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Abstract: Today, data, information and knowledge are very important
assets for 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 cloudcomputing 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
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چكيــده :امــروزه داده ،اطالعــات و دانــش داراییهــای بســیار مهمــی بــرای
ســازمانها محســوب میشــوند و مدیریــت مؤثــر دانــش راهــی بــرای کســب و
حفــظ مزیــت رقابتــی در محیـ ِ
ـط ب ـ ه شــدت پویــای سازمانهاســت .بــا گســترش
فناوريهــاي اطالعاتــي و ارتباطــي پديدههــاي نويــن رايانــش ابــري و وب ،2/0
راهحلهــاي مفيــدي را در حــوزة مديريــت دانــش پيشــنهاد ميدهنــد .در ایــن
مقالــه ابتــدا بــه معرفــی و بررســی مدلهــای مختلــف سیســتم مدیریــت دانــش
مبتنــی بــر ابــر میپردازیــم و ســپس ،چارچوبــی بــرای سیســتم مدیریــت دانــش در
محیــط رایانــش ابــری ارائــه میکنیــم .چارچــوب پیشــنهادی شــامل هفــت مؤلفــة
اصلــی اســت کــه بــر روی بســتری از ابــر پیادهســازی میشــود .در مقایســه بــا ســایر
مدلهــای بررسیشــده ،در چارچــوب پیشــنهادی ســعی بــر ایــن اســت کــه عــاوه
بــر اســتفاده از مزایــای متعــدد رایانــش ابــری در سیســتم مدیریــت دانــش همچــون
کاهــش هزینــة ســختافزار و نرمافــزار ،انعطافپذیــری ،دســترسپذیری در هــر
زمــان و مــکان ،مشــارکت و همــکاری و  ،...قابلیــت گســتردهای کــه رایانــش ابــری
بــرای گــردآوری دانــش و ایجــاد زیرســاخت هــوش تجــاری فراهــم میکنــد ،نیــز
مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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كليدواژههــا :رايانــش ابــري ،مديريــت دانــش ،مــدل  ،KaaSمــدل  ،KMaaSمــدل
 ،ITaaSسیســتم مدیریــت دانــش مشــارکتی

 .1ایــن مقالــه نســخۀ کاملتــر مقال ـهاى بــا نــام «مديريــت دانــش در عصــر پــردازش ابــري و
وب  »2/0اســت کــه در تاریــخ  95/07/07در چهارمیــن همایــش ملــی مدیــران فنــاوری
اطالعــات ارائــه شــده اســت.
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 .1مقدمه

فناوريهــاي اطالعاتــي و ارتباطــي از جملــه اينترنــت کــه امــروزه تبديــل بــه جزئــي حياتــي

از زندگــي بشــر شــده اســت ،روزبـهروز در حــال گســترش اســت .همســو بــا آن نيازهــاي اعضــاي

جامعــه ماننــد امنيــت اطالعــات ،پــردازش ســريع ،دسترســي پويــا و آنــي ،ايجــاد مشــارکت متقابــل،

قــدرت تمرکــز روي پروژههــاي ســازماني بــه جــاي اتــاف وقــت بــراي نگهــداري ســرورها و
از همــه مهمتــر ،صرفهجويــي در هزينههــا اهميــت زيــادي يافتــه اســت .راهحلــي کــه امــروزه در

عرصــة فنــاوري بــراي چنيــن مشــکالتي پيشــنهاد ميشــود ،فنــاوري بــا نــام رايانــش ابــري 1اســت
(هوگــس و هولیتزکــی 2011؛ لیاقــت .)1390

يــک شــبکة مشــارکتي 2بازنمــون ماهيــت ســازماني ،زيرســاختار ،فرایندهــاي تجــاري ،منابــع و

روابطــي اســت کــه تالشــي مشــترک بــراي نيــل بــه برخــي منافــع جمعــي را پشــتيباني ميکنــد (Lai,

 .)Tam and Chan 2012ایــن شــبکهها امــکان دسترســي بــه دانــش ،منابــع و فنــاوري بــراي مؤسســات

را فراهــم ميکننــد و مزايــای گوناگونــی از جملــه ســرعت ،بعــد توســعهاي ،رقابتجويــي ،ارتقــاء
و بهينهســازي منابــع و نــوآوري دارنــد .بنابرايــن ،بســياري از ســازمانها بهمنظــور بهرهمنــدی از

مزیتهــای ذکرشــده تمايــل بــه ايجــاد شــبکههاي مشــارکتي دارنــد .ابزارهايــي کــه باعــث توســعه

و حفاظــت شــبکههاي اجتماعــي در ميــان کارمنــدان ميشــوند نهتنهــا بــه پرســنل ســازمانها

در طبقهبنــدي و شــناخت تجــارب يــاري ميرســانند ،بلکــه بــه انتقــال و دريافــت دانــش حياتــي

ســازمان نيــز کمــک ميکننــد .چنيــن ابزارهایــی ميتواننــد در تعامــل بــا يکديگــر و بهعنــوان يــک

اليــة يکپارچــه از مديريــت اطالعــات و دانــش عمــل نماينــد و ايــن امــر موجــب ميشــود کــه بــر
محدوديتهــاي ذاتــي موجــود در ساختارســازماني ســنتي غلبــه يابنــد.

شــکلگيري و تحقــق شــبکههاي مشــارکتي بــا مشــکالتي نيــز روبـهرو اســت .ایــن مشــکالت
عمدتــاً معطــوف بــه امــوري چــون يکپارچگــي و هماهنگــي عمليــات درون و برونســازماني
اســت .رايانــش ابــري ،فنــاوري اســت کــه امــور و مشــکالت بيانشــده را مــورد توجــه قــرار داده
اســت .ایــن فنــاوری يــک قالــب 3نوظهــور بــراي برنامههــاي کاربــردي اســت کــه هــدف آن بــه

اشــتراکگذاردن داده ،اطالعــات ،دانــش ،محاســبات و خدمــات در ميــان کاربــران اســت .در

محيــط شــبکهاي مشــارکتي ،رايانــش ابــري نوعــي از خدمــات را فراهــم مــيآورد کــه فعاليــت
متقابــل افــراد را در يــک شــبکة دانــش تســهيل ميکنــد.
3. platform
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2. collaborative network

1. cloud computing
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هــدف ايــن مطالعــه بررســي زمينههايــي اســت کــه مديــران دانــش ميتواننــد از فنــاوري

رایانــش ابــری جهــت انجــام فعاليتهــاي مربــوط بــه توليــد ،اشــتراک و مديريــت دانــش اســتفاده

کننــد .همچنیــن ،در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن اســت کــه انــواع مدلهــای سیســتم مدیریــت دانــش
مبتنــی بــر رایانــش ابــری از جملــه مدلهــای  ITaaS3 ،KMaaS2 ،KaaS1و چارچــوب مدیریــت

دانــش مبتنــی بــر ابــر بــا رویکــرد مهندســی دانــش معرفــی و مــورد بررســی قــرار گیرنــد .پــس از
بررســی مزایــای اســتفاده از بســتر رایانــش ابــری در مدیریــت دانــش ،مــدل پیشــنهادی بــرای سیســتم
مدیریــت دانــش مبتنــی بــر اَبــر ارائــه و ارزیابــی میگــردد .ایــن مــدل پیشــنهادی در پایــان ،بــا ســایر
مدلهــا ،از منظــر مؤلفههــای اساســی تشــکیلدهندة مــدل مقایســه میشــود.
بهطور خالصه ،ضرورت انجام این تحقیق با دالیل زیر روشن میشود:
نبو ِد تحقیقات کافی در زمینة مدیریت دانش مبتنی بر اَبر در ایران؛

لــزوم تطبیــق بــا تکنولوژیهــای جدیــد از جملــه رایانــش ابــری ،بهمنظــور بهرهمنــد شــدن از
مزایــای آن در ســازمانها در حــوزة سیســتمهای اطالعاتــی و سیســتم مدیریــت دانــش؛

بیــان شــفافتر مؤلفههــای سیســتمی مــورد نیــاز بــرای پیادهســازی سیســتم مدیریــت دانــش
مبتنــی بــر اَبــر.
 .2مبانی نظری پژوهش
 .1-2رايانش ابري

فنــاوري رایانــش ابــری شــيوهاي از محاســبات کامپيوتــري در فضايــي اســت کــه قابليتهــاي

مرتبــط بــا فنــاوري اطالعــات را بهعنــوان ســرويس و يــا خدمــات بــه کاربــر عرضــه ميکنــد و بــه
او ایــن امــکان را ميدهــد کــه بــدون نیــاز بــه زیرســاخت و یــا اطالعــات تخصصــي در مــورد ايــن

فناوريهـ ا بــه ســرويسهاي مبتنــي بــر ایــن فنــاوري در اينترنــت دسترســي داشــته باشــد .محاســبات

ابــري ســاختاري شــبيه يــک تــودة ابــر دارد کــه بهواســطة آن کاربــران ميتواننــد بــه برنامههــاي

کاربــردي از هــر مکانــی از دنيــا دسترســي داشــته باشــند (هوگــس و هولیتزکــی 2011؛ ساســينکي
.)2011

دليــل تشــبيه اينترنــت بــه اَبــر ايــن اســت کــه اينترنــت همچــون اَبــر جزئيــات فنــي خــود را از

