضالت

مانند اطلس زمینشناای با

دادههای جمعآوری شده از

اجرماعی نوظهور در عصر

اارفاده از دادههای جهانی

شبکههای اجرماعی و

اطالعات

 O4آيندهپژوهی و پیشبینی روند

اپراتورهای تلفن همراه برای

 :)WO(2توجه به نقش

فناوریهای جديد

جهتدهی فعالیتهای فرهنیی

رگووتوری و نظارتی دولت بر

 O5رصد و پايش اطالعات برای

و اجرماعی

محروای تولید شده و رصد و

تأمین امنیت ملی

 :)SO(3راهاندازی شبکه ملی

پايش اطالعات با ترریب

 O6تواعه خدمات دولت

اطالعات جهت تواعه خدمات

ارمايهگذاری و بهرهگیری از

الکررونیکی

دولت الکررونیک جهت تحقق

اارعدادهای داخلی

فرصتها ()O
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راهبردهای SO

راهبردهای WO

 :O1اارفاده از دادههای

عدالت اجرماعی و برخورداری
از مراکی داده دولری
راهبردهای ST
 :)ST(1بهرهگیری از فناوری

 :)WT(1اارفاده از

زمینه تأمین امنیت کال داده

های نوين کال داده جهت

فناوریهای امنیری کال داده

 T2بهرهبرداری از دادهها برای

مواجهه منااب با حمالت

جهت حفاظت از دادههای

ارراض ایاای و تهديد امنیت

اايبری به منظور تأمین امنیت

نهادهای دولری و ملی

ملی با جهت دهی افکار و ابک

ملی و کاهش هیينههای ناشی

 :)WT(2ترریب

زندگی از طر ،بییانیا

از چالشهای ایاای و امنیری

ارمايهگذاری در زمینه

 T3منافع اقرصادی شرکتهای

بینالمللی

زيرااختهای ارتباطی،

خارجی از منابع داده داخلی

 :)ST(2برنامهريیی و تدوين

پايیاهداده ،ابیارهای ذخیره،

T4حمالت اايبری داخلی يا

تهدیدها ()T
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راهبردهای WT

 T1افیايش هیينه های دولت در

کال داده و حضور در

کاهش وابسریی فناورانه و

عرصههای بینالمللی با تدوين

مقابله با بهرهبرداریهای ایاای

پیوات فرهنیی و آموزش

و اقرصادی

مسائ حقوقی ورود به اين

 :)WT(3تدوين طرح

حوزه

شنااايی توانمندیها ،زمینههای

فناوری کال داده ،فرصتها ،چالشها و راهبردها

نقشه راه فناوری در حوزه

پردازش و دادهکاوی جهت

خارجی به مراکی داده

پژوهشی تخصصی ،تجهییات و
زيرااخت و حمايت از
ارمايهگذاری شرکتهای
خصوصی

در پراشنامه تهیه شده موارد زير در قالب 122اوال پرایده شد.1
 oبه نظر شما راهبرد  Z iبه چه مییا در رفع ضعف  W jمؤثر اات؟
 oبه نظر شما راهبرد  Z iبه چه مییا در ارتقار قوت  S jمؤثر اات؟
 oبه نظر شما راهبرد  Z iبه چه مییا در رفع تهديد  T jمؤثر اات؟
 oبه نظر شما راهبرد  Z iبه چه مییا در بکارگیری فرصت  O jمؤثر اات؟
با توجه به اينکه تعداد  12راهبرد انرخا

شده اات؛ مییا تاثیر هر راهبرد با اارفاده از روش

میانیین حسابی نظرات همه خبرگا محاابه شد که نرايج آ در جدول ( )4به عنوا ماتريس
تصمیمگیری نشا داده شده اات.

