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ابری ارائه می کنیم .چارچوب پیشنهادی شامل هفت مؤلفه اصلی است که بر روی بستری

از ابر پیاده سازی می شود .در مقایسه با سایر مدل های بررسی شده ،در چارچوب به اين مقاله به شکل زير استناد كنید:
پیشنهادی سعی بر این است که عالوه بر استفاده از مزایای متعدد رایانش ابری در سیستم دورن متن:

مدیریت دانش همچون کاهش هزینه سخت افزار و نرم افزار ،انعطاف پذیری ،دسترس
پذیری در هر زمان و مکان ،مشارکت و همکاری و  ، ...قابلیت گسترده ای که رایانش در فهرست منابع:

ابری برای گرد آوری دانش و ایجاد زیر ساخت هوش تجاری فراهم می کند ،نیز مورد
توجه قرار گیرد.
كلیدواژهها :رایانش ابرری ،مردیریت دانرش ،مردل  ،KaaSمردل ،KMaaS
مدل  ،ITaaSسیستم مدیریت دانش مشارکتی
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.1

مقدمه

فناوری های اطالعاتی و ارتباطی از جمله اینترنت که امروزه تبدیل به جزئی حیاتی از زندگی بشر
شده است ،روز به روز در حال گسترش است .همسو با آن نیازهای اعضای جامعه مانند امنیت
اطالعات ،پردازش سریع ،دسترسی پویا و آنی ،ایجاد مشارکت متقابل ،قدرت تمرکز روی
پروژههای سازمانی به جای اتالف وقت برای نگهداری سرورها و از همه مهمتر ،صرفهجویی در
هزینه ها اهمیت زیادی یافته است .راه حلی که امروزه در عرصه فناوری برای چنین مشکالتی
پیشنهاد میشود فناوری با نام رایانش ابری 1است(هوگس ،هولیتزکی  ;1395لیاقت .)1390
یک شبکه مشارکتی 2بازنمون ماهیت سازمانی ،زیرساختار ،فرایندهای تجاری ،منابع و روابطی
است که تالشی مشترک را برای نیل به برخی منافع جمعی پشتیبانی

میکند ( Lai, Tam and Chan

 .)2012این شبکه ها برای مؤسسات امکان دسترسی به دانش ،منابع و فناوری را فراهم میکنند و
مزایای گوناگونی از جمله سرعت ،بعد توسعهای ،رقابتجویی ،ارتقاء و بهینه سازی منابع و
نوآوری دارند .بنابراین بسیاری از سازمانها به منظور بهره مندی از مزیت های ذکر شده تمایل به
ایجاد شبکه های مشارکتی دارند .ابزارهایی که باعث توسعه و حفاظت شبکه های اجتماعی در میان
کارمندان می شوند نه تنها به پرسنل سازمان ها در طبقه بندی و شناخت تجارب یاری می رسانند
بلکه به انتقال و دریافت دانش حیاتی سازمان نیز کمک می کنند .چنین ابزارهایی می توانند در
تعامل با یکدیگر و به عنوان یک الیه یکپارچه از مدیریت اطالعات و دانش عمل نمایند و این امر
موجب می شود تا بر محدودیت های ذاتی موجود در ساختارسازمانی سنتی غلبه یابند.
شکلگیری و تحقق شبکههای مشارکتی با مشکالتی نیز روبرو است .این مشکالت عمدتاً
معطوف به اموری چون یکپارچگی و هماهنگی عملیات درون و برون سازمانی است .رایانش
ابری ،فناوری است که امور و مشکالت بیان شده را مورد توجه قرار داده است .این فناوری یک
قالب3نوظهور برای برنامه های کاربردی است که هدف آن به اشتراک گزاردن داده ،اطالعات،
1 Cloud Computing
2 Collaborative Network
3 Platform
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نوعی از خدمات را فراهم میآورد که فعالیت متقابل افراد را در یک شبکه دانش تسهیل میکند.
هدف این مطالعه بررسی زمینههایی است که مدیران دانش میتوانند از فناوری رایانش ابری جهت
انجام فعالیت های مربوط به تولید ،اشتراک و مدیریت دانش استفاده کنند .همچنین در این مقاله
سعی بر این است انواع مدل های سیستم مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری از جمله مدل های
 ITaaS3،KMaaS2 ،KaaS1و چارچوب مدیریت دانش مبتنی بر ابر با رویکرد مهندسی دانش معرفی
و مورد بررسی قرار گیرند .پس از بررسی مزایای استفاده از بستر رایانش ابری در مدیریت دانش،
مدلی پیشنهادی برای سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر ارائه و ارزیابی می گردد و در پایان مقایسه
مدل پیشنهادی با سایر مدل ها ،از منظر مؤلفه های اساسی تشکیل دهنده مدل صورت می پذیرد.
به طور خالصه ضرورت انجام این تحقیق با دالیل زیر روشن می شود:


عدم وجود تحقیقات کافی در زمینه مدیریت دانش مبتنی بر ابر در ایران



لزوم تطبیق با تکنولوژی های جدید از جمله رایانش ابری ،به منظور بهره مند شدن از
مزایای آن در سازمان ها در حوزه سیستم های اطالعاتی و سیستم مدیریت دانش



بیان شفاف تر مؤلفه های سیستمی مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش
مبتنی بر ابر

.1

مبانی نظری پژوهش

 .1-2رايانش ابری

فناوری رایانش ابری شیوهای از محاسبات کامپیوتری در فضایی است که قابلیتهای مرتبط با
فناوری اطالعات را به عنوان سرویس و یا خدمات به کاربر عرضه می کند و به او این امکان را
میدهد که بدون نیاز به زیرساخت و یا اطالعات تخصصی در مورد این فناوریها به سرویسهای
مبتنی بر این فناوری در اینترنت دسترسی داشته باشد .محاسبات ابری ساختاری شبیه یک توده ابر

)1 Knowledge as a Service (KaaS
)2 Knowledge Management as a Service (KMaaS
)3 Information Technology as a Service (ITaaS
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باشند(هوگس ،هولیتزکی  ;1395ساسینکی .)1390
دلیل تشبیه اینترنت به ابر این است که اینترنت همچون ابری جزئیات فنی خود را از دید کاربران
پنهان میسازد و الیهای از انتزاع بین این جزئیات فنی و کاربران به وجود میآورد .از رایانش ابری
استفاده میشود تا فناوری در اختیار افراد و گروههای وسیعتری قرار گیرد(هوگس ،هولیتزکی
 ;1395لیاقت .)1390
مؤسسه ملی فناوری و استانداردهای آمریکا 1رایانش ابری را این گونه تعریف میکند" :رایانش
ابری مدلی برای ایجاد دسترسی همگانی به صورت راحت و آسان و بنا به سفارش شبکه و
مجموعهای از منابع رایانشی پیکربندیپذیر مانند شبکهها ،سرورها ،فضای ذخیرهسازی ،برنامههای
کاربردی و سرویسها است که بتوانند با کمترین نیاز به تالشهای مدیریتی یا تعامل با ارائهدهنده
سرویس ،به سرعت فراهم شده و یا آزاد و رها شوند" (لیاقت .)1390
خدماتی که توسط رایانش ابری ارائه میشود را میتوان در  3دسته تقسیمبندی کرد" :نرم افزار به
عنوان یک خدمت" ،"2پلت فرم به عنوان یک خدمت "3و "زیرساختار به عنوان یک
خدمت .(Sultan 2010)"4خدمات رایانش ابری میتواند حمایت فناورانه بدون حدو مرز ،مطمئن و
با کیفیت برای کاربر فراهم کند .از طرفی دیگر ،این خدمات میتواند توسط مؤسسات به سه
صورت عمومی ،خصوصی و ترکیبی 5ارائه شود (یعقوبی  ،همت و راشکی )1394
)Brock 2010