)2. Knowledge Management as a Service (KMaaS

)1. Knowledge as a Service (KaaS
)3. Information Technology as a Service (ITaaS
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ديــد کاربــران پنهــان ميســازد و اليــهاي از انتــزاع بيــن ايــن جزئيــات فنــي و کاربــران بهوجــود
مـيآورد .از رايانــش ابــري اســتفاده ميشــود تــا فنــاوري در اختيــار افــراد و گروههــاي وســيعتري

قــرار گيــرد (هوگــس و هولیتزکــی 2011؛ لياقــت .)1390

«مؤسســة ملــي فنــاوري و اســتانداردهاي آمريــکا» 1رايانــش ابــري را اينگونــه تعريــف

ميکنــد« :رايانــش ابــري مدلــي بــراي ايجــاد دسترســي همگانــي بهصــورت راحــت و آســان و

بنــا بــه ســفارش شــبکه و مجموع ـهاي از منابــع رايانشــي پيکربنديپذيــر ماننــد شــبکهها ،ســرورها،

فضــاي ذخيرهســازي ،برنامههــاي کاربــردي و سرويسهاســت کــه بتواننــد بــا کمتريــن نيــاز بــه

تالشهــاي مديريتــي يــا تعامــل بــا ارائهدهنــدة ســرويس بهســرعت فراهــم شــده و يــا آزاد و رهــا

شــوند» (لياقــت .)1390

خدماتــي را کــه توســط رايانــش ابــري ارائــه ميشــود ،ميتــوان در  3دســته تقســيمبندي

کــرد« :نرمافــزار بهعنــوان يــک خدمــت»« ،2پلتفــرم بهعنــوان يــک خدمــت» 3و «زيرســاختار

بهعنــوان يــک خدمــت» .)Sultan 2010( 4خدمــات رايانــش ابــري ميتوانــد حمايــت فناورانــه

بــدون حدومــرز ،مطمئــن و باکيفيــت بــراي کاربــر فراهــم کنــد .از طــرف ديگــر ،ایــن خدمــات

ميتوانــد توســط مؤسســات بــه ســه صــورت عمومــي ،خصوصــي و ترکيبــي 5ارائــه شــود (یعقوبــی،

همــت و راشــکی 1394؛ .)Goscinski and Brock 2010
 .2-2اشتراک دانش در محيط شبکه

«کيشــولم» 6شــبکه را يــک سيســتم ســازماني تعريــف ميکنــد کــه قــادر بــه گــرد هــم آوردن

افــراد و ســازمانها پيرامــون موضوعــات و اهــداف مشــترک اســت (.)Lai, Tam and Chan 2012

شــبکه بــا برخــورداري از يــک ســاختار منعطــف ،شــکل يــک فعاليــت مشــارکتي را بــه خــود گرفتــه

اســت کــه در آن عــدهاي بــه هــم متصــل شــده و بــا يکديگــر در ارتبــاط هســتند.

نظامهــاي مديريــت دانــش نظامهايــي هســتند کــه بــه يکپارچهکــردن (هماهنگکــردن)

اطالعاتــي کــه ميــان افــراد شــبکه ردوبــدل ميشــود ،کمــک ميکننــد .دانــش ،ترکيبــي از
)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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تجربيــات ،ارزشهــا ،اطالعــات مرتبــط بــا يــک موضــوع یــا ديــدگاه تخصصــي و کارشناســانه

اســت و بهعنــوان چارچوبــي بــراي ارزيابــي و بهاشــتراک گــذاردن اطالعــات و تجربيــات جديــد
اســت ( .)Davenport 1997; Lai, Tam and Chan 2012مديريــت دانــش اشــاره بــه مجموع ـهاي از

روشهــا ،ابزارهــا ،تکنيکهــا ،و ارزشهايــي دارد کــه بهمنظــور بازگشــتي بــراي ســرمايههاي

فکــري ،ســازمانها ميتواننــد آن را کســب کننــد ،توســعه دهنــد ،اندازهگيــري کننــد و توزيــع

نماینــد ( .)Siadat and Garshasbi 2014مديريــت دانــش در شــبکههاي همــکاري راهــي بــراي
اداره کــردن جريــان دانــش در ميــان اعضــاي مختلــف شــبکه اســت (.)Lai, Tam and Chan 2012

شــبکههاي دانــش ،گروههــا يــا تيمهايــي هســتند کــه کارآمــدي آنهــا وابســته بــه ايــن اســت کــه
افــراد آن بداننــد کــه چــه کســي دانــش و تخصــص مــورد نيــاز را داراســت ،دانــش و متخصــص
کجــا قــرار دارد و کجــا و چــه هنــگام بــه آن دانــش و متخصــص نيــاز اســت (Alavi and Tiwana

.)2002

فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات امــکان فعاليتهايــي چــون پشــتيباني مشــارکتي ،اشــتراک

دانــش ،يادگيــري ســازماني و حافظــة ســازماني را بــه مديريــت دانــش ميدهــد (Hicks et al.

 .)2002مجموعــهای گســترده از فناوريهــا وجــود دارد کــه فعاليتهــاي شــبکههاي همــکاري

را تســهيل ميکننــد .اينترنــت نوعــي فنــاوري اطالعاتــي و ارتباطــي اســت کــه بــه همــراه ســاير

فناوريهــا و خدمــات ،محيطــي ديجيتالــي بــراي خلــق مــداوم دانــش جديــد ،اشــاعة ســريع آن
و وارد کــردن آن بــه پيکــرة ســازمانها ايجــاد ميکنــد ( .)Liao 2003در شــبکههاي همــکاري،

ويژگــي اصلــی سيســتمهاي مديريــت دانــش ،مديريــت فعاليتهــاي مربــوط بــه جريــان دانــش در
مراحــل مختلــف چرخــة همــکاري در ميــان اعضــاي شــبکه از طريــق محيــط شــبکهاي و اينترنــت

اســت (.)Lai, Tam and Chan 2012

سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر رایانــش ابــری سیســتمی اســت کــه امــکان ذخیرهســازی،

بازیابــی و اشــتراک دانــش را در یــک فضــای اشــتراکی ابــری در اختیــار ســازمانها قــرار میدهــد.
ایــن سیســتم تمامــی امکانــات و قابلیتهــای سیســتمهای مدیریــت دانــش را داراســت و ممکــن

اســت در الیــة نرمافــزار ،ســختافزار و یــا بســتری از فضــای ابــری پیادهســازی شــود.
 .3-2مزاياي کاربرد رايانش ابري در مديريت دانش

اســتفاده از رایانــش ابــری بهعنــوان تکنولــوژی پایــة سیســتم مدیریــت دانــش موجــب ایجــاد

مزایــای متعــددی بــرای ســازمانها میشــود کــه مهمتریــن آنهــا عبارتانــد از:
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1 .1صرفهجويي در هزينه
بهدلیــل اینکــه رایانــش ابــری بــر اســاس هــر بــار اســتفاده از ســرویس و یــا طــول مــدت اســتفاده
از ســرویس هزینــه دربـردارد ،تحــت کنتــرل نگــه داشــتن و پاییـنآوردن هزینــه ســادهتر اســت
(Suthar 2013; Mohamed and Sharma 2014؛یعقوبــی ،جعفری و شــکوهی .)1394

2 .2انعطافپذيري و نوآوري

رایانــش ابــری باعــث انعطافپذیرشــدن و قابــل دسترسشــدن  ITاز طریــق منابــع گوناگــون

میشــود و کار کــردن بــا آن را ســادهتر میکنــد (یعقوبــی ،جعفــری و شــکوهی 1394؛
2013

.)Suthar

3 .3ظرفیت نامحدود ذخیرهسازی
امــکان داشــتن فضــای ذخیرهســازی بیشــتری نســبت بــه رایانههــا وجــود دارد ،زیــرا
ذخیرهســازی از طریــق اَبــر ارائــه میشــود (.)Gosavi, Shinde and Hakulkar 2012

4 .4دسترسپذيري در هر زمان و در هر مکان
کاربــران اَبــر میتواننــد در هــر زمــان و هــر مــکان بــا اســتفاده از دســتگاههای مختلــف
نظیــر رایانههــای شــخصی و یــا ابزارهــای هوشــمند هماننــد تبلــت و تلفنهــای هوشــمند و
یــا رایانههــای ســیار بــه دانــش مــورد نیــاز دسترســی داشــته باشــند (Mohamed and Sharma
.)2014; Gosavi, Shinde and Hakulkar 2012
5 .5همکاري
بهدلیــل اینکــه مســتندات بــر روی رایانههــای شــخصی قــرار نمیگیرنــد و بــر روی اَبــر
میزبانــی میشــوند ،چندیــن کاربــر بهطــور همزمــان میتواننــد بــر روی مســتندات و پروژههــا
کار کننــد (Mohamed and Sharma 2014; Gosavi, Shinde and Hakulkar 2012; Suthar
.)2013

بــرای ســازمانهای کوچــک بــا منابــع کمتــر و یــا ســازمانهایی کــه زیرســاخت آنهــا

نزدیــک بــه پایــان عمرشــان اســت ،اقتبــاس و انطبــاق بــا فنــاوری رایانــش ابــری ممکــن اســت

ضــرورت بیشــتری داشــته باشــد.بــا ایــن حــال ،نبایــد از چالشهــا و مســائلی کــه در رابطــه بــا

ایــن فنــاوری و نیــز بهکارگیــری آن در مدیریــت دانــش مطــرح شــده اســت ،چشمپوشــی کــرد.
موضــوع چالشهــاي رايانــش ابــري را ميتــوان در گروههــاي مختلــف ماننــد امنيــت و حفاظــت،

مديريــت هويــت ،جداســازي دادههــا ،مديريــت منابــع ،مديريــت انــرژي و بــرق و در دســترس

