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چکیده
امروزه به دلیل پیچیدگی های فضای سایبری و تأثیرگذاری آن بر بسیاری حوزه های دیگر از منظر امنیت ملی نیاز به سیستم پایش با 
ابعاد آن شامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی  رویکرد روندیابی فضای سایبری و نیز داشتن دید جامع نسبت به همه ی 
گسترش سیستم های پایگاهی و حجم باالی داده های ذخیره شده در این سیستم ها،  امنیتی و علم و فناوری بیش از پیش ضروری است. با 
کاربران قرار داد. با توجه به  کرد و اطالعات حاصل از این پردازش را در اختیار  نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده را پردازش 
گاهی اطالعاتی بر این حوزه با رویکرد جلوگیری از  گسترش روزافزون ابزارهای ارتباطی در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات و لزوم ایجاد آ
ع داده های شبکه های اجتماعی، لزوم تدوین استراتژی فناوری کالن داده  غافل گیری در مواجهه با بحران و از سوی دیگر حجم، سرعت و تنو
گفتنی است این مفهوم به جهت تازگی با روش های تحلیلی سنتی به هیچ وجه  در تحلیل شبکه های اجتماعی امری بسیار ضروری است. 
کالن داده  که یکی از اصلی ترین مباحث در حوزه ی  قابل اجرا نیست و باید در مواجهه با این حوزه از فناوری های نوین بهره برد. از آنجایی 
روش های داده کاوی برای پاالیش داده و دست یابی به ارزش افزوده در حوزه ی داده های عظیم است، در پژوهش حاضر سعی شده است تا 
فناوری های مورد نیاز شناسایی شده و ضمن تحلیل و اولویت بندی آن به تدوین استراتژی فناوری کالن داده در تحلیل شبکه های اجتماعی 
کاربردی - توسعه ای1 است. روش تحقیق کمی  ع تحقیق  ع و هدف پژوهش، نو ع بحران پرداخته شود. با توجه به موضو برای پیش بینی وقو
است و جمع آوری اطالعات از طریق پانل خبرگان و استفاده از پرسشنامه ی بسته بوده است و جامعه ی آماری نیز تعداد 20 نفر از نخبگان 
عرصه ی فناوری اطالعات و ارتباطات بوده است و روش تحلیل بهره گیری از طیف لیکرت برای ارزش گذاری اولویت های استراتژی کالن داده 

بوده است.   
کالن داده، پیش بینی بحران کلیدی: تحلیل شبکه های اجتماعی، استراتژی  واژه های 

Development of Big Data Strategy in Social 
Network Analysis toward Prediction of 
Crisis 
Ebrahim Mahmoudzade1, Mahdi Sahraei2*, Mohammad Mahdi Ghoochani3

Abstract

Today , because of the complexities of cyberspace and its influence on many other fields from the  national 
security viewpoint, the necessity of monitoring systems with cyberspace routing approach and also a global 

view of all its dimensions, including cultural, social, political, economic, security, military and science and tech-
nology seems more urging than ever. With the development of database systems and high volume data stored in 
these systems, there is a need for an instrument to process these stored data and information obtained from this 
process and aslo making them available to users. Ever increasing development of the communication tools in the 
field of information and communication technology, and the need to create intelligence dominance over this area 
toward prevention of surprises in crises encounterings, and considering the volume, velocity and variety of data in 
social networks, proves the neccessity for development of Big Data technology strategies in social network analy-
sis. It is worth noting that this concept cannot in any way be dealt with traditional analytical methods and should 
modern technologies should be utilized instead. Since one of the main topics in the field of Big Data and data 
mining methods for remediation of achieving added value in the field is massive data, this study tries to identify 
the analysis and prioritization technologies needed to develop strategies of Big Data technology in social network 
analysis to predict the occurrence of crisis. According to the subject and objective of the study, type of applied-
development research is used. The method of using quantitative methods and information gathering through a 
panel of experts and questionnaire fill-out, has been applied to a population of 20 elite students in the field of ICT 
and analysis utilizes big data strategy by means of Likert scale to evaluate priorities.
Key Words: Analysis of social networking, big data strategy, predicted the crisis 
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مقدمه
که در همه ی امور زندگی  فناوری اطالعات یکی از عواملی است 
توجه  مــورد  اخیر  سال های  در  و  دارد  تأثیر  بشر  فــردی  و  اجتماعی 
و  عقب ماندگی ها  جبران  برای  کشورها  است.  گرفته  قرار  دولت ها 
کسب قدرت بیشتر در رقابت های بین المللی  زندگی بهتر و نیز برای 
و حفظ تفوق خود به توسعه ی فناوری در حوزه های مختلف اقدام 
امنیتی،  سیاسی،  ابعاد  تمام  فناورانه  تحوالت  امــروزه  نموده اند. 
آن  ــوازات  مـ بــه  و  نــوردیــده  در  را  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