.(Goscinski and

 .2-2اشتراک دانش در محیط شبکه

کیشولم )Lai, Tam and Chan 2012( 6شبکه را یک سیستم سازمانی تعریف میکند که قادر به
گرد هم آوردن افراد و سازمانها پیرامون موضوعات و اهداف مشترک است .شبکه با برخورداری
)1 American National Standard Institute (ANSI
)2 Software as a Service (SaaS
)3 Platform as a Service (PaaS
)4 Infrastructure as a Service (IaaS
5 Public, private and hybrid clouds
6 Chisholm
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هم متصل شده و با یکدیگر در ارتباط می باشند.
نظامهای مدیریت دانش ،نظامهایی هستند که به یکپارچه کردن (هماهنگ کردن) اطالعاتی که
میان افراد شبکه رد وبدل میشود ،کمک میکنند .دانش ،ترکیبی از تجربیات ،ارزشها ،اطالعات
مرتبط با یک موضوع یا دیدگاه تخصصی و کارشناسانه است و به عنوان چارچوبی برای ارزیابی و
به اشتراک گذاردن اطالعات و تجربیات جدیدمی باشد

( Davenport 1997; Lai, Tam and Chan

 .) 2012مدیریت دانش اشاره به مجموعهای از روشها ،ابزارها ،تکنیکها ،و ارزشهایی دارد ،که
به منظور بازگشتی برای سرمایههای فکری ،سازمانها میتوانند آن راکسب کنند ،توسعه دهند،
اندازهگیری کنند و توزیع نمایند

).(Siadat and Garshasbi 2014

مدیریت دانش در شبکههای

همکاری راهی برای اداره کردن جریان دانش در میان اعضای مختلف شبکه است ( Lai, Tam and

 . ) Chan 2012شبکههای دانش گروهها یا تیمهایی هستند که کارآمدی آنها وابسته به این است
که افراد آن بدانند که چه کسی دانش و تخصص مورد نیاز را دارا است ،دانش و متخصص کجا
قرار دارد و کجا و چه هنگام به آن دانش و متخصص نیاز است ). (Alavi and Tiwana 2002
فناوری اطالعات و ارتباطات امکان فعالیتهایی چون پشتیبانی مشارکتی ،اشتراک دانش،
یادگیری سازمانی و حافظه سازمانی را به مدیریت دانش میدهد ) .(Hicks et al. 2002مجموعه
گستردهای از فناوریها وجود دارد که فعالیتهای شبکههای همکاری را تسهیل میکنند .اینترنت
نوعی فناوری اطالعاتی و ارتباطی است که به همراه سایر فناوریها و خدمات ،محیطی دیجیتالی
برای خلق مداوم دانش جدید ،اشاعه سریع آن و وارد کردن آن به پیکره سازمانها ایجاد میکند
)2003

 .(Liaoدر شبکههای همکاری ،ویژگی اصلی سیستمهای مدیریت دانش ،مدیریت

فعالیتهای مربوط به جریان دانش در مراحل مختلف چرخه همکاری در میان اعضای شبکه از
طریق محیط شبکهای و اینترنت است (.) Lai, Tam and Chan 2012

سیستم مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری ،سیستمی است که امکان ذخیره سازی ،بازیابی و
اشتراک دانش را در یک فضای اشتراکی ابری در اختیار سازمان ها قرار می دهد .این سیستم
تمامی امکانات و قابلیت های سیستم های مدیریت دانش را دارا است و ممکن است در الیه نرم
افزار ،سخت افزار و یا بستری از فضای ابری پیاده سازی شود.

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 20:26 IRDT on Wednesday July 18th 2018

از یک ساختار منعطف ،شکل یک فعالیت مشارکتی را به خود گرفته است که در آن عدهای به

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

استفاده از رایانش ابری به عنوان تکنولوژی پایه سیستم مدیریت دانش موجب ایجاد مزایای
متعددی برای سازمان ها می شود که مهمترین آنها عبارتند از:
 .1صرفه جویی در هزینه
به دلیل اینکه رایانش ابری بر اساس هر بار استفاده از سرویس و یا طول مدت استفاده از
سرویس هزینه در بردارد ،تحت کنترل نگه داشتن و پایین آوردن هزینه ساده تر است
)( (Suthar 2013; Mohamed and Pillutla 2014یعقوبی  ،جعفری وشکوهی .)1394
 .2انعطاف پذیری و نوآوری
رایانش ابری باعث انعطاف پذیر شدن و قابل دسترس شدن  ITاز طریق منابع گوناگون
می شود و همچنین کار کردن با آن را ساده تر می کند(یعقوبی  ،جعفری وشکوهی
. (Suthar 2013))1394
 .3ظرفیت نامحدود ذخیره سازی
امکان داشتن فضای ذخیره سازی بیشتری نسبت به رایانه ها وجود دارد زیرا ذخیره
سازی از طریق ابر ارائه می شود(and Hakulkar 2012

.(Gosavi , Shinde

 .4دسترس پذیری در هر زمان و در هر مکان
کاربران ابر می توانند در هر زمان و هر مکان با استفاده از دستگاه های مختلف نظیر
رایانه های شخصی و یا ابزارهای هوشمند همانند تبلت و تلفن های هوشمند و یا رایانه
های سیار به دانش مورد نیاز دسترسی داشته باشند
(and Pillutla 2014 ;Gosavi , Shinde and Hakulkar 2012

.(Mohamed

 .5همکاری
به دلیل این که مستندات بر روی رایانه های شخصی قرار نمی گیرند و بر روی ابر
میزبانی می شوند  ،چندین کاربر به طور همزمان می توانند برروی مستندات و پروژه ها
کار کنند
) and Pillutla 2014; Gosavi , Shinde and Hakulkar 2012; Suthar 2013

.(Mohamed

برای سازمان های کوچک با منابع کمتر و یا سازمان هایی که زیرساخت آنها نزدیک به پایان
عمرشان است ،اقتباس و انطباق با فناوری رایانش ابری ممکن است ضرورت بیشتری داشته باشد.
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دانش مطرح شده است ،چشم پوشی کرد .موضوع چالش های رایانش ابری را می توان در گروه
های مختلف مانند :امنیت و حفاظت ،مدیریت هویت ،جداسازی داده ها ،مدیریت منابع ،مدیریت
انرژی و برق و در دسترس بودن منابع دسته بندی کرده و مورد بحث قرار داد .براساس نظرسنجی
مؤسسه بین المللی اطالعات ،1در تایید ابر سه مسئله مهم امنیت  ،عملکرد و دردسترس بودن دخیل
می باشد.
.2