بــودن منابــع دســتهبندي کــرده و مــورد بحــث قــرار داد .بــر اســاس نظرســنجي «مؤسســة بينالمللــي
اطالعــات» ،1در تأييــد اَبــر ســه مســئلة مهــم امنيــت ،عملکــرد و در دســترسبودن دخيــل اســت.
)1. International Data Corporation (IDC
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 .3پیشینة پژوهش

سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر اَبــر تلفیقــی از مقولههــای مدیریــت دانــش و رایانــش ابــری

اســت کــه در هــر یــک از ایــن مقولههــا ،بهصــورت مجــزا ،پژوهشهــا ،مقــاالت و منابــع علمــی

بســیاری ارائــه شــده اســت .امــا پژوهشهــای اندکــی بــه مطالعــه در خصــوص ارائــة مدلــی بــرای

سیســتم مدیریــت دانــش در محیــط رایانــش ابــری پرداختهانــد کــه از جملــة آنهــا میتــوان بــه مــدل

( Kaasدانــش بهعنــوان یــک ســرویس) ارائهشــده توســط ) ،Abdullah, Talib and Eri (2011مــدل
( ITaaSمدلــی بــرای سیســتم مدیریــت دانــش مشــارکتی) ارائهشــده توســط Talib and Abdullah
) ،(2012مــدل ( KMaaSمدیریــت دانــش بهعنــوان یــک ســرویس) ارائهشــده توســط Mohamed

) and Sharma (2014و ارائــة مــدل سیســتم مدیریــت دانــش بــا رویکــرد مهندســی دانــش توســط
) Anupan, Nilsook and Wannapiroon (2015اشــاره نمــود .در جــدول  ،1برخــی از پژوهشهــای

انجامشــده در ســالهای اخیــر در مــورد سیســتمهای مدیریــت دانــش مبتنــی بــر رایانــش ابــری
بیــان شــده اســت .هــر یــک از ایــن پژوهشهــا بــا اهــداف مشــخصی صــورت پذیرفتــه کــه در ایــن

جــدول بهطــور خالصــه بــه آنهــا اشــاره میگــردد.

جدول  .1برخی از پژوهشهای انجامشده در مورد سیستم مدیریت دانش مبتنی بر ابر
عنوان تحقیق

1

شرح

رایانش ابری :یک چارچوب در ایــن مقالــه نویســندگان اقــدام بــه توســعة یــک چارچــوب معمــاری  KMS1بــرای
مفهومی برای سیستم مدیریت مدیریــت دانــش بــا اســتفاده از تکنولــوژی رایانــش ابــری نمودهانــد .آنهــا ابــراز
میدارنــد کــه رایانــش ابــری جایگزیــن مناســبی بــرای کاربــرد مدیریــت دانــش اســت.
دانش
بهعــاوه ،ایــن فنــاوری میتوانــد (بــا از بیــن بــردن هزینههــای ســختافزاری ،هزینــة
)Liao et al. (2011
مجــوز اســتفاده نرمافــزار و هزینههــای نگهــداری) باعــث کاهــش هزینههــای ســازمانی
 KMSشــود.
مدلی برای سیستم
مدیریت دانش بهعنوان
یک سرویس ) (KaaSدر
محیط رایانش ابری

Abdullah, Talib and Eri
)(2011

در ایــن مقالــه مدلــی مبتنــی بــر مجتمعســازی سیســتم مدیریــت دانــش و منطقهــای
رایانــش ابــری بــرای فراهمکــردن دانــش بهعنــوان یــک ســرویس ( )KaaSارائــه
شــده اســت .ایــن مــدل مبتنــی بــر سیســتم مدیریــت دانــش اســت و بــه دو جــزء
اصلــی تقســیم شــده اســت :زیرســاخت  KMSو عملکــرد  .KMSزیرســاخت KMS
شــامل اینترانــت ،اینترنــت و اکســترانت میشــود .عملکــرد  KMSنیــز شــامل کســب
دانــش ،ذخیــرة دانــش و انتشــار دانــش اســت .در مقالــة حاضــر جزئیــات ایــن مــدل
مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

1. Knowledge Management System
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در ایــن مقالــه مدلــی از ســرویس تکنولــوژی اطالعــات ) (ITaaSبــرای بررســی
مدل فناوری اطالعات
بهعنوان سرویس ) (ITaaSو حصــول اطمینــان از رضایــت ارائهکننــدگان ســرویس ابــری  (CSP)1در زمینــة
برگشــت ســرمایه و بــرای مشــتریانی کــه در محیــط ابــری شــرکت میکننــد در زمینــة
در رایانش ابری :مدلی
برای سیستم مدیریت دانش کیفیــت مطلــوب ســرویس ارائــه شــده اســت .نویســندگان یــک مــدل س ـهالیه بــرای
پیادهســازی سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر  ITaaSمعرفــی کردهانــد .در مقالــة
مشارکتی
) Talib and Abdullah (2012حاضــر جزئیــات ایــن مــدل مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
استفاده از رایانش ابری در
سیستمهای مدیریت دانش
نوآورانه

Rafiq, Bashar and Shaikh

)(2015

ایــن مقالــه دربــارة چگونگــی تأثیــر رایانــش ابــری بــر روی روش مدیریــت دانــش و
ســرویسهای  ITتــدارک دیــده شــده ،بحــث میکنــد .نویســندگان همچنیــن ،در مــورد
SME2هــا ،کــه هماکنــون میتواننــد بــرای فعالیتهــای  ITبــزرگ (از جملــه مدیریــت
دانــش) از محاســبات ابــری و خدمــات میزبانــی اســتفاده کننــد ،بحــث میکننــد.

پتانسیل کاربرد ذخیرهسازی در ایــن مقالــه ،دربــارة کاربــرد ذخیــرة ابــری در تســهیل مدیریــت دانــش و
ذخیرهســازی مســتندات بــا مقایســه ویژگیهــای آنهــا در دســتهبندیهای مختلــف
ابری در سیستم مدیریت
بحــث میشــود .در پایــان ،نویســنده پیشــنهاد میکنــد کــه بــرای بهبــود رونــد تســهیل
دانش
کســب ،اشــتراکگذاری و توزیــع دانــش و همچنیــن توســعة دانــش ،برنامههــای
)Gounadham (2015
کاربــردی ذخیــرة ابــری نیــاز بــه عملکردهــای پیشــرفتة گوناگونــی دارد.
مدیریت دانش در عصر
رایانش ابری و وب :2/0
تجربه قدرت نوآوریهای
برانداز
)Sultan (2013

در ایــن مقالــه نویســنده تأثیــرات رایانــش ابــری و وب  2/0بــر روی دانــش ســازمانی را
مــورد بررســی قــرار داده اســت .ایــن مقالــه همچنیــن بیــان مــی دارد کــه رایانــش ابــری
و شــبکههای اجتماعــی آنالیــن در حــال ظهــور ،بهعنــوان ابزارهــای کمکرســانی
بــه ســازمانها در امــور مدیریــت دانــش هســتند .همچنیــن ،نویســنده بیــان میکنــد
کــه در گذشــته پیادهســازی مدیریــت دانــش بهعلــت موانــع تکنولوژیکــی ،ســازمانی،
مالــی و جنبههــای رفتــاری دارای مشــکاالتی بــوده اســت و امــروزه رایانــش ابــری
توانایــی پشــتیبانی از محدودیتهــای فنــی و مالــی مدیریــت دانــش را دارد و
شــبکههای اجتماعــی آنالیــن ابــزار قدرتمنــدی بــرای کمــک بــه موانــع رفتــاری
محســوب میشــوند .عــاوه بــر ایــن ،نویســنده توضیــح میدهــد کــه سیســتمهای
مدیریــت دانــش مبتنــی بــر اَبــر ،ارائهکننــدة یــک موقعیــت بــزرگ ،بهخصــوص بــرای
ســازمانهای کوچــک اســت کــه میتواننــد از مزایــای دامنــه و منابــع زیــاد رزروشــده
در اَبــر بهــره ببرنــد.

)1. Cloud Service Providers (CSP
2. Small and Medium-sized Enterprises
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پذیرش مدیریت دانش مبتنی در ایــن مقالــه ،ارائــة ســرویسهای مدیریــت دانــش از دو منظــر مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت :نرمافــزار بهعنــوان ســرویس ) (SaaSو دانــش بهعنــوان ســرویس )(KaaS
بر ابر
).KaaS Sadeghzadeh et al. (2014بهعنــوان سرویســی کــه «قابــل اســتفاده بــرای دسترســی بــه دانــش مشــخص
و ضــروری در هــر زمــان و هــر مــکان» اســت ،معرفــی میگــردد .بــا اســتفاده از ایــن
ســرویس ،ســازمانها نیــاز بــه اســتخدام پرســنل خبــره ندارنــد .بنابرایــن ،ریســکهای
حاصــل از خطــای انســانی کاهــش مییابــد .همچنیــن ایــن مقالــه ،چارچــوب مدیریــت
دانــش ابــری مبتنــی بــر چهــار دیــدگاه (ریســکهای مرتبــط ،مزایــا ،شــرکت و
مشــخصات محیطــی) را معرفــی میکنــد کــه از آن بــرای توضیــح نحــوة انتخــاب
مدیریــت دانــش ابــری اســتفاده میگــردد .ایــن مقالــه بینــش خوبــی از مزایــای مدیریــت
دانــش ابــری و انتخــاب آن ارائــه میکنــد ،امــا جزئیــات کمــی در ایــن بــاره مطــرح
کــرده اســت.
رایانش ابری :تکنولوژی
سبز برای جامعه دانش

Mohamed and Sharma
)(2014

هــدف اصلــی ایــن مقالــه بررســی پتانســیل رایانــش ابــری بهعنــوان یــک فضــای
همــکاری یکپارچــة چندالیــه بــرای کســب دانــش ،پــرورش و بهاشــتراکگذاری آن
اســت و مدلــی چهارالیــه بــرای سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر ابــر ارائــه میکنــد.
همچنیــن در ایــن مقالــه ،نویســندگان بــه بیــان منافــع حاصــل از کاربــرد رایانــش ابــری
در سیســتم مدیریــت دانــش پرداختهانــد .در مقالــة حاضــر جزئیــات ایــن مــدل مــورد
بررســی قــرار میگیــرد.