الگوهای رفتاری و شیوه های ارتباطی نیز متحول شده اند. 
رشد شبکه های اینترنتی در سال های اخیر و به کارگیری ابزار و 
کثری از آن، موجب روی  فناوری مدرن در جهت بهره برداری حدا
آوردن طیف های مختلف اجتماعی به این پدیده شده است. از این 
گردش اطالعات، ظرفیت انتقال اطالعات و نیز  رو سرعت انتقال و 
را موجب  اینترنت  انعطاف پذیری جریان اطالعات، تحول در رشد 
نــام شبکه های  به  نوینی  پــدیــده ی  حــال حاضر  در  که  اســت  شــده 
زمان  اســت.  نموده  ارائــه  خــود  جامعه ی  به  را  مجازی  اجتماعی 
دامنه ی  گستردگی  و  اجتماعی  شبکه های  شدن  گیر  فرا از  زیــادی 
در  به ویژه  آن  کاربران  جذب  سرعت  اما  نمی گذرد،  آن  از  استفاده 
از برآوردهای اولیه بسیار بیشتر بوده است.  جوامع در حال توسعه 
که دارند، توانسته اند  کمی  شبکه  های اجتماعی مجازی با قدمت 
بر بسیاری از شئونات زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
گرفتن مرزهای  نادیده  با  و  باشند  تأثیرگذار  افراد بشری  و فرهنگی 
جهانی  یکپارچگی  و  همگرایی  زمینه های  جغرافیایی،  و  سیاسی 
بشری  زندگی  در  اجتماعی  پدیده ی  کمتر  شاید  سازند.  فراهم  را 
چنین  سرعت  این  با  باشد  توانسته  اجتماعی  شبکه های  همانند 
حال  در  اینک  باشد.  گــذارده  زندگی  مختلف  جنبه های  بر  تأثیری 
محتوا  با  شبکه اى  جامعه اى  هستیم؛  جدید  جامعه اى  به  ورود 
می زیسته ایم؛  آن  در  کنون  تا آنچه  از  متفاوت  کاماًل  ساختارى  و 
که به نحو روزافزونی پیرامون تقابل دو قطبی میان شبکه  جوامعی 
که جهان در یکی از مقاطع  و خویش شکل می گیرد. این گونه است 
کاستلز2  تعبیر  به  که  مقطعی  اســت؛  گرفته  قــرار  خود  تاریخی  نــادر 