پیشینه پژوهش

سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر تلفیقی از مقوله های مدیریت دانش و رایانش ابری است که در
هر یک از این مقوله ها به صورت مجزا پژوهش ها ،مقاالت و منابع علمی بسیاری ارائه شده است،
اما پژوهش های اندکی به مطالعه در خصوص ارائه مدلی برای سیستم مدیریت دانش در محیط
رایانش ابری پرداخته اند که از جمله آنها می توان به مدل ( Kaasدانش به عنوان یک سرویس)
ارائه شده توسط عبداهلل و همکاران 2در سال  ،2011مدل

ITaaS

(مدلی برای سیستم مدیریت

مشارکتی )ارائه شده توسط تالیب و عبداهلل 3در سال  ، 2012مدل

(مدیریت دانش به

KMaaS

عنوان یک سرویس ) ارائه شده توسط محمد و پیلوتال 4در سال  2014و ارائه مدل سیستم مدیریت
دانش با رویکرد مهندسی دانش توسط آنوپان و همکاران 5در سال  2015اشاره نمود  .در جدول 1
 ،برخی از پژو هش های انجام شده در سال های اخیر در مورد سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر
رایانش ابری بیان شده است .هر یک از این پژوهش ها با اهداف مشخصی صورت پذیرفته که در
این جدول به طور خالصه به آنها اشاره می گردد.

)1 International Data Corporation (IDC
2 Abdullah et al.
3 Talib and Abdullah
4 Mohamed and Pillutla
5 Anupan et al.
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عنوان تحقیق

"رایانش ابری :یک

در این مقاله نویسندگان اقدام به توسعه یک چارچوب معماری  KMSبرای مدیریت

چارچوب مفهومی برای

دانش با استفاده از تکنولوژی رایانش ابری نموده اند .آن ها ابراز می دارند که رایانش

سیستم مدیریت دانش"

ابری جایگزین مناسبی برای کاربرد مدیریت دانش می باشد .به عالوه ،این فناوری

1

)(Liao et al. 2011

می تواند باعث کاهش هزینه های سازمانی  ( KMSبا از بین بردن هزینه های سخت
افزاری ،هزینه مجوز استفاده نرم افزار و هزینه های نگهداری) شود.

"مدلی

سیستم

در این مقاله مدلی مبنی برمجتمع سازی سیستم مدیریت دانش و منطق های رایانش

برای

مدیریت دانش به عنوان

ابری برای فراهم کردن دانش به عنوان یک سرویس ( )KaaSارائه شده است .مدل

یک سرویس )(KaaSدر

مبتنی بر سیستم مدیریت دانش است و به دو جزء اصلی تقسیم شده است  :زیر ساخت

محیط رایانش ابری"

 KMSو عملکرد .KMSزیرساخت  KMSشامل اینترانت ،اینترنت و اکسترانت

)(Abdullah et al. 2011

می شود .عملکرد  KMSنیز شامل کسب دانش  ،ذخیره دانش و انتشار دانش می باشد.
در مقاله حاضر جزئیات این مدل مورد بررسی قرار می گیرد.

"مدل فناوری اطالعات به

در این مقاله مدلی از سرویس تکنولوژی اطالعات ) (ITaaSبرای بررسی و حصول
2

عنوان سرویس) (ITaaSدر

اطمینان از رضایت ارائه کنندگان سرویس ابری ) (CSPدر زمینه برگشت سرمایه و

رایانش ابری :مدلی برای

برای مشتریانی که در محیط ابری شرکت می کنند در زمینه کیفیت مطلوب سرویس،

دانش

ارائه شده است .نویسندگان یک مدل سه الیه برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش

سیستم

مدیریت

مشارکتی"
(Talib and Abdullah
)2012

مبتنی بر  ITaaSمعرفی کرده اند .در مقاله حاضر جزئیات این مدل مورد بررسی قرار
می گیرد.

"استفاده از رایانش ابری در

این مقاله درباره چگونگی تاثیر رایانش ابری بر روی روش مدیریت دانش و

سیستم های مدیریت دانش

سرویس های  ITتدارک دیده شده ،بحث می کند .نویسندگان همچنین در مورد

نوآورانه"

3

)(Rafiq et al. 2015

دانش) از محاسبات ابری و خدمات میزبانی استفاده کنند ،بحث می کنند.

"پتانسیل کاربرد ذخیره

در این مقاله ،درباره کاربرد ذخیره ابری در تسهیل مدیریت دانش و ذخیره سازی

سازی ابری در سیستم

مستندات با مقایسه ویژگی های آن ها در دستبه بندی های مختلف بحث می شود .در

مدیریت دانش"

پایان نویسنده پیشنهاد می کند که برای بهبود روند تسهیل کسب ،اشتراک گذاری و

)(Gounadham 2015

توزیع دانش و همچنین توسعه دانش ،برنامه های کاربردی ذخیره ابری نیاز به

 SMEها ،که هم اکنون می توانند برای فعالیت های  ITبزرگ (از جمله مدیریت

عملکرد های پیشرفته گوناگونی دارد.

1 Knowledge Management System
2 Cloud service providers
3 Small and Medium-sized Enterprises
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جدول  .1برخی از پژوهش های انجام شده در مورد سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر
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عنوان تحقیق

"مدیریت دانش در عصر

در این مقاله نویسنده تاثیرات رایانش ابری و وب  2.0بر روی دانش سازمانی را مورد

رایانش ابری و وب : 2.0

بررسی قرار داده است ،همچنین بیان می دارد که رایانش ابری و شبکه های اجتماعی

تجربه قدرت نوآوری های

آنالین در حال ظهور ،به عنوان ابزارهای کمک رسانی به سازمان ها در امور مدیریت

برانداز"

دانش می باشند .همچنین نویسنده بیان می کند که در گذشته پیاده سازی مدیریت

)(Sultan 2013

دانش به علت موانع تکنولوژیکی ،سازمانی ،مالی و جنبه های رفتاری دارای مشکاالتی
بوده است و امروزه رایانش ابری توانایی پشتیبانی از محدودیت های فنی و مالی
مدیریت دانش را دارد و شبکه های اجتماعی آنالین ابزار قدرتمندی برای کمک به
موانع رفتاری محسوب می شوند .عالوه بر این ،نویسنده توضیح می دهد که
سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر ابر ،ارائه کننده یک موقعیت بزرگ ،به خصوص
برای سازمان های کوچک می باشد که می توانند از مزایای دامنه و منابع زیاد رزرو
شده در ابر ،بهره ببرند.

" پذیرش مدیریت دانش

در این مقاله ،ارائه سرویس های مدیریت دانش از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته

مبتنی بر ابر"

است :نرم افزار به عنوان سرویس ) (SaaSو دانش به عنوان سرویس )KaaS . (KaaS

(Sadeghzadeh et al.
)2014

به عنوان سرویسی که "قابل استفاده برای دسترسی به دانش مشخص و ضروری در هر
زمان و هر مکان" است ،معرفی می گردد .با استفاده از این سرویس ،سازمان ها نیاز به
استخدام پرسنل خبره ندارند .بنابراین ریسک های حاصل از خطای انسانی کاهش
می یابد .همچنین این مقاله ،چارچوب مدیریت دانش ابری مبتنی بر چهار دیدگاه
(ریسک های مرتبط ،مزایا ،شرکت و مشخصات محیطی) را معرفی می کند که از آن
برای توضیح نحوه انتخاب مدیریت دانش ابری استفاده می گردد .این مقاله بینش
خوبی از مزایای مدیریت دانش ابری و انتخاب آن ،ارائه می کند اما جزئیات کمی در
این باره مطرح کرده است.