از مجموعــة مطالعــات انجامشــده ،برخــی تنهــا جنبــة تئوریــک دارنــد و برخــی از پژوهشهــای
انجامشــده بــه ارائــة معمــاری و مــدل بــرای سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر اَبــر پرداختهانــد،
هرچنــد کــه هیچیــک از آنهــا نتوانســتهاند بــه بهکارگیــری تمامــی ظرفیتهــا و مزایــای اســتفاده

از زیرســاخت رایانــش ابــری در مدیریــت دانــش دســت یابنــد .در ادامــه ،بــه معرفــی و بررســی

برخــی از مدلهــای سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر ابــر از منظــر مؤلفههــای تشــکیلدهندة

مــدل میپردازیــم.

 .4مدلهای سیستم مدیریت دانش مبتنی بر اَبر از منظر مؤلفههای تشکیلدهندة مدل
 .1-4مدل مدیریت دانش بهعنوان يک خدمت  )KMaaS(1در رايانش ابري

رایانــش ابــری بــر معمــاری ســرویسگرا مبتنــی اســت و متقاضیــان میتواننــد ترکیبــی

از ســرویسهای رایانــش ابــری را در ســطوح مختلــف اجــاره نماینــد .در مــدل مدیریــت دانــش

لهــای
بهعنــوان ســرویس  ،KMaaSالیــة مدیریــت دانــش بــر اســاس چارچوبهــا و پروتک 

مدیریــت دانــش بهعنــوان الیــة ســرویس مدیریــت دانــش معرفــی میگــردد کــه بهصــورت مجــزا
1. Knowledge Management as a Service
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بــر روی ســه الیــة اصلــی ارائــة ســرویس در رایانــش ابــری پیادهســازی میگــردد.
معماری سیستم  KMaaSمبتنی بر چهار الیة زیر است ):(Mohamed and Sharma 2014
الیة اول :زیرساخت بهعنوان خدمت )(IaaS؛
الیة دوم :پلتفرم بهعنوان خدمت )(PaaS؛

الیة سوم :نرمافزار بهعنوان خدمت )(SaaS؛

الیة چهارم مدیریت دانش بهعنوان خدمت ).(KMaaS
دانــش میتوانــد از منابــع عظیــم دادة ذخیرهشــده در الیــة  IaaSاســتخراج شــود و الیــة PaaS

انعطافپذیــری مــورد نیــاز بــرای سفارشیســازی ابزارهــای مدیریــت دانــش را فراهــم میکنــد .در

ایــن مــدل ،الیــة  KMaaSبــا الیــة  SaaSکــه نرمافزارهــای اصلــی  KMبــر روی آن اجــرا میشــوند،

در ارتبــاط اســت.

در مــدل مذکــور ،الیــة  KMaaSبــه دو زیرالیــه بــه نامهــای شخصیســازی 1و تدویــن 2تقســیم

میشــود .در الیــة تدویــن ،ابزارهــای مدیریــت دانــش (کــه در الیههــای  SaaSو  PaaSپیادهســازی

شــدهاند) بــرای اجــرای عملیــات مربــوط بــه مدیریــت دانــش از جملــه همــکاری ،مدیریــت محتــوا،
مدیریــت ثبــت و نگهــداری مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و کاربــران را قــادر میســازند کــه

بــا اســتفاده از ابــزار مناســب بــه کســب دانــش ،ســازماندهی دانــش ،اشــتراک دانــش ،ارائــه و
تقویــت دانــش موجــود بپردازنــد .ایــن الیــة فرعــی در واقــع ،واســطی بیــن فنــاوری و مدلهــای

کس ـبوکاری اســت کــه بــا فرایندهــای مدیریــت دانــش پشــتیبانی میشــوند .الیــة شخصیســازی

یــک الیــة فرعــی دیگــر اســت کــه در آن مدیریــت و ادارة فرایندهــای کسـبوکار انجــام میشــود

و تغییــرات مرتبــط بــا مــدل کسـبوکار تدوینشــده در چشـمانداز ســازمان و یــا تغییــرات مرتبــط

بــا اســتراتژیهای کسـبوکار نظیــر اهــداف ،برنامههــا و عملکــرد را تســهیل میکنــد .تمامــی ایــن
تغییــرات از طریــق تیمهــای کاری ،شــبکههای اجتماعــی و کارگــزاران دانــش اجــرا میگــردد
(.)Mohamed and Sharma 2014

 .2-4مدل دانش بهعنوان يک خدمت )KaaS( 3در محيط رايانش ابري

ایــن مــدل بــه دو بخــش اصلــي عملکردهــای سيســتم مديريــت دانــش و زيرســاختهای
1. personalization
2. codification
3. knowledge as a Service
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سيســتم مديريــت دانــش تقســيم میشــود .در ایــن مــدل ،یــک سیســتم مدیریــت دانــش میبایســت

شــامل مؤلفههــا و عملکردهــای اکتســاب دانــش ،ذخيــرة دانــش ،انتشــار دانــش و کاربــرد دانــش

باشــد .مجموعــة مؤلفههــای مذکــور اولیــن بخــش از مــدل  KaaSرا تشــکیل میدهنــد (Abdullah

.)2008; Talib et al. 2010

دوميــن بخــش از سيســتم مديريــت دانــش در مــدل  ،KaaSزيرســاخت سيســتم مديريــت

دانــش اســت .ايــن بخــش از چنديــن نــوع سيســتم شــبکة اینترانــت ،اکســترانت و اینترنــت تشــکیل
شــده اســت.

 .3-4مــدل تکنولــوژي اطالعــات بهعنــوان يــک خدمــت ( 1)ITaaSدر رايانــش ابــري :سيســتم
مديريــت دانــش مشــارکتي )CKMS(2

رایانــش ابــری محیطــی اســت کــه بــرای کاربــران ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه بهطــور

مشــترک بــر مبنــای توافقــات ســطح خدمــات 3تعیینشــده بیــن فراهمکننــدة خدمــت و متقاضــی

خدمــت بــا یکدیگــر همــکاری نماینــد (یعقوبــی ،همــت و راشــکی .)1394

مــدل تکنولــوژی اطالعــات بهعنــوان خدمــت ) ،(ITaaSبهمنظــور بررســی و حصــول اطمینــان

از رضایــت فراهمکننــدگان ســرویس ابــری در زمینــة بازگشــت ســرمایه و رضایــت متقاضیــان

خدمــت در زمینــة کیفیــت مطلــوب ســرویس ارائــه شــده اســت (.)Talib and Abdullah 2012

در ایــن مــدل ،ســه الیــه بــرای پیادهســازی سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر  ITaaSدر

نظــر گرفتــه شــده اســت .الیــة درونــی بــا عنــوان منبــع بهعنــوان ســرویس 4نامیــده میشــود کــه
تلفیقــی از ســرویسهای پایــة محیــط ابــری (بهطــور مثــال زیرســاخت بهعنــوان ســرویس )،(IaaS

پلتفــرم بهعنــوان ســرویس

)(PaaS

یباشــد .الیــة
و نرمافــزار بهعنــوان ســرویس ) )(SaaSم 

میانــی ،الیــة  ITaaSاســت کــه ارائهکننــدة تکنولــوژی اطالعــات (بهعنــوان مثــال ســرویسهای

 ITو نرمافزارهــای مــورد نیــاز) اســت و بهعنــوان پردازشــی کــه روی منبــع بهعنــوان ســرویس
راهانــدازی میشــود ،پیادهســازی میگــردد و در نهایــت ،الیــة بیرونــی بهعنــوان سیســتم مدیریــت

ترســانی
دانــش مشــارکتی شــناخته میشــود .سيســتم مديريــت دانــش مشــارکتي ،امــکان خدم 
ارائهدهنــدة خدمــات اَبــر بــرای مدیریــت ،تسهیلســازی و اشــتراک دانــش کاربــران و انجــام
1. Information Technology as a Service
)2. Collaborative knowledge Management System (CKMS
)3. Service Level Agreements (SLAs
)4. Resource as service (RaaS
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فعالیــت آنهــا بهصــورت مشــترک را فراهــم میکنــد (.)Talib and Abdullah 2012

مــدل  ITaaSهمــراه بــا  RaaSو  SLAبهمنظــور اطمينانبخشــي بــه هــر شــخصي کــه در حــال
ارائــه و دريافــت خدمــات در اَبــر اســت ،ايــن تضميــن را ميدهــد کــه از باالتريــن رضايــت و

بیشــترین بازگشــت ســرمايه در تخصیــص و بهاشــتراکگذاری منابــع در میــان ارائهدهنــدگان و

دریافتکننــدگان خدمــات در محيــط رايانــش ابــري برخــوردار خواهــد شــد .همچنیــن ،در اجــرای
ایــن مــدل ،ارائهدهنــدگان خدمــات اَبــر میتواننــد بــه مجموعــهای از فرایندهــا در محیــط ابــری

دســت یابنــد کــه تأثیــر مهمــی در کســب (فراهــمآوری) ،ذخیرهســازی ،اشــاعه و ب هکارگیــری
دانــش بــرای اهــداف آتــی دارنــد.