گام سوم :به دست آوردن ماتریس بیمقیاس موزن
برای اين کار از روش آنرروپی شانو

2

اارفاده میشود .آنرروپی مفهومی اات که در تئوری

اطالعات ،فییيک و علو اجرماعی جهت انجش بینظمی و عد اطمینا به کار میرود .هر چه
پراکندگی مقادير يک شاخص در گیينهها بیشرر (آنرروپی کمرر) باشد ،اهمیت آ شاخص در
تصمیمگیری بیشرر اات و در اين بخش مقادير موزو به دات میآيند (مومنی.)1922 ،
برای به دات آورد ماتريس بیمقیاس موزو ( ،)Vماتريس بیمقیاس شده (ماتريس نرمال)
 -1منظور از  W j , S j , T j , O jها نقاط ضعف ،قوت ،تهديد و فرصت و منظور از  Z iها نیی ،راهبردهای جدول ()9
اات.
2- Shannon Entropy
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را در مقادير وز معیار به دات آمده  ،ضر
از مقادير وز معیار مرناظر ضر

میکنیم .برای اين کار هر ارو ماتريس  Nدر يکی

میشود .جدول ( )7ماتريس بیمقیاس موزو را نشا میدهد.
.جدول شماره  :4ماتریس تصمیم گیری()D
شاخصها

T

O

W

S

5/7661

5/6661

5/1661

5/3999

(SO)1

5/7171
5/1577
5/6357
5/5777
5/3709
6/7099
5/1761
5/6357
6/7357

5/5777
6/5777
5/5777
1/0999
1/7661
1/0999
5/0999
6/999
5/5777

5/7661
5/3999
5/7661
5/0999
5/5661
5/177
5/6999
5/5777
5/7999

5/1661
5/3777
1/0777
5/5777
1/1661
5/1999
5/3661
5/1661
5/3661

(SO)2
(SO)3
(WO)1
(WO)2
(ST)1
(ST)2
(WT)1
(WT)2
(WT)3

راهبردها

جدول شماره  : 5ماتریس نرمال ()N
T
7/9113
7/9375
7/9713
7/3071
7/9335
7/3135
7/9706
7/9700
7/9375
7/9130

W
7/9351
7/9750
7/9193
7/9750
7/3115
7/3933
7/3115
7/9913
7/3696
7/9750

O
7/9917
7/3331
7/9793
7/3396
7/9907
7/9336
7/9979
7/9361
7/9701
7/3371

S
7/3396
7/3065
7/9361
7/9736
7/9735
7/3367
7/9151
7/9710
7/9736
7/9107

(SO)1
(SO)2
(SO)3
(WO)1
(WO)2
(ST)1
(ST)2
(WT)1
(WT)2
(WT)3

جدول شماره  : 6مقادیر محاسبه شده وزن معیار
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مقدار آنتروپی

مقدار عدم اطمینان

وزن معیار

ردیف

معیار ها

)(dj
7/7770

)(Wj
7/7113

1

S

)(Ej
7/3333

7/5607

2

W

7/3361

7/7799

3

O

7/3331

7/7776

7/7771

4

T

7/3303

7/7777

7/7056

جدول شماره  : 7ماتریس بیمقیاس موزون ()V

فناوری کال داده ،فرصتها ،چالشها و راهبردها

T
7/7616
7/7535
7/7566
7/7533
7/7533
7/7573
7/7537
7/7519
7/7535
7/7613

O
7/7993
7/7979
7/7971
7/7330
7/7919
7/7931
7/7995
7/7997
7/7939
7/7336

W
7/7013
7/7131
7/3737
7/7131
7/7511
7/7953
7/7511
7/7379
7/3766
7/7131

S
7/7135
7/7175
7/7119
7/7169
7/7159
7/7133
7/7577
7/7116
7/7169
7/7571

(SO)1
(SO)2
(SO)3
(WO)1
(WO)2
(ST)1
(ST)2
(WT)1
(WT)2
(WT)3

گام چهارم :تعیین عامل ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی
در اين مرحله بايد گیينههايی که از نظر پااخدهندگا به عنوا مهمترين عام و کماهمیتترين
عوام مشخص شدهاند ،شنااايی شوند .به عبارتی برای شاخصهای مثبت ،ايدهآل مثبت بیرگترين
مقدار  vو ايدهآل منفی کوچکترين مقدار  vاات ،همچنین برای شاخصهای منفی ،ايدهآل مثبت
کوچکترين مقدار  vو ايدهآل منفی بیرگترين مقدار  vمیباشد.
در نهايت محاابه مییا نیديکی هر کدا از عوام به عام ايدهآل مثبت و ايدهآل منفی از رابیه 2
انجا میشود و بر اااس آ میتوا رتبهبندی راهبردها را انجا داد .خالصه نرايج اين محاابات در
جدول ( )2و شک ( )9نشا داده شده اات.
جدول شماره  :8رتبهبندی گزینهها
گزینه ها