"رایانش ابری :تکنولوژی

هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل رایانش ابری به عنوان یک فضای همکاری

سبز برای جامعه دانش"

یکپارچه چند الیه برای کسب دانش ،پرورش و به اشتراک گذاری آن است و مدلی

(Mohamed and
)Pillutla 2014

چهار الیه برای سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر ارائه می کند .همچنین در این مقاله
نویسندگان به بیان منافع حاصل از کاربرد رایانش ابری در سیستم مدیریت دانش
پرداخته اند .در مقاله حاضر جزئیات این مدل مورد بررسی قرار می گیرد.

از مجموعه مطالعات انجام شده برخی از پژوهش ها تنها جنبه تئوریک دارند و برخی از پژوهش
های انجام شده به ارائه معماری و مدل برای سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر پرداخته اند هرچند
که هیچ یک از آنها نتوانسته اند به بکارگیری تمامی ظرفیت ها و مزایای استفاده از زیرساخت
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مدیریت دانش مبتنی بر ابر از منظر مؤلفه های تشکیل دهنده مدل می پردازیم.
 .1-3مدل مديريت دانش به عنوان يک خدمت  (KMaaS)1در رايانش ابری

رایانش ابری مبتنی بر معماری سرویس گرا می باشد و متقاضیان می توانند ترکیبی از
سرویس های رایانش ابری را در سطوح مختلف اجاره نمایند .در مدل مدیریت دانش به عنوان
سرویس  ،KMaaSالیه مدیریت دانش بر اساس چارچوب ها و پروتکل های مدیریت دانش به
عنوان الیه سرویس مدیریت دانش معرفی می گردد که به صورت مجزا بر روی سه الیه اصلی
ارائه سرویس در رایانش ابری پیاده سازی می گردد.
معماری سیستم

 KMaaSمبتنی برچهار الیه زیر است)and Pillutla 2014



الیه اول :زیرساخت به عنوان خدمت )(IaaS



الیه دوم :پلت فرم به عنوان خدمت

)(PaaS



الیه سوم :نرم افزار به عنوان خدمت

)(SaaS



الیه چهارم:

:(Mohamed

مدیریت دانش به عنوان خدمت )(KMaaS

دانش می تواند از منابع عظیم داده ذخیره شده در الیه  IaaSاستخراج شود و الیه  PaaSانعطاف
پذیری مورد نیاز برای سفارشی سازی ابزارهای مدیریت دانش را فراهم می کند .در این مدل،
الیه

KMaaS

با الیه  SaaSکه نرم افزارهای اصلی

KM

بر روی آن اجرا می شوند ،در ارتباط

است.
در مدل مذکور ،الیه

KMaaS

به دو زیر الیه به نام های شخصی سازی 2و تدوین 3تقسیم

می شود .در الیه تدوین ،ابزارهای مدیریت دانش ( که در الیه های SaaSو  PaaSپیاده سازی
شده اند) برای اجرای عملیات مربوط به مدیریت دانش از جمله همکاری ،مدیریت محتوا،
مدیریت ثبت و نگهداری مورد استفاده قرار می گیرند و کاربران را قادر می سازند که با استفاده
از ابزار مناسب به کسب دانش ،سازماندهی دانش ،اشتراک دانش  ،ارائه و تقویت دانش موجود
بپردازند .این الیه فرعی در واقع واسطی بین فناوری و مدل های کسب و کاری است که با
1 Knowledge Management as a Service
2 Personalization
3 Codification
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در آن مدیریت و اداره فرآیندهای کسب و کار انجام می شود و تغییرات مرتبط با مدل کسب و
کار تدوین شده در چشم انداز سازمان و یا تغییرات مرتبط با استراتژی های کسب وکار نظیر
اهداف ،برنامه ها و عملکرد را تسهیل می کند .تمامی این تغییرات از طریق تیم های کاری،
شبکه های اجتماعی و کارگزاران دانش اجرا می گردد)and Pillutla 2014

. (Mohamed

 .2-3مدل دانش به عنوان يک خدمت (KaaS)1در محیط رايانش ابری

این مدل به دو بخش اصلی عملکرد های سیستم مدیریت دانش و زیرساخت های سیستم مدیریت
دانش تقسیم می شود .در این مدل  ،یک سیستم مدیریت دانش می بایست شامل مؤلفه ها و
عملکرد های اکتساب دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش باشد .مجموعه مؤلفه های
مذکور اولین بخش از مدل  KaaSرا تشکیل می دهند )2010

. (Abdullah 2008; Talib et al.

دومین بخش از سیستم مدیریت دانش در مدل  ، KaaSزیر ساخت سیستم مدیریت دانش می باشد.
این بخش از چندین نوع سیستم شبکه اینترانت ،اکسترانت و اینترنت تشکیل شده است.
 .3-3مدل تکنولوژی اطالعات به عنوان يک خدمت  (ITaaS)2در رايانش ابری :سیستم مديريت
دانش مشاركتی (CKMS)3

رایانش ابری محیطی است که برای کاربران این امکان را فراهم می کند که به طور مشترک بر
مبنای توافقات سطح خدمات  4تعیین شده بین فراهم کننده خدمت و متقاضی خدمت با یکدیگر
همکاری نمایند (یعقوبی  ،همت و راشکی .)1394
مدل تکنولوژی اطالعات به عنوان خدمت ) ، (ITaaSبه منظور بررسی و حصول اطمینان از رضایت
فراهم کنندگان سرویس ابری در زمینه بازگشت سرمایه و رضایت متقاضیان خدمت در زمینه
کیفیت مطلوب سرویس ،ارائه شده است.) Talib and Abdullah 2012).
در این مدل سه الیه برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر  ITaaSدر نظر گرفته شده
است .الیه درونی با عنوان منبع به عنوان سرویس 5نامیده می شود که تلفیقی از سرویس های پایه
1 Knowledge as a Service
2 Information Technology as a Service
)3 Collaborative knowledge Management System (CKMS
)4 Service Level Agreements (SLAs
)5 Resource as service (RaaS
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و نرام افزار به عنوان سرویس

)(SaaS

) می باشد .الیه میانی الیه

ITaaS

است که ارائه کننده

تکنولوژی اطالعات ( به عنوان مثال سرویس های  ITو نرم افزارهای مورد نیاز ) است و به عنوان
پردازشی که روی منبع به عنوان سرویس راه اندازی می شود ،پیاده سازی می گرددو در نهایت
الیه بیرونی به عنوان سیستم مدیریت دانش مشارکتی شناخته می شود .سیستم مدیریت دانش
مشارکتی ،امکان خدمت رسانی ارائه دهنده خدمات ابر برای مدیریت ،تسهیل سازی و اشتراک
دانش کاربران وانجام فعالیت آنها به صورت مشترک را فراهم می کند

(Talib and Abdullah

).2012
مدل  ITaaSهمراه با  RaaSو  SLAبه منظور اطمینان بخشی به هر شخصی که در حال ارائه و
دریافت خدمات در ابر می باشد این تضمین را می دهد که از باالترین رضایت و بیشترین
بازگشت سرمایه در تخصیص و به اشتراک گذاری منابع در میان ارائه دهندگان و دریافت
کنندگان خدمات در محیط رایانش ابری برخوردار خواهد شد .همچنین در اجرای این مدل
ارائه دهندگان خدمات ابر می توانند به مجموعه ای از فرآیندها در محیط ابری دست یابند که
تأثیر مهمی در کسب (فراهم آوری) ،ذخیره سازی ،اشاعه و به کارگیری دانش برای اهداف آتی
دارند.