آثار  توسط  ما  مــادى  فرهنگ  دگرگونی  آن،  مشخصه ی  وجه   ،]1[
که بر محور فناورى هاى اطالعاتی  یک نمونه فناورى جدید است 
شکل گیری  بسترهای  از  یکی  که  آنجایی  از  اســت.  یافته  سازمان 
اجتماعی  اجتماعی بستر شبکه های  یا جریان سازی های  و  بحران 
است، دست یابی به امکان تحلیل داده و روند یابی این شبکه ها، 
ع بحران یکی  از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا پیش بینی وقو
کالن داده در  که با تدوین استراتژی های  از حوزه های جدی است 
کنترل بحران می توان از آن بهره گیری نمود. از سوی دیگر با عنایت 
نشر  و  امکان جریان سازی  در سطح جامعه  این فضا  گستردگی  به 
کنترل آن از بروز  که می توان با  کن پذیر است  شایعات به سادگی اما
بحران های احتمالی جلوگیری نمود و یا در شرایط خاص عالوه بر 
رویکرد پدافندی نسبت به این حوزه با استراتژی آفندی به امکان 

ایجاد فضای مطلوب بر جامعه دست یافت. 
کسب  در  عامل  مهم ترین  دانــش  پیشرفته،  سازمان های  در 
به کارگیری  سمت  به  امروز  دنیا  است.  شده  شناخته  رقابتی  مزیت 
که بدون شک، دانش یکی  سیستم های اثربخش تر حرکت می کند 

از اجزای الینفک چنین سیستم هایی است.
زیر  صــورت  به  دانــش  تعریف کننده ی  مفاهیم  سلسله مراتب 

است:  
داده ها: کمیت های عددی یا غیرعددی هستند که از مشاهده، 

تجربه یا محاسبه به دست می آیند.
توضیحات،  بــا  هــمــراه  و  ــا  داده هــ از  مــجــمــوعــه ای  ــات:  ــالع اط
ع، واقعه  استنتاج ها و دیگر مواد متنی و نوشتاری در خصوص موضو

یا فرایندی خاص هستند.
فراداده ها: شامل خالصه هایی تشریحی و تقسیم بندی سطح 

باالی داده ها و اطالعات هستند.
خالصه  و  یافته  ساختار  شــده،  سازمان دهی  اطالعات  دانــش: 

گاهی یا فهم است. گسترش درک، آ شده برای 
ک: ایده )درک( شفاف و کامل از ماهیت، اهمیت یا توضیح  ادرا

ع است. راجع به یک موضو

تصویر 1: روند تحلیل داده ]1[
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داده هــای  اســت،  شده  داده  نشان   1 تصویر  در  که  همان گونه 
از انتخاب دسته بندی شده و سپس پردازش اولیه روی  خام پس 
مبتنی  و  می شوند  ک  پا اضافی  ــای  داده ه و  می گیرد  صــورت  آن هــا 
از روش هــای داده کــاوی روی  بر ویژگی مشترک آن ها و بهره گیری 
و  پرتکرار  الگوهای  استخراج  از  پس  و  می گیرد  صورت  آنالیز  آن ها 
که در مراحل آخر عالوه  تفسیر و ارزیابی به دانش تبدیل می شوند 
بر روش های ریاضی، بهره گیری از حوزه ی شناختی و خبرگی و نیز 

استنتاج بشری سهم بسزایی در شکل گیری دانش دارا است. 
متعددی  ویــژگــی هــای  دارای  مــجــازی  اجتماعی  شبکه های 
ارتباط  بــرقــراری  بحث ها،  در  همگان  مشارکت  امــکــان  هستند. 
رسانه های  با  ارتباط  آنالین،  جماعت های  شکل گیری  سویه،  دو 
کنش  اجتماعی،  سرمایه ی  تقویت  و  تولید  قدرت،  توزیع  حقیقی، 
برای  امنیت  احساس  تولید  اعتبارسازی،  و  اعتمادسازی  متقابل، 
این  جمله  از  هویت سازی  و  فــردی  میان  ارتباطات  حفظ  اعضا، 