 .4-4مدلی برای سیستم مدیریت دانش در محیط رایانش ابری با رویکرد مهندسی دانش

مهندســی دانــش ،از اصــول مهندســی و ادغــام دانــش موجــود بــا سیســتمهای کامپیوتــری

بــرای حــل مســائل پیچیــده اســتفاده میکنــد و فراینــدی مبتنــی بــر دانــش اســت کــه میتوانــد
بــا مدیریــت صحیــح مهندســی نرمافــزار و علــوم کامپیوتــر و بــا اســتفاده از رویکــرد نرمالســازی

و شــاخصگذاری بــرای ذخیرهکــردن دانــش بهکمــک سیســتمهای کامپیوتــری توســعه یابــد
(2013

.)Hassan

از تلفیــق سیســتمهای مدیریــت دانــش ،مهندســی دانــش ،و رایانــش ابــری چارچوبــی حاصــل

میگــردد کــه شــامل چهــار جــزء از سیســتم مدیریــت دانــش متشــکل از  )1بازیابــی دانــش)2 ،

ذخیرهســازی دانــش )3 ،اشــتراکگذاری دانــش ،و  )4انتشــار دانــش اســت .ایــن چارچــوب

شــامل ســه جــزء از رویکــرد مهندســی دانــش متشــکل از  )1کســب دانــش )2 ،ذخیــرة دانــش ،و
 )3کاربــرد دانــش اســت (Darai, Singh and Biswas 2010; Anupan, Nilsook and Wannapiroon

 .)2015; Preece et al. 2001در ایــن مــدل رایانــش ابــری بــا معمــاری اَبــر خصوصــی پیادهســازی

میگــردد .کاربــران میتواننــد از طریــق اینترنــت و بــدون نیــاز بــه نصــب نرمافــزار و از طریــق

دســتگاههای مختلــف نظیــر رایانههــای شــخصی ،تلفنهــا و تبلتهــای هوشــمند و  ...بــه سیســتمها

و نرمافزارهــای مــورد نیــاز دسترســی داشــته باشــند و منابــع را از ایــن طریــق بــه اشــتراک بگذارنــد.
 .5روش پژوهش

در ایــن پژوهــش بــا بهکارگیــری روش تحقیــق آمیختــه ،در مرحلــة کیفــی بــا اســتفاده از

مطالعــات کتابخانـهای ،ابتــدا مقــاالت و تحقیقــات انجامشــده در حــوزة مدیریــت دانــش و رایانــش
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ابــری ومدلهــای موجــود در ارتبــاط بــا پیادهســازی سیســتمهای مدیریــت دانــش مبتنــی بــر اَبــر

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و ســپس ،بــر مبنــای مدلهــای بررسیشــده چارچــوب جدیــدی

بــرای سیســتم مدیریــت دانــش در محیــط رایانــش ابــری تدویــن میگــردد .چارچــوب ارائهشــده

شــامل هفــت مؤلفــة اصلــی ســرویس گــردآوری دانــش ،ســرویس ذخیــره و بازیابــی دانــش،

ســرویس توزیــع دانــش ،ســرویس جس ـتوجو و ارائــة دانــش ،ســرویس یکپارچهســازی دانــش،
و ســرویس اســتنتاج دانــش اســت کــه بــر روی بســتری از اَبــر پیادهســازی میشــود .همچنیــن ،در
ایــن مرحلــه ،مــدل پیشــنهادی بــا ســایر مدلهــای ارائهشــده بــرای سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی
بــر اَبــر ،از منظــر مؤلفههــای اصلــی مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت .در مرحلــة ک ّمــی ،ارزیابــی

مــدل پیشــنهادی بــا اســتفاده از ابــزار «کلودســیم» 1کــه ابــزاری اســت متــداول و قابــل توســعه بــرای
مدلســازی و شبیهســازی سیســتمهای مبتنــی بــر رایانــش ابــری ،صــورت پذیرفتــه اســت.
.6مدل پیشنهادی سیستم مدیریت دانش در محیط رایانش ابری

پیــش از تعریــف مؤلفههــای سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر رایانــش ابــری ،چرخــة حیــات

مدیریــت دانــش بررســی میگــردد .توجــه بــه چرخــة حیــات مدیریــت دانــش نهتنهــا باعــث
افزایــش درک مفاهیــم و اجــزای آن میشــود ،بلکــه بــه درک الزامــات و نیازمندیهــای مدیریــت

دانــش نیــز کمــک میکنــد.

در چرخــة حیــات مدیریــت دانــش ارائهشــده توســط نیســن  ،چارچــوب ) Nonaka (1994از
2

منظــر سیســتم اطالعــات بســط داده شــده اســت ( .)Jisoo, Inju and Song 2006در ایــن چارچــوب
مدیریــت دانــش ،شــامل فرایندهــای ایجــاد ،رسمیســازی ،ســازماندهی ،توزیــع ،اســتفاده و تکامــل

اســت و دانــش از تجربــة کارکنــان یــک ســازمان بهوجــود میآی ـد ،فرمولــه میشــود و بهعنــوان

دانــش کدگذاریشــده بــر اســاس مکانیزمهــای ســازماندهی شــرکت ذخیــره میگــردد.

هنگامــی کــه کارکنــان ســازمان بــه دانشــی نیــاز داشــته باشــند ،میتواننــد دانــش مناســب را

از پایــگاه دانــش جس ـتوجو و کســب نماینــد ،دانــش کسبشــده را مــورد اســتفاده قــرار دهنــد،

درونیســازی کــرده و آن را بــا تجربیــات خــود ترکیــب نماینــد و دانــش جدیــد را بهوجــود
آورنــد.

بــر اســاس چرخــة حیــات مدیریــت دانــش و ویژگیهــای اساســی ســرویسدهی در رایانــش
1. CloudSim
2. Nissen
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ابــری و همچنیــن ،مطالعــة پژوهشهــای پیشــین ،مجموعــة مؤلفههــای اساســی کــه در مــدل
پیشــنهادی بــرای سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر اَبــر در نظــر گرفتــه میشــود ،در جــدول،2

بیــان شــده اســت.

جدول  .2مؤلفههای اساسی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر اَبر در مدل پیشنهادی
عملکرد

مؤلفة  KMSمبنتی بر اَبر

شاملفرایند گردآوری دانش ضمنی/
صریحمناسب از منابع داخلی (کارکنان) سرویس گردآوری دانش
و منابع خارجی مناسب میشود.
شامل فرایند ذخیره و بازیابی دانش
میشود.

سرویس ذخیره و بازیابی دانش

شامل فرایند توزیع دانش تولیدشده در
میان درخواستکنندگان دانش (مشتریان سرویس توزیع دانش
دانش) میشود.
شامل فرایند یافتن دانش ضمنی /صریح
مناسب از منابع داخلی و خارجی مناسب سرویس جستوجوی دانش
میشود.
شامل فرایند تحویل دانش به
درخواستکننده توسط ارائهکنندة دانش سرویس ارائه دانش
میشود.
شامل فرایند نگهداری دانش ،ادغام و
ترکیب دانش حاصل از منابع مختلف
میشود.

مراحل چرخة حیات KM

ایجاد
رسمیسازی
سازماندهی
توزیع

استفاده

سرویس یکپارچهسازی دانش

شامل فرایند استنتاج ،یادگیری و  ...از
دانش کسبشده و همچنین ،تبدیل دانش
سرویس استنتاج دانش
ضمنی به دانش صریح و روشن (در
صورت امکان)میشود.

تکامل

هــر یــک از مؤلفههــای اساســی در نظــر گرفتهشــده در مــدل پیشــنهادی ،بخشــی از مراحــل

چرخــة حیــات دانــش در ســازمان را پوشــش میدهنــد .مراحــل ایجــاد و رسمیســازی دانــش

توســط ســرویس گــردآوری دانــش در ســازمان اجــرا میشــود .بــا ارائــة ایــن ســرویس دانــش
ضمنــی و صریــح کارکنــان جم ـعآوری شــده و در صورتــی کــه ســرویس مذکــور بــر بســتر اَبــر

ترکیبــی پیادهســازی شــود ،ایــن مــدل ســازمان را قــادر میســازد تــا گــردآوری دانــش ارزنــدة

حاصــل از منابــع مختلــف از جملــه تأمینکننــدگان ،مشــتریان و حتــی رقبــا نیــز میســر گــردد .بــا
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اســتفاده از فراینــد ذخیــره و بازیابــی دانــش کــه توســط ســرویس ذخیــره و بازیابــی دانــش اجــرا
میگــردد ،دانــش گردآوریشــده در ســازمان کدگــزاری شــده و مرحلــة ســازماندهی از چرخــة

حیــات دانــش در ســازمان تکمیــل میشــود .دانــش طبقهبندیشــده و سازماندهیشــده از طریــق
ســرویسهای جسـتوجو ،ارائــه و توزیــع دانــش در اختیــار کارکنــان ســازمان قــرار میگیــرد و بــه
ایــن ترتیــب ،مراحــل توزیــع و اســتفاده از دانــش ســازمانی در چرخــة حیات دانــش در ســازمان اجرا

و پیادهســازی میشــود .بــا توجــه بــه قابلیــت گســتردهای کــه رایانــش ابــری در ایجــاد زیرســاخت

هــوش تجــاری دارد ،از جملــه پایگاههــای داده بــا ظرفیــت بــاال و منابــع پردازشــی قدرتمنــد ،بــا در

نظــر گرفتــن ســرویس یکپارچهســازی دانــش در مــدل پیشــنهادی امــکان ترکیــب و ادغــام دانــش
ســازمانی حاصــل از گروههــای مختلــف کاری در ســازمان و دانــش حاصــل از منابــع مختلــف

خــارج از ســازمان (تأمینکننــدگان ،مشــتریان ،رقبــا و  )...فراهــم میشــود و چرخــة حیــات دانــش

در ســازمان بــا در نظــر گرفتــن ســرویس اســتنتاج دانــش کــه شــامل فراینــد یادگیــری مشــارکتی و

خلــق دانــش جدیــد از دانــش کسبشــده از منابــع مختلــف میشــود ،تکامــل مییابــد.