 .4-3مدلی برای سیستم مديريت دانش در محیط رايانش ابری با رويکرد مهندسی دانش

مهندسی دانش از اصول مهندسی و ادغام دانش موجود با سیستم های کامپیوتری ،برای حل مسائل
پیچیده استفاده می کند و فرآیندی مبتنی بر دانش است که می تواند با مدیریت صحیح مهندسی
نرم افزار و علوم کامپیوتر و با استفاده از رویکرد نرمال سازی و شاخص گذاری برای ذخیره کردن
دانش به کمک سیستم های کامپیوتری توسعه یابد (.)Hassan 2013
از تلفیق سیستم های مدیریت دانش ،مهندسی دانش و رایانش ابری چارچوبی حاصل می گردد
که شامل چهار جزء از سیستم مدیریت دانش متشکل از .1بازیابی دانش  .2ذخیره سازی دانش
 .3اشتراک گذاری دانش و  .4انتشار دانش می شود و همچنین این چارچوب شامل سه جزء از
رویکرد مهندسی دانش متشکل از  .1کسب دانش  .2ذخیره دانش و  .3کاربرد دانش می باشد
(.)Darai,Singh and Biswas 2010; Anupan, Nilsook and Wannapiroon 2015 ; Preece et al. 2001

در این مدل رایانش ابری با معماری ابر خصوصی پیاده سازی می گردد .کاربران می توانند از
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محیط ابری (

به طور مثال زیرساخت به عنوان سرویس ) ، (IaaSپلت فرم به عنوان سرویس )(PaaS
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شخصی  ،تلفن ها و تبلت های هوشمند و  ...به سیستم ها و نرم افزارهای مورد نیاز دسترسی داشته
باشند و منابع را از این طریق به اشتراک گذارند.
 .3روش پژوهش

در این پژوهش با به کارگیری روش تحقیق آمیخته ،در مرحله کیفی با استفاده از مطالعات
کتابخانه ای ،ابتدا مقاالت و تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت دانش و رایانش ابری و
مدل های موجود در ارتباط با پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر ابر مورد بررسی قرار
گرفته است و سپس بر مبنای مدل های بررسی شده چارچوب جدیدی برای سیستم مدیریت دانش
در محیط رایانش ابری تدوین می گردد .چارچوب ارائه شده شامل هفت مؤلفه اصلی سرویس
گردآوری دانش ،سرویس ذخیره و بازیابی دانش ،سرویس توزیع دانش ،سرویس جستجو و ارائه
دانش ،سرویس یکپارچه سازی دانش و سرویس استنتاج دانش است که بر روی بستری از ابر پیاده
سازی می شود .همچنین در این مرحله ،مدل پیشنهادی با سایر مدل های ارائه شده برای سیستم
مدیریت دانش مبتنی بر ابر ،از منظر مؤلفه های اصلی مورد مقایسه قرار گرفته است .در مرحله
کمی ،ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از ابزار کلودسیم 1که ابزاری است متداول و قابل توسعه
برای مدل سازی و شبیه سازی سیستم های مبتنی بر رایانش ابری ،صورت پذیرفته است.
.4

مدل پیشنهادی سیستم مديريت دانش در محیط رايانش ابری

پیش از تعریف مؤلفه های سیستم مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری ،چرخه حیات مدیریت
دانش بررسی می گردد .توجه به چرخه حیات مدیریت دانش نه تنها باعث افزایش درک مفاهیم و
اجزای آن می گردد بلکه به درک الزامات و نیازمندیهای مدیریت دانش نیز کمک می کند.
در چرخه حیات مدیریت دانش ارائه شده توسط نیسن ، 2چارچوب نوناکا
منظر سیستم اطالعات بسط داده شده است

(and Minssek 2006

3

)1994

 (Nonakaاز

 .(Jisoo,Injuدر این چارچوب

مدیریت دانش شامل :فرآیندهای ایجاد ،رسمی سازی ،سازماندهی ،توزیع ،استفاده و تکامل
می شود و دانش از تجربه کارکنان یک سازمان به وجود می آید  ،فرموله می شود و به عنوان
1 CloudSim
2 Nissen
3 Nonaka
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طریق اینترنت و بدون نیاز به نصب نرم افزار و از طریق دستگاه های مختلف نظیر رایانه های
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هنگامی که کارکنان سازمان به دانشی نیاز داشته باشند می توانند دانش مناسب را از پایگاه دانش
جستجو و کسب نمایند .دانش کسب شده را مورد استفاده قرار دهند ،درونی سازی نموده و آن
را با تجربیات خود ترکیب نمایند و دانش جدید را به وجود آورند.
بر اساس چرخه حیات مدیریت دانش و ویژگی های اساسی سرویس دهی در رایانش ابری و
همچنین مطالعه پژوهش های پیشین ،مجموعه مؤلفه های اساسی که در مدل پیشنهادی برای
سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر در نظر گرفته می شود در جدول 2بیان شده است.
جدول  .2مؤ لفه های اساسی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر در مدل پیشنهادی
عملکرد

مؤلفه  KMSمبنتی بر ابر

شامل فرآیند گردآوری دانش ضمنی  /صریح
مناسب از منابع داخلی (کارکنان)و منابع

مراحل چرخه حیات KM

ایجاد
سرویس گردآوری دانش

خارجی مناسب می شود.

رسمی سازی

شامل فرآیند ذخیره و بازیابی دانش می شود.

سرویس ذخیره و بازیابی دانش

سازماندهی

شامل فرآیند توزیع دانش تولید شده در میان

سرویس توزیع دانش

توزیع

درخواست کنندگان دانش (مشتریان دانش)
می شود.
شامل فرآیند یافتن دانش ضمنی  /صریح

سرویس جستجوی دانش

مناسب از منابع داخلی و خارجی مناسب

استفاده

می شود.
شامل فرآیند تحویل دانش به درخواست

سرویس ارائه دانش

کننده توسط ارائه کننده دانش می شود.
شامل فرآیند نگهداری دانش و المان های

سرویس یکپارچه سازی دانش

دانش حاصل از منابع مختلف و ترکیب آنها

تکامل

می شود.
شامل فرآیند استنتاج ،یادگیری و ...از دانش
کسب شده و همچنین تبدیل دانش ضمنی به
دانش صریح و روشن( در صورت امکان)
می شود.