ویژگی ها است ]2[.
مجازی  اجتماعی  شبکه  های  چشمگیر  ــار  آث بــه  توجه  بــا  لــذا 
و  وسیع  سرمایه گذاری  لــزوم  و  اجتماعی  و  فــردی  زندگی  ابعاد  در 
آن  از  ناشی  از فرصت های  کثری  بهره گیری حدا هدفمند در جهت 
گسترده  خدمات  ارائــه ی  و  کشور  همه جانبه ی  پیشرفت  جهت  در 
گون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و  گونا و مفید به اقشار 
از تهدیدها و آسیب های ناشی  هماهنگی مستمر به منظور صیانت 
به  عرصه  ایــن  تــحــوالت  ــد  رون کــه  می کند  اقتضا  شبکه ها،  ایــن  از 
کامل و به روز  گیرد تا ضمن اشراف  صورت علمی مورد مطالعه قرار 
نسبت به این شبکه ها در سطح ملی و فراملی، نسبت به نحوه ی 
تصمیم گیری  ع  موضو این  با  نظام  خردمندانه  و  فعال  مواجهه ی 
است  درصــدد  رویکردی  چنین  با  حاضر  تحقیق  گــردد.  اتخاذ  الزم 
شبکه های  تحلیل  به  داده  کــالن  استراتژی  تدوین  اســاس  بر  تا 
به جهت  که  نکته ضــروری  است  این  به  اشــاره  بپردازد.  اجتماعی 
پیچیدگی این حوزه با شیوه های سنتی قابل تحلیل نیست و برای 
که با این هدف  دست یابی به این امکان باید از روش های خاصی 
گردیده است، بهره گیری نمود. لذا هدف اصلی بهره گیری از  طراحی 
کالن داده برای تحلیل این شبکه ها است. از سوی دیگر  استراتژی 
که نیاز  تحلیل اطالعات در همه ی ابعاد زندگی بشر مسئله ای است 
آن بیش از پیش ضروری به نظر می رسد و سه مشخصه ی حجم 
در  که  خاص  ساختاری  نبود  و  داده  ع  تنو زیــاد،  تغییر  سرعت  باال، 
ح است، به طور حتم شبکه های اجتماعی را  داده های عظیم مطر

نیز در بر می گیرد. 

مبانی نظری تحقیق

دنیا در حال تحول است و در خالل این تحول، فناوری های 
تجارت  دنیای  در  ــازی  ب قــاعــده ی  می کنند.  پیدا  ظهور  جدیدی 
آن  از  قبلی  تعبیر  با  شرکت  دارایــی هــای  دیگر  و  می کند  پیدا  تغییر 
شرکت  موفقیت  در  عمده ای  نقش  نمی توانند  ذهنی،  الگوهای  در 
داشته باشند. سرعت و میزان تغییرات و تحوات فناورانه در حال 
در  آن  با  همراه  جهانی  ــازار  ب پیچیدگی  و  پویایی  و  اســت  افزایش 
بر  سازمان ها  موفقیت  نوین،  بازار  اقتصاد  در  است.  گسترش  حال 

پایه ی توانایی تامین و پاسخ گویی به نیازهای مشتریان مبتنی بر 
رشد فناوری فاوا3 در مقایسه با رقبا سنجیده می شود و اتخاذ راهبرد 

فناوری یکی از عوامل مؤثر در حصول به این هدف است. 
یا بد  براون معتقد است فناوری ممکن است ماهیتی خوب و 
واقع  ارزشمند  و  مفید  فناوری  می گردد  سبب  آن چه  اما  کند،  پیدا 
مدیریت  فناوری،  مدیریت   .]3[ است  آن  کاربرد  و  مدیریت  شود، 
توسعه ی  و  جذب  خلق،  برای  مناسبی  بستر  که  است  نظام هایی 
فناوری فراهم می کنند و مسئولیت امور زیر را در سازمان به عهده 

دارند:
از 	  اثربخش  و  مؤثر  بهره برداری  و  جدید  فناوری های  کتساب  ا

فناوری های موجود؛
کنش مناسب نسبت به تغییرات و  تحوالت فناورانه؛ 	  وا
توسعه و اتخاذ روش ها، تکنیک ها و فرایندهای مناسب برای 	 