ﺶ در ﻣﻣﺤﻴﻂ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮي و وب  | 2,0ﺳﻴﺎدت و ﻣﻈﻔﺮي ﻣﻬﺮ

مــدل پیشــنهادی سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر رایانــش ابــری در شــکل  ،1نمایــش داده

شــده اســت.

ﺳﺮوﻳﺲ ااﺳﺘﻨﺘﺎ
ﺘﻨﺘﺎج داﻧﺶ
اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ،اﺑﺮ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ،اﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ

ﺪﻣﺖ )(SaaS
ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺪ
ﺪﻣﺖ )(PaaS
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺪ
ﺧﺪﻣﺖ )(IaaS
ززﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧ

راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮي

ﺳﺮوﻳﺲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي داﻧﺶ

ﺳﺮوﻳﺲ اراﺋﻪ داﻧﺶ

ﺳﺮوﻳﺲ ﺟﺴﺖوﺟﻮي داﻧﺶ

ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺶ

ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ
ﺳﺮوﻳﺲ ذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑ

ﺗﻜﺎﻣﻞ

ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮدآوري داﻧﺶ

اﺳﺘﻔﺎده

ﺗﻮزﻳﻊ

ﺳﺎزﻣﻣﺎﻧﺪﻫﻲ

ﻲﺳﺎزي
اﻳﺠﺎد/رﺳﻤﻲ
ي
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ا
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺘﻨ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺪ ﺖ
ﺘ
ﺎﻧﺶ ااﺑﺮي
راﻳﺎﻧﺶ

ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

شکل  .1مدل پیشنهادی سیستم مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری
ﺶ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮﺮي
ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺳﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
ﻞ
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در ایــن مــدل ،رایانــش ابــری تکنولــوژی پایـهای سیســتم مدیریــت دانــش اســت و همانگونــه

کــه در شــکل  ،1مشــاهده میشــود ،بــر اســاس چرخــة حیــات مدیریــت دانــش مؤلفههــای اصلــی

سیســتم مدیریــت دانــش بهصــورت هفــت ســرویس مجــزا در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه هــر

یــک از آنهــا شــامل یــک فراینــد اصلــی سیســتم مدیریــت دانــش میشــود.

ســرویس گــردآوری دانــش در برگیرنــدة فراینــدی آغازیــن اســت کــه در آن افــراد ميتواننــد

دانــش خــود را بهعنــوان يــک خدمــت ارائــه دهنــد.

ســرویس ذخیــره و بازیابــی دانــش شــامل فراینــد ديگــري اســت کــه توســط سيســتم مديريــت

دانــش بهمنظــور ذخيرهســازي دانــش بهعنــوان يــک خدمــت بــا اســتفاده از رویکردهایــی نظيــر

رویکــرد نرمالســازي و رويکــرد نمايهســازي انجــام میشــود و شــامل فعالیتهایــی بــرای

بهروزرســانی داده و دانــش توســط کاربــران میشــود .دانشــی کــه توســط تیمهــای کاری خلــق
میشــود ،جمــعآوری شــده و در پایــگاه داده طبقهبنــدی و ذخیرهســازی میشــوند.

ســرویس توزیــع دانــش شــامل فراینــدی در سیســتم مديريــت دانــش اســت کــه انتشــار دانــش

میــان کاربــران را تســهیل میکنــد.

ســرویسهای جســتوجو و ارائــة دانــش ،فراینــد کاربــرد دانــش را شــامل میشــود کــه

متشــکل از فعالیتهایــی بــرای تحویــل داده و دانــش بــرای اســتفادة کاربــران و سازمانهاســت.

کاربــران میتواننــد از طریــق دســتگاههای مختلــف نظیــر تلفنهــای همــراه و یــا کامپیوترهــای

شــخصی بــه دانــش مــورد نظــر دسترســی داشــته باشــند.

ســرویس یکپارچهســازی دانــش شــامل فراینــدی اســت کــه دانــش جمعآوریشــده از منابــع

مختلــف داخــل و خــارج از ســازمان را ادغــام و یکپارچــه نمــوده و زیرســاخت هــوش تجــاری را

بــرای ســازمان فراهــم میکنــد.

ســرویس اســتنتاج دانــش شــامل فراینــد ادراک ،اســتنتاج و یادگیــری از مجموعــة دانــش

عظیــم جمعآوریشــده و یکپارچهشــده در پایــگاه داده میشــود.

تمامــی ســرویسهای در نظــر گرفتهشــده بــر پایــة ســه مــدل اصلــی ارائــة خدمــت در رایانــش

ابــری پیادهســازی میشــوند و عبارتانــد از:

زیرســاخت بهعنــوان خدمــت ) :(IaaSیــک مرکــز داده بــرای مدیریــت و کنتــرل منابــع اســت

کــه بــر اســاس نیــاز کاربــر ماننــد منابــع شــبکه ،مجازیســازی ،منابــع حافظــه ،ســرورها،

دســتگاههای ذخیرهســازی ،منابــع پایــگاه داده و  ...تنظیــم میشــود.

پلتفــرم بهعنــوان خدمــت) :(PaaSایــن الیــة زیرســاختی بــرای توســعة برنامههــای کاربــردی
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و ابزارهــای مدیریــت دانــش ،ســرورهای برنامههــای کاربــردی و تســت نرمافــزار بــرای
کاربــران شــخصی و تیمهــای کاری ســازمانهای بــزرگ (کــه کاربــر خدمــات اَبــر هســتند و
از ابزارهــا و محیــط اَبــر اســتفاده میکننــد) فراهــم میکنــد.

نرمافــزار بهعنــوان خدمــت) :(SaaSایــن الیــه نرمافــزاری اســت کــه بــه کاربــران از طریــق

شــبکه ارائــه میشــود .کاربــران نیــازی بــه نصــب نرمافزارهــا بــر روی دســتگاههای شــخصی

خــود ندارنــد .یــک SaaSموجــب کاهــش زمــان و هزینــة پیادهســازی نرمافــزار بــرای ســازما ن
میشــود (.)Anupan, Nilsook and Wannapiroon 2015; Mohamed and Sharma 2014

همچنیــن ،در ایــن مــدل بــا توجــه بــه اســتراتژیهای مدیریــت دانــش در ســازمان و

نیازمندیهــای مختلــف ســازمان ،ســناریوهای گوناگونــی را میتــوان بــرای اســتقرار ســرویسهای
ذکرشــده بــرای سیســتم مدیریــت دانــش در محیــط رایانــش بهصــورت اَبــر خصوصــی( 1اینترانــت)،

اَبــر عمومــی( 2اینترنــت) و یــا اَبــر ترکیبــی( 3اکســترانت) در نظــر گرفــت .ســه بســتر پیادهســازی

رایانــش ابــری عبارتانــد از:

اينترانــت :ایــن زیرســاخت بــرای مدیریــت و اســتفاده از خدمــات در داخــل ســازمان اســتفاده
میشــود و اوليــن اليــه از تجهيــزات مــورد نيــاز بــراي يــک مــدل سيســتم مديريــت دانــش در
يــک محــدودة کوچــک اســت کــه اَبــر خصوصــی ناميــده ميشــود .در گذشــته ،ايــن نــوع

سيســتم شــبکهاي ،شــبکة محلــي ناميــده ميشــد.

اينترنــت :ايــن زیرســاخت بهمنظــور افزايــش ظرفيــت و توانايــي در ايجــاد شــبکهاي در مقيــاس
بــزرگ بـهکار مـيرود و اَبــر عمومــي ناميــده ميشــود.

اکســترانت :یــک زیرســاخت ابــری بیــن اَبــر عمومــی و اَبــر خصوصــی اســت و طبــق
نیازمندیهــای ســازمان قابــل مدیریــت اســت .ايــن سيســتم ،اَبــر ترکیبــی نيــز ناميــده ميشــود.
پــس از شــرح مؤلفههــای اصلــی و اجــزای مــدل پیشــنهادی ،حــال ،مقایســة ایــن مــدل بــا

پژوهشهــای مشــابه و مدلهــای شــرح دادهشــده در بخــش  ،3ارائــه میگــردد.