سرویس استنتاج دانش
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دانش کدگذاری شده بر اساس مکانیزم های سازماندهی شرکت ذخیره می گردد.
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دانش در سازمان را پوشش می دهند .مراحل ایجاد و رسمی سازی دانش توسط سرویس
گردآوری دانش در سازمان اجرا می شود .با ارائه این سرویس دانش ضمنی و صریح کارکنان
جمع آوری شده و در صورتی که سرویس مذکور بر بستر ابر ترکیبی پیاده سازی شود این مدل
سازمان را قادر می سازد تا گردآوری دانش ارزنده حاصل از منابع مختلف از جمله
تامین کنندگان ،مشتریان و حتی رقبا نیز میسر گردد .با استفاده از فرآیند ذخیره و بازیابی دانش که
توسط سرویس ذخیره و بازیابی دانش اجرا می گردد ،دانش گردآوری شده در سازمان کدگزاری
شده و مرحله سازماندهی از چرخه حیات دانش در سازمان تکمیل می شود .دانش طبقه بندی شده
و سازماندهی شده از طریق سرویس های جستجو ،ارائه و توزیع دانش در اختیار کارکنان سازمان
قرار می گیرد و به این ترتیب مراحل توزیع و استفاده از دانش سازمانی در چرخه حیات دانش در
سازمان اجرا و پیاده سازی می شود .با توجه به قابلیت گسترده ای که رایانش ابری در ایجاد
زیرساخت هوش تجاری دارد از جمله پایگاه های داده با ظرفیت باال و منابع پردازشی قدرتمند ،با
در نظر گرفتن سرویس یکپارچه سازی دانش در مدل پیشنهادی امکان ترکیب و ادغام دانش
سازمانی حاصل از گروه های مختلف کاری در سازمان و دانش حاصل از منابع مختلف خارج از
سازمان ( تامین کنندگان ،مشتریان ،رقباو  )..فراهم می شود و چرخه حیات دانش درسازمان با در
نظر گرفتن سرویس استنتاج دانش که شامل فرآیند یادگیری مشارکتی و خلق دانش جدید از
دانش کسب شده از منابع مختلف می شود ،تکامل می یابد.
مدل پیشنهادی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری در شکل  1نمایش داده شده است.
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هر یک از مؤلفه های اساسی در نظر گرفته شده در مدل پیشنهادی ،بخشی از مراحل چرخه حیات
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در این مدل ،رایانش ابری تکنولوژی پایه ای سیستم مدیریت دانش می باشد و همانگونه که در
شکل  1مشاهده می شود بر اساس چرخه حیات مدیریت دانش مؤلفه های اصلی سیستم مدیریت
دانش به صورت هفت سرویس مجزا در نظر گرفته شده است که هر یک از آنها شامل یک
فرآیند اصلی سیستم مدیریت دانش می شود.
سرویس گردآوری دانش در برگیرنده فرآیندی آغازین است که در آن افراد می توانند دانش
خود را به عنوان یک خدمت ارائه دهند.
سرویس ذخیره و بازیابی دانش شامل فرآیند دیگری است که توسط سیستم مدیریت دانش به
منظور ذخیره سازی دانش به عنوان یک خدمت با استفاده از رویکردهایی نظیر رویکرد نرمال
سازی و رویکرد نمایه سازی انجام می شود و شامل فعالیت هایی برای به روزرسانی داده و دانش
توسط کاربران می شود .دانشی که توسط تیم های کاری خلق می شود ،جمع آوری شده و در
پایگاه داده طبقه بندی و ذخیره سازی می شوند.
سرویس توزیع دانش شامل فرآیندی در سیستم مدیریت دانش است که انتشار دانش میان کاربران
را تسهیل می کند.
سرویس های جستجو و ارائه دانش ،فرآیند کاربرد دانش را شامل می شوند که متشکل از
فعالیت هایی برای تحویل داده و دانش برای استفاده کاربران و سازمان ها می باشد.کاربران
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مورد نظر دسترسی داشته باشند.
سرویس یکپارچه سازی دانش شامل فرآیندی است که دانش جمع آوری شده از منابع مختلف
داخل و خارج از سازمان را ادغام و یکپارچه نموده و زیرساخت هوش تجاری را برای سازمان
فراهم می کند.
سرویس استنتاج دانش شامل فرآیند ادراک ،استنتاج و یادگیری از مجموعه دانش عظیم
جمع آوری شده و یکپارچه شده در پایگاه داده می شود.
تمامی سرویس های در نظر گرفته شده بر پایه سه مدل اصلی ارائه خدمت در رایانش ابری پیاده
سازی می شوند و عبارتند از:


زیرساخت به عنوان خدمت ) : (IaaSیک مرکز داده برای مدیریت و کنترل منابع است
که بر اساس نیاز کاربر مانند منابع شبکه ،مجازی سازی ،منابع حافظه ،سرورها،



دستگاه های ذخیره سازی ،منابع پایگاه داده و  ...تنظیم می شود.
پلت فرم به عنوان خدمت ) : (PaaSاین الیه زیر ساختی برای توسعه برنامه های
کاربردی و ابزارهای مدیریت دانش ،سرور های برنامه های کاربردی و تست نرم افزار
برای کاربران شخصی و تیم های کاری سازمان های بزرگ (که کاربر خدمات ابر



هستند و از ابزارها و محیط ابر استفاده می کنند) فراهم می کند.
نرم افزار به عنوان خدمت ) : (SaaSاین الیه نرم افزار است که به کابران از طریق شبکه
ارائه می شود.کاربران نیازی به نصب نرم افزارها بر روی دستگاه های شخصی خود
ندارد .یک  SaaSموجب کاهش زمان و هزینه پیاده سازی نرم افزار برای سازمان
می شود). (Anupan, Nilsook and Wannapiroon 2015 ; Mohamed and Pillutla 2014

همچنین در این مدل با توجه به استراتژی های مدیریت دانش در سازمان و نیازمندیهای مختلف
سازمان  ،سناریوهای گوناگونی را می توان برای استقرار سرویس های ذکر شده برای سیستم
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می توانند از طریق دستگاه های مختلف نظیر تلفن های همراه و یا کامپیوترهای شخصی به دانش
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ابر ترکیبی(3اکسترانت) در نظر گرفت .سه بستر پیاده سازی رایانش ابری عبارتند از:


اینترانت :این زیرساخت برای مدیریت و استفاده از خدمات در داخل سازمان استفاده
می شود .اولین الیه از تجهیزات مورد نیاز برای یک مدل سیستم مدیریت دانش در یک
محدوده کوچک است و ابر خصوصی نامیده می شود  .در گذشته این نوع سیستم
شبکه ای ،شبکه محلی نامیده می شد.



اینترنت :این زیرساخت به منظور افزایش ظرفیت و توانایی در ایجاد شبکه ای در مقیاس
بزرگ به کار می رود و ابر عمومی نامیده می شود .



اکسترانت  :یک زیرساخت ابری بین ابر عمومی و ابر خصوصی است و طبق
نیازمندیهای سازمان قابل مدیریت است .این سیستم ،ابر ترکیبی نیز نامیده می شود.