فاصله تا

فاصله تا

CL

رتبه

(SO)2

7/7309

7/7571

7/6173

5

(SO)3

7/7915

7/7113

7/5676

7

(WO)1

7/7736

7/7165

7/0000

1

(WT)1

7/7955

7/7190

7/5573

8

(WO)2

7/7510

7/9193

7/0173

3

(SO)1

7/7116

7/7791

7/7133

11

(WT)3

7/7511

7/7310

7/9773

9

(ST)2

7/7390

7/7510

7/6311

4

(ST)1

7/7703

7/7179

7/0006

2

(WT)2

7/7997

7/7169

7/5017

6

ایدهآل مثبت

ایدهآل منفی

11

فصلنامه علمی پژوهشی میالعات بینرشرهای دانش راهبردی ،شماره  22پايیی 1969

تهاجمی

رقابری

(WO)1 ˃ (ST)1 ˃ (WO)2 ˃ (ST)2 ˃ (SO)2 ˃(WT)2 ˃ (SO)3 ˃ (WT)1 ˃ (WT)3 ˃ (SO)1

تدافعی
شکل شماره  :1رتبهبندی نهایی راهبردها

محافظهکارانه

نتیجهگیری و پیشنهادها
روند رو به رشد فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شک گیری کال داده و تولید اراا آور
و نمايی دادهها شده اات .اين ای عظیم داده ،اگر به دراری مهار و مديريت نشود مخاطرات
امنیری و چالشهای ایاای و اقرصادی زيادی در پی خواهد داشت .از طر ،ديیر ،دادهها به مثابه
يک ارمايه ملی اات که بايد با داده کاوی و پردازش وز به اطالعات قاب بهرهبرداری تبدي
شود .برای بهرهگیری از میايای بالقوه نهفره در کال داده بايد از زيرااخت و فناوریهای انری به
اوی فناوریهای نوين روی آورد .عد برخورد انفعالی و داریابی به در

صحیح از نقاط قوت،

ضعف ،تهديد و فرصت اين فناوری ،مبنای برنامهريیی راهبردی برای برخورداری از میايای آ در
تواعه خدمات و افیايش بهرهوری خواهد شد.
کال داده در زمینههای تجاری ،اقرصادی ،بهداشت و درما  ،هواشناای ،شبکههای اجرماعی،
بانکداری ،بیمه و ریره کاربرد گسرردهای پیدا کرده؛ اما بهرهگیری از اين کاربردها ،مسرلی فراهم
نمود زيرااختهای وز اختافیاری ،نر افیاری و بسرر محااباتی اات .تولید دادههايی که
مديريت و کنررل آ ها در دات ما نیست؛ در واقع تبدي نقاط ضعف به تهديد اات .در کشور ما
دولت بهرر اات نقش تنظیم مقررات و نظارت داشره باشد و با توجه به همیرايی کال داده و
رايانش ابری ،تأمین امنیت اطالعات در ایسرمهای ابری را بر عهده گیرد.
از منظر حاکمیری مسائلی مانند امنیت و حريم خصوصی ،کنررل و نظارت ،رعايت قوانین و
مقررات ،ایااتگذاری و فرهنگاازی از چالشهای اااای برای ورود به اين حوزه اات.
عالوه بر آ چالشهای فناورانه در فرايند جمعآوری ،ذخیره در پايیاه داده ،مصوراازی و
اارخراج ارزش از دادههای خا وجود دارد که هر کدا نیاز به دانش و تخصص وز به صورت
16