مواجهه با مسائل و مشکالت فناورانه.
مدیریت  به  مربوط  فعالیت های  تمامی  کریمی پور  و  آراستی 
کتساب و بهره برداری  گروه شناسایی، انتخاب، ا فناوری را در چهار 
ــان  ــازم ــتــی س ــاب ــول مــنــافــع اقــتــصــادی یـــا رق ــص ــاوری بــــرای ح ــنـ فـ
کرده اند ]4[. برخی نیز مدیریت فناوری را تالشی برای  دسته بندی 
در  می دانند.  کار  و  کسب  راهبرد  با  فناوری  راهبرد  یکپارچه سازی 
آن  که تحت  دانست  فرایندی  را می توان  فناوری  نهایت مدیریت 
نیازهای سازمان های نوین شامل خلق ارزش، کیفیت، پاسخ گویی، 

چابکی، نوآوری، یک پارچگی و شبکه سازی، تامین می گردند.
رویکرد  با  کالن  سطح  رویکرد  دو  فناوری،  راهبرد  ادبیات  در 
کرد. تمرکز اصلی  موقعیت یابی و رویکرد مبتنی بر منبع، ظهور پیدا 
فعلی  موقعیت  و  بــازار  ساختار  بر  فناوری  به  موقعیت یابی  رویکرد 
سازمان در بازار فعلی قرار دارد و هدف اصلی دستیابی به سهم بازار 
فناوری های  توسعه ی  طریق  از  جدید  بازارهای  ایجاد  یا  و  بیشتر 
این  بانیان  از  پورتر  اســت.  جدید  فناوری های  کتساب  ا یا  موجود 
و  رقابتی  راهبردهای  الگوی  اســاس  بر  و  می آید  شمار  به  رویــکــرد 
جذابیت  پایه ی  بر  تجاری  حوزه ی  انتخاب  رقابتی،  مزیت  الگوی 
تصمیم  دو  به منزله ی  را  حــوزه  آن  در  موقعیت  یافتن  و  صنعتی 
پنج  الگوهای  پورتر  راستا،  همین  در  اســت.  نموده  ح  مطر کلیدی 
باال  فرضیه ی  از  پشتیبانی  در  را  خــود  ارزش  زنجیره ی  و  نیرویی 

کرده است ]5[. معرفی 

پیشینه ی تحقیق

حجم  دلیل  به  که  می شود  اطــالق  داده ای  به  کــالن4  داده ی 
خاص  ساختاری  وجود  عدم  و  داده  ع  تنو زیــاد،  تغییر  سرعت  باال، 
)تصویر 2(، با استفاده از ابزارها و پردازنده های سنتی قابل تحلیل و 
پردازش نیست. سازمان ها معمواًل تمایل دارند این داده را از منابع 
کنند. این ذخیره سازی به منظور استفاده و تحلیل  مختلف ذخیره 
کالن  آسیب های  بــروز  مانع  می تواند  و  بــوده  مفید  بسیار  آینده  در 
گردد. با توجه به تعریف داده ی  مالی، اجتماعی، سیاسی و جانی 
است  چرخه ای  فرایند،  ایجاد  هــدف  که  دریافت  می توان  کــالن، 
می شود  موجب  واقع  در  و  می گیرد  انجام  کالن  داده ی  روی  بر  که 
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کالن، به صورت  داده های خام و بدون ساختار موجود در داده ی 
ساختارمند و هدف دار در آید. 