پس از شرح مؤلفه های اصلی و اجزای مدل پیشنهادی ،حال مقایسه این مدل با پژوهش های
مشابه و مدل های شرح داده شده در بخش  ،3ارائه می گردد.
جدول  .3مقایسه نتایج با پژوهش های مشابه
عنوان تحقیق

نام مدل

مؤلفه های اساسی  KMمبتنی

بستر پیاده سازی

بر ابر

"مدلی برای سیستم مدیریت دانش برای
تسهیل سازی دانش به عنوان یک سرویس

مدل

کسب دانش  ،ذخیره دانش ،

الیه نرم افزار به عنوان

KaaS

انتشار دانش  ،کاربرد دانش

سرویس)(SaaS

)(KaaSدر محیط رایانش ابری"
)(Abdullah et al ,2011

"رایانش ابری :تکنولوژی سبز برای جامعه
دانش"

مدل
KMaaS

)(Mohamed and Pillutla ,2014

"مدل فناوری اطالعات به عنوان سرویس
)(ITaaSدر رایانش ابری :مدلی برای
سیستم مدیریت دانش مشارکتی"
)(Talib and Abdullah ,2012

کسب دانش ،سازماندهی

الیه ای مجزا بر روی

دانش ،اشتراک دانش  ،ارائه

بستری از ابر

دانش ،تقویت دانش
مدل
ITaaS

کسب دانش ،ذخیره دانش،

الیه نرم افزار به عنوان

اشاعه و کاربرد دانش

سرویس)(SaaS

الیه منابع به عنوان
سرویس)(RaaS
1

Private Cloud
Public Cloud
3
Hybrid Cloud
2
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مدیریت دانش در محیط رایانش به صورت ابر خصوصی(1اینترانت) ،ابر عمومی(2اینترنت) و یا
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"چارچوبی برای سیستم مدیریت دانش در

مدل

بر ابر

محیط رایانش ابری با رویکرد مهندسی
دانش"
)(Anupan et. Al,2015

KMaaS

با

کسب دانش ،ذخیره دانش،

بستری از ابر خصوصی

کاربرد دانش

رویکرد
مهندسی
دانش

مقاله حاضر

مدل

گردآوری دانش،ذخیره و

بستری از ابر خصوصی

پیشنهادی

بازیابی دانش،توزیع دانش،

 ،ابر عمومی و یا ابر

جستجوی دانش ،ارائه دانش،

ترکیبی با توجه به

یکپارچه سازی دانش ،استنتاج

استراتژی ها و

دانش

نیازمندیهای مدیریت
دانش در سازمان

همانطور که در جدول  3مشاهده می شود در مدل های مختلف سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر،
مؤلفه های مختلفی مد نظر قرار گرفته و مدل های مختلف پیاده سازی ابر و کاربرد الیه های
سرویس ابر به منظور بستر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در نظر گرفته شده است تا از تلفیق
ف ناوری رایانش ابری و سیستم مدیریت دانش مزایای متعدد این فناوری نوین در مدیریت دانش
مورد استفاده قرارگیرد .در مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن دو سرویس یکپارچه سازی دانش و
استنتاج دانش در سیستم مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری در مقایسه با سایر مدل های
بررسی شده ،قابلیت گسترده ای که رایانش ابری برای گرد آوری دانش و ایجاد زیر ساخت هوش
تجاری فراهم می کند مورد توجه قرار گرفته است.
 .6ارزيابی مدل پیشنهادی

در این بخش به ارزیابی مدل پیشنهادی ارائه شده در بخش قبل می پردازیم .به منظور ارزیابی
مدل ،ابزار شبیه سازی کلودسیم مورد استفاده قرار گرفته است .کلودسیم یکی از متداول ترین
ابزارهای شناخته شده است و چارچوبی قابل توسعه در پلت فرم جاوا برای مدل سازی و شبیه
سازی سیستم های مبتنی بر رایانش ابری ارائه می دهد ( .)Kumar and Rai 2014این ابزار امکان
مدل سازی سرورها با خصوصیات سخت افزاری مختلف در دیتاسنتر ابر و شبیه سازی تخصیص
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عنوان تحقیق

نام مدل

مؤلفه های اساسی  KMمبتنی

بستر پیاده سازی
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مختلف تخصیص منابع و نگاشت کارها 1به هر یک از ماشین های مجازی را پشتیبانی
می کند) . (Sinha and Shekhar 2015انعطاف پذیری و مقیاس پذیری باالی ابزار مذکور و امکاناتی
که برای شبیه سازی اجزاء ابر فراهم می کند از مهمترین دالیل انتخاب این ابزار برای ارزیابی مدل
پیشنهادی در این تحقیق است .
با استفاده از ابزار مدل سازی کلودسیم ،شبیه سازی مدل پیشنهادی برای سیستم مدیریت دانش در
محیط رایانش ابری با استفاده از منابع موجود در یک ابر خصوصی در پلت فرم جاوا پیاده سازی
شد .شرایطی که به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی در نظر گرفته شده است در ادامه بیان شده است.
مشخصات منابع رایانشی که برای ارزیابی مدل به کار رفته است عبارت است از  :استفاده از دو
سرور در دیتاسنتر ابر خصوصی که بار کاری بین آنها توزیع می شود و هریک دارای پردازنده با
توان  1میلیون دستور بر ثانیه ،پهنای باند  1گیگابایت بر ثانیه 2 ،گیگابایت حافظه و یک ترابایت
فضای ذخیره سازی هستند.
فرض بر این است که تعداد  Nکاربر از سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر استفاده می کنند و از
این تعداد  10درصد در حال استفاده از سرویس گردآوری دانش 20 ،درصد در حال استفاده از
سرویس ذخیره و بازیابی دانش 10 ،درصد در حال استفاده از سرویس توزیع دانش  30 ،درصد از
کاربران در حال استفاده از سرویس های جستجوی دانش و ارائه دانش  20 ،درصد از کاربران در
حال به کارگیری سرویس یکپارچه سازی دانش و  10درصد از کاربران در حال استفاده از
سرویس استنتاج دانش هستند.
با توجه به اینکه هریک از این سرویس ها نیازمندیهای پردازشی متفاوتی دارند و بار کاری
متفاوتی بر سیستم اعمال می کنند  ،میزان تأخیری که کاربر در حین استفاده از سیستم تجربه
می کند می تواند به عنوان یک شاخص ارزیابی  ،مورد توجه قرار گیرد .از این رو این شاخص
برای تعداد  500 ،200 ،100و  1000کاربر در شبیه سازی مورد اندازه گیری قرار گرفته است و
نتایج در جدول  4قابل مشاهده است.
Tasks