برنامهنويسی ،اختافیاری و مديريت منابع داده دارد .به منظور ارمايهگذاری و بهرهبرداری از
ظرفیتها و قابلیتهای کال داده ،راهاندازی شبکه ملی اطالعات به عنوا زيرااخت ارتباطی

کال داده در افیايش بهرهوری و تواعه خدمات نقش اازندهای دارد و توانمندی ،خودکفايی ،عد
وابسریی و تأمین امنیت ملی را به همراه خواهد داشت.
هر کدا از راهبردهای پیشنهادی در جدول ( )2میتواند مورد پژوهش و بررای بیشرر
پژوهشیرا قرار گیرد .نرايج حاص از رتبهبندی گیينهها با تکنیک تاپسیس حاکی از آ اات که
راهبرد اهرما در ايجاد شبکههای اجرماعی ،و راهاندازی مراکی داده ملی جهت پیشبینی و
پیشییری از شیوع بیماریها و باليای طبیعی ،پیشبینی روندها و مواجهه صحیح با معضالت

فناوری کال داده ،فرصتها ،چالشها و راهبردها

فضای مجازی کشور امری ضروری به نظر میراد .بومیاازی صنايع و فناوریهای مربوط به

اجرماعی نوظهور در عصر اطالعات رتبه اول ،راهبرد بهرهگیری از فناوریهای نوين کال داده
جهت مواجهه منااب با حمالت اايبری به منظور تأمین امنیت ملی و کاهش هیينههای ناشی از
چالشهای ایاای و امنیری بینالمللی رتبه دو و راهبرد توجه به نقش تنظیم مقررات و نظارت
دولت بر محروای تولید شده و تواعه رصد و پايش اطالعات با ترریب ارمايهگذاری و بهرهگیری
از اارعدادهای داخلی ،رتبه او را از نظر خبرگا به خود اخرصاص دادهاند .همبنین راهبرد
پشریبانی از شرکتهای خصوصی و دانشبنیا جهت ارمايهگذاری در جهت تولید محروای بومی
و محصووت فناورانه در کال داده دارای کمترين اهمیت اات.
پیشنهادها برای کارهای پژوهشی آينده:

 کاربردهای دفاعی -امنیری کال داده و نقش آ در ارتقار بنیه دفاعی؛
 کاربردهای کال داده در رفرارانجی افراد جامعه و ارائه راهبردها؛

 کاربرد کال داده در کسب و کار و امور اقرصادی و ارائه راهبردها؛
 بررای روند کال داده با توجه به تواعه رايانش ابری ،اينررنت اشیار و
ریره.
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 فارسی-الف
 انرشارات نیاه دانش:  تهرا،)MADM  تصمیمگیری کاربردی (رویکرد،)1921( عادل و علی رجب زاده،آذر



 انرشارات يادواره کرب:  تهرا.) مررجم، (خلیلی شورينی، برنامهریزی و مدیریت استراتژیک،1962(پیرس



http://wiki.occc.ir : قاب داررای در.)1964(» «برنامه ريیی در حوزه کال داده،جامعه آزاد رايانش ابری



. انرشارات امت:  تهرا، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی،)1962( محمدرضا،حافظنیا



 انرشارات دانشیاه عالی دفاع ملی:  تهرا، مدیریت راهبردی،)1922( ابراهیم،حسنبییی



 «کاربرد تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب راهبرد مناسب جهت اجرای.)1922( . علی، شانیا



.  انرشارات اازما مديريت صنعری ايرا:  تهرا.»پروژه فناوری اطالعات
.  دانشیاه تهرا، مباحث نوین تحقیق در عملیات،)1922( منصور،مومنی



 شنااايی گرههای قدرت در شبکههای اجرماعی به کمک،)1964( علیرضا، الها و طالب پور،مظاهری حسینآبادی



)8(  پژوهشهای مدیریت در ایران،داده کاوی












1969  پايیی22  شماره،فصلنامه علمی پژوهشی میالعات بینرشرهای دانش راهبردی
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