1. private cloud
2. public cloud
3. hybrid cloud
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جدول  .3مقایسة نتایج با پژوهشهای مشابه
عنوان تحقیق

مدلی برای سیستم مدیریت دانش
برای تسهیلسازی دانش بهعنوان یک
سرویس ) (KaaSدر محیط رایانش
ابری

نام مدل

مؤلفههای اساسی  KMمبتنی بر ابر

بستر پیادهسازی

مدل KaaS

کسب دانش ،ذخیرة دانش ،انتشار
دانش ،کاربرد دانش

الیة نرمافزار
بهعنوان سرویس

مدل KMaaS

کسب دانش ،سازماندهی دانش،
اشتراک دانش ،ارائة دانش،
تقویت دانش

الیهای مجزا
بر روی بستری
ازابر

مدل ITaaS

کسب دانش ،ذخیرة دانش ،اشاعه
و کاربرد دانش

الیة نرمافزار
بهعنوان سرویس

)(SaaS

)(Abdullah et al. 2011

رایانش ابری :تکنولوژی سبز برای
جامعه دانش
)(Mohamed and Sharma 2014

مدل فناوری اطالعات بهعنوان
سرویس) (ITaaSدر رایانش ابری:
مدلی برای سیستم مدیریت دانش
مشارکتی

)(SaaS

الیة منابع
بهعنوان سرویس

)(Abdullah, Talib, and Eri 2011

)(RaaS

چارچوبی برای سیستم مدیریت دانش
در محیط رایانش ابری با رویکرد
مهندسی دانش
(Anupan, Nilsook and Wannapiroon

مدل KMaaS

با رویکرد
مهندسی
دانش

کسب دانش ،ذخیرة دانش،
کاربرد دانش

بستری از ابر
خصوصی

)2015

مقالة حاضر

مدل
پیشنهادی

گردآوری دانش ،ذخیره و
بازیابی دانش ،توزیع دانش،
جستوجوی دانش ،ارائة دانش،
یکپارچهسازی دانش ،استنتاج
دانش

بستری از ابر
خصوصی ،ابر
عمومی و یا ابر
ترکیبی با توجه
به استراتژیها
و نیازمندیهای
مدیریت دانش
در سازمان

همانطــور کــه در جــدول  ،3مشــاهده میشــود ،در مدلهــای مختلــف سیســتم مدیریــت
دانــش مبتنــی بــر اَبــر ،مؤلفههــای مختلفــی مــد نظــر قــرار گرفتــه و مدلهــای مختلــف پیادهســازی

اَبــر و کاربــرد الیههــای ســرویس اَبــر بهمنظــور بســتر پیادهســازی سیســتم مدیریــت دانــش در نظــر

گرفتــه شــده اســت تــا از تلفیــق فنــاوری رایانــش ابــری و سیســتم مدیریــت دانــش مزایــای متعــدد
ایــن فنــاوری نویــن در مدیریــت دانــش مــورد اســتفاده قرارگیــرد .در مــدل پیشــنهادی بــا در نظــر

گرفتــن دو ســرویس یکپارچهســازی دانــش و اســتنتاج دانــش در سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی
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بــر رایانــش ابــری در مقایســه بــا ســایر مدلهــای بررسیشــده ،قابلیــت گســتردهای کــه رایانــش
ابــری بــرای گــردآوری دانــش و ایجــاد زیرســاخت هــوش تجــاری فراهــم میکنــد ،مــورد توجــه

قــرار گرفتــه اســت.

 .7ارزیابی مدل پیشنهادی

در ایــن بخــش بــه ارزیابــی مــدل پیشــنهادی ارائهشــده در بخــش قبــل میپردازیــم .بهمنظــور

ارزیابــی مــدل ،ابــزار شبیهســازی «کلودســیم» مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت« .کلودســیم» یکــی

از متداولتریــن ابزارهــای شــناخته شــده اســت و چارچوبــی قابــل توســعه در پلتفــرم «جــاوا» بــرای

مدلســازی و شبیهســازی سیســتمهای مبتنــی بــر رایانــش ابــری ارائــه میدهــد (Kumar and Rai

 .)2014ایــن ابــزار امــکان مدلســازی ســرورها بــا خصوصیــات ســختافزاری مختلــف در دیتاســنتر
اَبــر و شبیهســازی تخصیــص یــک یــا چنــد ماشــین مجــازی بــه هــر ســرور را فراهــم میکنــد

(وکیلــی  .)1393عــاوه بــر ایــن ،سیاسـتهای مختلــف تخصیــص منابــع و نگاشــت کارهــا 1بــه هــر

یــک از ماشــینهای مجــازی را پشــتیبانی میکنــد ( .)Sinha and Shekhar 2015انعطافپذیــری و
مقیاسپذیــری بــاالی ابــزار مذکــور و امکاناتــی کــه بــرای شبیهســازی اجــزاء اَبــر فراهــم میکنــد،
از مهمتریــن دالیــل انتخــاب ایــن ابــزار بــرای ارزیابــی مــدل پیشــنهادی در ایــن تحقیــق اســت.

بــا اســتفاده از ابــزار مدلســازی «کلودســیم» ،شبیهســازی مــدل پیشــنهادی بــرای سیســتم
مدیریــت دانــش در محیــط رایانــش ابــری بــا اســتفاده از منابــع موجــود در یــک اَبــر خصوصــی در
پلتفــرم «جــاوا» پیادهســازی شــد .شــرایطی کــه بهمنظــور ارزیابــی مــدل پیشــنهادی در نظــر گرفتــه

شــده در ادامــه بیــان شــده اســت.

مشــخصات منابــع رایانشــی کــه بــرای ارزیابــی مــدل بـهکار رفتــه ،عبــارت اســت از :اســتفاده از
دو ســرور در دیتاســنتر اَبــر خصوصــی کــه بــار کاری بیــن آنهــا توزیــع میشــود و هــر یــک دارای

پردازنــده بــا تــوان یــک میلیــون دســتور بــر ثانیــه ،پهنــای بانــد  1گیگابایــت بــر ثانیــه 2 ،گیگابایــت

حافظــه و یــک ترابایــت فضــای ذخیرهســازی هســتند.

فــرض بــر ایــن اســت کــه تعــداد  Nکاربــر از سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر اَبــر اســتفاده

میکننــد و از ایــن تعــداد  10درصــد در حــال اســتفاده از ســرویس گــردآوری دانــش 20 ،درصــد

در حــال اســتفاده از ســرویس ذخیــره و بازیابــی دانــش 10 ،درصــد در حــال اســتفاده از ســرویس
1. tasks
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توزیــع دانــش 30 ،درصــد از کاربــران در حــال اســتفاده از ســرویسهای جس ـتوجوی دانــش و
ارائــة دانــش 20 ،درصــد از کاربــران در حــال بهکارگیــری ســرویس یکپارچهســازی دانــش و 10

درصــد از کاربــران در حــال اســتفاده از ســرویس اســتنتاج دانــش هســتند.

بــا توجــه بــه اینکــه هــر یــک از ایــن ســرویسها نیازمندیهــای پردازشــی متفاوتــی دارنــد

و بــار کاری متفاوتــی بــر سیســتم اعمــال میکننــد ،میــزان تأخیــری کــه کاربــر در حیــن اســتفاده
از سیســتم تجرب ـه میکنــد ،میتوانــد بهعنــوان یــک شــاخص ارزیابــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.

از ایــن رو ،ایــن شــاخص بــرای تعــداد  500 ،200 ،100و  1000کاربــر در شبیهســازی مــورد
اندازهگیــری قــرار گرفتــه اســت کــه نتایــج در جــدول  ،4قابــل مشــاهده اســت.

جدول  .4میزان تأخیر در سرویسهای مختلف سیستم مدیریت دانش مبتنی بر اَبر
تعداد کاربران

میانگین تأخیر

 100کاربر

 200کاربر

 500کاربر

 1000کاربر

سرویس گردآوری دانش

 1/6ثانیه

 3/31ثانیه

 8/4ثانیه

 16/72ثانیه

سرویس ذخیره و بازیابی دانش

 6/6ثانیه

 13/39ثانیه

 33/38ثانیه

 66/77ثانیه

سرویس توزیع دانش

 1/7ثانیه

 3/42ثانیه

 8/29ثانیه

 16/72ثانیه

سرویسهای جستوجو و ارائة دانش

 11/59ثانیه

 23/19ثانیه

 58/38ثانیه

 116/54ثانیه

سرویس یکپارچهسازی دانش

 12/5ثانیه

 25/1ثانیه

 62/5ثانیه

 129/1ثانیه

سرویس استنتاج دانش

16/5ثانیه

 33/5ثانیه

 82/99ثانیه

 165/98ثانیه

بــا توجــه بــه اینکــه منابــع موجــود در دیتاســنتر اَبــر خصوصــی ظرفیــت ثابتــی دارد و ایــن

منابــع بیــن تمامــی ســرویسها بــه اشــتراک گذاشــته میشــود ،میانگیــن مــدت زمــان تأخیــر در

ســرویسدهی بــا افزایــش تعــداد کاربــران سیســتم بهطــور قابــل توجهــی افزایــش مییابــد .از ایــن
رو ،اســتفاده از منابــع رایانشــی قویتــر ،اَبــر عمومــی و یــا ترکیبــی از اَبــر خصوصــی و اَبــر عمومــی
بــرای تعــداد کاربــران بیشــتر از  1000نفــر ،میــزان تأخیــر در ســرویسدهی را کاهــش خواهــد داد.