1
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تعداد كاربران

 100كاربر

 200كاربر

 500كاربر

 1000كاربر

سرويس گردآوری دانش

 1.6ثانیه

 3.31ثانیه

 8.4ثانیه

 16.72ثانیه

سرويس ذخیره و بازيابی دانش

 6.6ثانیه

 13.39ثانیه

 33.38ثانیه

 66.77ثانیه

سرويس توزيع دانش

 1.7ثانیه

 3.42ثانیه

 8.29ثانیه

 16.72ثانیه

سرويس های جستجو و ارائه

 11.59ثانیه

 23.19ثانیه

 58.38ثانیه

 116.54ثانیه

سرويس يکپارچه سازی دانش

 12.5ثانیه

 25.1ثانیه

 62.5ثانیه

 129.1ثانیه

سرويس استنتاج دانش

 16.5ثانیه

 33.5ثانیه

 82.99ثانیه

 165.98ثانیه

میانگین تأخیر
دانش

با توجه به اینکه منابع موجود در دیتاسنتر ابر خصوصی ظرفیت ثابتی دارد و این منابع بین تمامی
سرویس ها به اشتراک گذاشته می شود  ،میانگین مدت زمان تأخیر در سرویس دهی با افزایش
تعداد کاربران سیستم به طور قابل توجهی افزایش می یابد .از این رو استفاده از منابع رایانشی قوی
تر ،ابر عمومی و یا ترکیبی از ابر خصوصی و ابر عمومی برای تعداد کاربرن بیشتر از  1000نفر،
میزان تأخیر در سرویس دهی را کاهش خواهد داد .
وکیلی در مقاله "ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارائه سرویس های یادگیری
الکترونیکی " از روشی مشابه برای ارزیابی سیستم یادگیری الکترونیک در محیط رایانش ابری
استفاده کرده است .مشخصات منابع رایانشی که برای این ارزیابی به کار رفته است عبارت است
از  :استفاده از دو سرور در دیتاسنتر که هریک دارای پردازنده با توان  1میلیون دستور بر ثانیه،
پهنای باند  1گیگابایت بر ثانیه 1 ،گیگابایت حافظه و یک ترابایت فضای ذخیره سازی هستند.
در ارزیابی صورت پذیرفته توسط نرم افزار کلودسیم و شبیه سازی این سیستم ( سیستم یادگیری
الکترونیکی مبتنی بر ابر) در یک ابر خصوصی نتایج به شرح جدول  5حاصل شده است(وکیلی
.)1393
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تعداد كاربران
سرويس نوع 1

 10كاربر

 2.5ثانیه

 200كاربر

 31.9ثانیه

 500كاربر

 66.65ثانیه

 1000كاربر

 133.43ثانیه

( انجام شبیه سازی و آزمايشات
میانگین تأخیر

علمی)
سرويس نوع 2

 1.75ثانیه

 20.1ثانیه

 41.74ثانیه

 83.42ثانیه

( انجام تعامالت جمعی)

از مقایسه میانگین تأخیر در سرویس های مختلف در دو جدول  4و  5برای تعداد  500 ،200و
 1000کاربر ،نتایج حاصل نشان می دهد که با توجه به مشخصات منابع رایانشی به کار رفته و
همچنین نیازمندیهای پردازشی هر یک از سرویس ها ،میزان تأخیری که در دریافت سرویس های
مختلف د ر محیط رایانش ابری حاصل می شود متفاوت خواهد بود  .باید توجه داشت که ارزیابی
دقیق چارچوب ها و مدل ها از طریق روش های کمی کار ساده ای نیست چراکه اساساً این دسته
از محصوالت توصیفی و پیشنهادی هستند و نه تجویزی و از سوی دیگر شرایط حاکم بر
سازمان ها و تیم های پروژه در نحوه به کارگیری مدل های پیشنهادی و میزان منابع در دسترس
آنها در نتایج حاصل بسیار مؤثر می باشد.
 . 7نتیجه گیری

رایانش ابری یک راه حل جدید برای مسئله زیرساخت فناوری اطالعات است و با توجه به
کاهش زمان ،هزینه و تالش برای رفع نیازهای توسعه نرم افزار متداول شده است .این فناوری
ابزاری برای جمع آوری و توزیع مجدد دانش است و قابلیت های زیادی برای ارائه سرویس های
مدیریت دانش دارد که می تواند به صورت گسترده برای هوش تجاری و ایجاد مزیت رقابتی نیز
مورد استفاده قرارگیرد.
در این مقاله مدل های مختلف پیاده سازی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر و مؤلفه های اساسی
آنها معرفی و مورد بررسی قرار گرفت و در پایان بر اساس مجموعه مطالعات انجام شده و با
توجه به چرخه حیات مدیریت دانش ،مدلی برای سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر ارائه شد.
در مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن دو سرویس یکپارچه سازی دانش و استنتاج دانش در سیستم
مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری در مقایسه با سایر مدل های بررسی شده  ،سعی بر این است
که عالوه بر استفاده از مزایای متعدد رایانش ابری همچون کاهش هزینه سخت افزار و نرم افزار،
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گسترده ای که رایانش ابری برای گرد آوری دانش و ایجاد زیر ساخت هوش تجاری فراهم
می کند ،نیز مورد توجه قرار گیرد و به این ترتیب بستری پدید آید تا از مجموعه دانش
گرد آوری شده از منابع مختلف ،یادگیری مشارکتی و دانش جدید حاصل گردد  .همچنین با در
نظر گرفتن استراتژی های پیاده سازی این سیستم بر بستر ابر ترکیبی ،این مدل سازمان را قادر
می سازد تا دسترسی به دانش ارزنده حاصل از منابع مختلف از جمله تامین کنندگان ،مشتریان و
حتی رقبا نیز میسر گردد .
پیشنهاداتی برای پژوهش های آينده




بررسی موانع و چالش های پیاده سازی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر در
سازمان های ایران.
بررسی نحوه پیاده سازی و اجاره سرویس های مختلف مدیریت دانش مبتنی بر ابر در
سازمان های مختلف با اندازه ،استراتژی ها ونیازمندیهای مدیریت دانش متفاوت.



بررسی مزایا و فرصت های نهفته درارتباط برون سازمانی سیستم های مدیریت دانش
مبتنی بر ابر سازمان با سازمان های مشابه  ،رقبا ،تامین کنندگان و . ...
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ABSTRACT: Today, data, information and knowledge are very

important assets for the Organizations and the effective management
of knowledge is considered a way to gain and sustain a competitive
advantage in a highly dynamic environment of the organizations. With
the growth of information and communication technologies, cloud
computing and Web 2.0, as new Phenomena, recommend helpful
solutions in the field of knowledge management. In this article, we
introduce and review various models of the cloud-based knowledge
management systems at first, and then we present a framework for
knowledge management system in the cloud-computing environment.
The proposed framework consists of seven main components. To
compare to the other reviewed models ,In this framework, additionally
,we used the numerous benefits of cloud computing such as reducing
the cost of hardware and software, flexibility, accessibility at any time
and place, collaboration ,etc. where we tried to concerning the great
capability of cloud computing for gathering knowledge and providing
business intelligence infrastructure.
Keywords: Cloud Computing, Knowledge Management, Knowledge as a
Service Model (KaaS), Technology as a Service Model (ITaaS), Knowledge
Management as a Service Model (KMaaS), Collaborative Knowledge
Management System

ارائه چارچوبی برای مديريت دانش در محیط رايانش ابری و وب  | 2.0سیادت و مظفری مهر

دارای مدرک دکتری در رشته در فناوری اطالعات از دانشگاه پلی تکنیک
میالن( ایتالیا) است .ایشان هماکنون استادیار گروه مدیریت فناوری
اطالعات ،دانشکده مدیریت و حسابداری در دانشگاه شهید بهشتی است.
مدیریت دانش ،محاسبات سرویس گرا ،ارزیابی کیفیت خدمات ،مدیریت
فرآیندهای کسب و کار ،مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار،
فرآیندکاوی ،محاسبات نرم و رفتار سازمانی از جمله عالیق پژوهشی وی
است.

آزاده السادات مظفری مهر
دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطالعات گرایش
کسب و کار الکترونیک از دانشگاه شهید بهشتی است .مباحث مرتبط با
مدیریت دانش ،تحلیل داده و داده کاوی ،فرآیندکاوی ،مهندسی مجدد
فرآیندهای کسب و کار ،رایانش ابری و تحلیل شبکه های اجتماعی مجازی
از جمله عالیق پژوهشی وی است.
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