«وکیلــی» در مقالــة «ارزیابــی کارایــی مدلهــای رایانــش ابــری در ارائــة ســرویسهای

یادگیــری الکترونیکــی» از روشــی مشــابه بــرای ارزیابــی سیســتم یادگیــری الکترونیــک در محیــط
رایانــش ابــری اســتفاده کــرده اســت .مشــخصات منابــع رایانشــی کــه بــرای ایــن ارزیابــی ب ـهکار
رفتــه ،عبــارت اســت از :اســتفاده از دو ســرور در دیتاســنتر کــه هــر یــک دارای پردازنــده بــا تــوان

یــک میلیــون دســتور بــر ثانیــه ،پهنــای بانــد  1گیگابایــت بــر ثانیــه 1 ،گیگابایــت حافظــه و یــک
ترابایــت فضــای ذخیرهســازی هســتند.
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در ارزیابــی صورتپذیرفتــه توســط نرمافــزار «کلودســیم» و شبیهســازی ایــن سیســتم (سیســتم
یادگیــری الکترونیکــی مبتنــی بــر اَبــر) در یــک اَبــر خصوصــی ،نتایــج بـه شــرح جــدول  5حاصــل
شــده اســت (.)1393

جدول  .5میزان تأخیر در سرویسهای مختلف سیستم یادگیری الکترونیکی مبتنی بر ابر (وکیلی )1393
تعداد کاربران

میانگین تأخیر

 100کاربر

 200کاربر

 500کاربر

 1000کاربر

سرویس نوع 1
(انجام شبیهسازی و آزمایشات علمی)

 2/5ثانیه

 31/9ثانیه

 66/65ثانیه

133/43ثانیه

سرویس نوع 2
(انجام تعامالت جمعی)

 1/75ثانیه

 20/1ثانیه

 41/74ثانیه

 83/42ثانیه

از مقایســة میانگیــن تأخیــر در ســرویسهای مختلــف در دو جــدول  4و  5بــرای تعــداد ،200

 500و  1000کاربــر ،نتایــج حاصــل نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه مشــخصات منابــع رایانشــی

بهکاررفتــه و همچنیــن ،نیازمندیهــای پردازشــی هــر یــک از ســرویسها ،میــزان تأخیــری کــه

در دریافــت ســرویسهای مختلــف در محیــط رایانــش ابــری حاصــل میشــود ،متفــاوت خواهــد

بــود .بایــد توجــه داشــت کــه ارزیابــی دقیــق چارچوبهــا و مدلهــا از طریــق روشهــای ک ّمــی
کار ســادهای نیســت ،چــرا کــه اساسـاً ایــن دســته از محصــوالت توصیفــی و پیشــنهادی هســتند و نــه
تجویــزی .از ســوی دیگــر ،شــرایط حاکــم بــر ســازمانها و تیمهــای پــروژه در نحــوة بهکارگیــری
مدلهــای پیشــنهادی و میــزان منابــع در دســترس آنهــا در نتایــج حاصــل بســیار مؤثــر اســت.
 .8نتيجهگيري

رایانــش ابــری یــک راهحــل جدیــد بــرای مســئلة زیرســاخت فنــاوری اطالعــات اســت و بــا

توجــه بــه کاهــش زمــان ،هزینــه و تــاش بــرای رفــع نیازهــای توســعة نرمافــزار متــداول شــده
اســت .ایــن فنــاوری ابــزاری بــرای جمـعآوری و توزیــع مجــدد دانــش اســت و قابلیتهــای زیــادی
بــرای ارائــة ســرویسهای مدیریــت دانــش دارد کــه میتوانــد بهصــورت گســترده بــرای هــوش

تجــاری و ایجــاد مزیــت رقابتــی نیــز مــورد اســتفاده قرارگیــرد.

در ایــن مقالــه مدلهــای مختلــف پیادهســازی سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر اَبــر و

مؤلفههــای اساســی آنهــا معرفــی و مــورد بررســی قــرار گرفــت و در پایــان ،بــر اســاس مجمــوع

مطالعــات انجامشــده و بــا توجــه بــه چرخــة حیــات مدیریــت دانــش ،مدلــی بــرای سیســتم مدیریــت
دانــش مبتنــی بــر اَبــر ارائــه شــد.
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در مــدل پیشــنهادی بــا در نظــر گرفتــن دو ســرویس یکپارچهســازی دانــش و اســتنتاج دانــش

در سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر رایانــش ابــری در مقایســه بــا ســایر مدلهــای بررسیشــده،

ســعی بــر ایــن اســت کــه عــاوه بــر اســتفاده از مزایــای متعــدد رایانــش ابــری ،همچــون کاهــش
سپذیری در هــر زمــان و مــکان،
هزینــة ســختافزار و نرمافــزار ،انعطافپذیــری ،دســتر 

مشــارکت و همــکاری و  ،...قابلیــت گســتردهای کــه رایانــش ابــری بــرای گــردآوری دانــش و

ایجــاد زیرســاخت هــوش تجــاری فراهــم میکنــد ،نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه ایــن ترتیــب،

بســتری پدیــد آیــد تــا از مجموعــة دانــش گردآوریشــده از منابــع مختلــف ،یادگیــری مشــارکتی و

دانــش جدیــد حاصــل گــردد .همچنیــن ،بــا در نظــر گرفتــن اســتراتژیهای پیادهســازی ایــن سیســتم
بــر بســتر اَبــر ترکیبــی ،ایــن مــدل ســازمان را قــادر میســازد تــا دسترســی بــه دانــش ارزنــدة حاصــل
از منابــع مختلــف از جملــه تأمینکننــدگان ،مشــتریان و حتــی رقبــا نیــز میســر گــردد.
پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده

بررســی موانــع و چالشهــای پیادهســازی سیســتم مدیریــت دانــش مبتنــی بــر اَبــر در
ســازمانهای ایــران؛

بررســی نحــوة پیادهســازی و اجــارة ســرویسهای مختلــف مدیریــت دانــش مبتنــی بــر اَبــر در
ســازمانهای مختلــف بــا اندازههــا ،اســتراتژیها ونیازمندیهــای مدیریــت دانــش متفــاوت؛

بررســی مزایــا و فرصتهــای نهفتــه در ارتبــاط برونســازمانی سیســتمهای مدیریــت دانــش
مبتنــی بــر اَبــر ســازمان بــا ســازمانهای مشــابه ،رقبــا ،تأمینکننــدگان و . ...
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ﺣﺴﺎﺑﺪاري (1):
اﻃﻼﻋﺎت ،داﻧﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و 120-124.
 onﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ.
ﺷﻬﻴﺪ
در 1داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮوﻳﺲﮔﺮا ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
سیدحسین سیادت
ﺳﻴﺎدت
وﻛﺎر ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر ،ﻓﺮاﻳﻨﺪﻛﺎوي،
ﺣﺴﻴﻦﻛﺴﺐ
ﺳﻴﺪﻳﻨﺪﻫﺎي
ﻓﺮا
دارای مــدرک دکتــری در رشــتة فنــاوری اطالعــات از دانشــگاه پلیتکنیــک

داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻠﻲﺗﻜﻨﻴﻚ
مدیریــت اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
اکنــونﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از
رﻓﺘﺎر
(ایتالیــا)ﻧﺮم و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
فنــاوری
ﻋﻼﻳﻖگــروه
اســتادیار
ایشــان هم
اســت.
میــان
ـت .ﻓﻨﺎوري
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ه
ﮔﺮو
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
(
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
)
ﻣﻴﻼن
اطالعــات ،دانشــکدة مدیریــت و حســابداری در دانشــگاه شــهید بهشــتی اسـ

ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ.
کیفیــتﺷﻬﻴﺪ
ارزیابــیداﻧﺸﮕﺎه
ﺣﺴﺎﺑﺪاري در
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
داﻧﺸﻜﺪة
اﻃﻼﻋﺎت،
خدمــات،
ســرویسگرا،
محاســبات
دانــش،
مدیریــت
ﻛﻴﻔﻴﺖکس ـب
فرایندهــای
مجــدد
ﺳﺮوﻳﺲــی
وکار ،مهندس
ـای کس ـب
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖفرایندهـ
مدیریــت
وکار ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺧﺪﻣﺎت،
ارزﻳﺎﺑﻲ
ﮔﺮا،
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
داﻧﺶ،

ﻛﺴﺐپژوهشـ
ﻳﻨﺪﻫﺎيعالیــق
ـازمانیﻓﺮازا جملــه
ـرم و رفتــار
ﻛﺴﺐـبات نـ
ـدکاوی ،محاسـ
فراین
ویﻳﻨﺪﻛﺎوي،
وﻛﺎر،ـیﻓﺮا
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲسـﻣﺠﺪد
وﻛﺎر،
ﻓﺮـاﻳﻨﺪﻫﺎي
اســت.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺮم و رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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اﻟﺴﺎدات
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دارايـدرک
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ـهید بهشـ
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وکار
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ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺷﻬﻴﺪ
داﻧﺸﮕﺎه
وﻛﺎر
ﻛﺴﺐ

ﻓﺮاﻳﻨﺪﻛﺎوي،ــدکاوی،
ﻛﺎوي،دادهکاوی ،فراین
داده داده و
ـش ،وتحلیــل
ﺗﺤﻠﻴﻞ دانـ
داﻧﺶ،مدیریــت
مرتبــط بــا
مباحــث
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪد
داده
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

تحلیـيـل شــبکه
ﺗﺤﻠﻴﻞـری و
رایانــش ابـ
راﻳﺎﻧﺶوکار،
ـای کسـب
فرایندهـ
ﻳﻨﺪﻫﺎيــدد
مهندســی مج
هایﻣﺠﺎزي از
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داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ

ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ داده و دادهﻛﺎوي ،ﻓﺮاﻳﻨﺪﻛﺎوي ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺠﺪد
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر ،راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺠﺎزي از
ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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