شامل  کــالن  داده هـــای  اصلی  ویژگی  سه   2 تصویر  با  مطابق 
پــردازشــی  از عــهــده ی روش هـــای  کــه  بــاالی دادگـــان  حجم بسیار 
که نیاز به سرعت پردازشی  ج است، سرعت بسیار باال  کالسیک خار
تا  است  گشته  دادگــان سبب  در  ع  تنو و همچنین  دارنــد  باال  بسیار 
دادگــان  دسته  این  با  مواجهه  در  داده  پــردازش  سنتی  شیوه های 
جدید  رونــدی  عنوان  به  داده  کالن  ع  موضو لذا  نباشند،  پاسخ گو 
پردازش  در  مهم  مقوله های  از  یکی  اطالعات  فناوری  حــوزه ی  در 

داده های امروزی است. 
به  و  هستند  رایــگــان  متن باز  اطــالعــات  که  دلیل  ایــن  به  تنها 
به  که  این معنی نیست  به  صورت عمومی در دسترس می باشند، 
کردن، فهمیدن،  کنترل درآورد. فیلتر  آسانی می توان آن ها را تحت 
که به صورت شبانه روزی  کردن حجم عظیمی از اطالعات  تحلیل 
وجــود  اســت.  دشـــوار  و  پیچیده  امــری  می گیرد،  قــرار  دســتــرس  در 
و  سند ها  در  موجود  فراداده های  قبیل  از  اطالعات  از  دیگری  انواع 
از  استفاده  اجتماعی،  شبکه های  در  موجود  اطالعات  همین طور 
کرده و به همان میزان  اطالعات متن باز را بیش از پیش مثمر ثمر 

مدیریت آن را نیز سخت تر ساخته است.
بستر  فــرد  بــه  منحصر  ویــژگــی هــای  دلیل  بــه  سایبری  فضای 
سیاسی،  بــحــران هــای  شکل گیری  جمله  از  تــحــوالت  از  بسیاری 
گاهی  که لزوم آ گشته است  اجتماعی، فرهنگی و یا نظامی امنیتی 
اطالعاتی بر این فضا با رویکرد جلوگیری از غافل گیری امری بسیار 
ضروری و راهبردی محسوب می شود. انقالب های عربی، نمونه ای 
بسیار روشن از تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی در شکل گیری یک 
که ذکر شد به دلیل  که همان گونه  بحران سیاسی است. در حالی 
به صورت  کاماًل  پایش فضای سایبری  امر  فقدان نظامی منسجم 

که  مقطعی و غیر سیستماتیک در برخی دستگاه ها تعقیب می شود 
به دلیل فقدان ساختار سازمانی و ویژگی های دادگان عظیم شامل 
ع و سرعت دادگان عمومًا بدون بهره ی اطالعاتی باقی  حجم، تنو

می مانند. 
داده  کالن  استراتژی  تدوین  با  که  است  این  مسئله  بنابراین 
اجتماعی  شبکه های  حـــوزه ی  در  اطــالعــات  تحلیل  مــدل هــای  و 
با  نیز به یک سیستم تحلیل گر اطالعات  و  افــزوده  ارزش  ایجاد  به 
که امروزه  کالن داده دست یابیم. از آنجایی  بهره گیری از استراتژی 
نیز  و  امنیتی  سیاسی،  اقتصادی،  اهــداف  با  سازمان ها  از  بسیاری 
انبوه داده ها  امکان تحلیل حجم  به  تجاری به دنبال دست یابی 
هستند تا از نتایج آن بتوانند در حوزه های مرتبط بهره گیری نمایند، 
اصلی ترین  از  یکی  اجتماعی  شبکه های  روندیابی  دیگر  عبارت  به 
بتوانند  امکان  این  از  بهره گیری  با  تا  است  دولت ها  دغدغه های 
در  پیش کنشگر  رویــکــرد  با  جامعه  وضعیت  از  صحیحی  درک  به 
تمامی حوزه ها دست یابند و از نتایج این تحقیق و استراتژی های 
ابعاد  در  سیاست گذار  و  طراح  سازمان های  از  بسیاری  شده ی  ارائه 

مختلف بهره گیری نمایند. 
چرخه ی اطالعات5

نظام یافته  فــرایــنــد  یــک  بــه مــنــزلــه ی  اطــالعــات  چــرخــه ی  در 
یا  نمایش  و  دسته بندی  تولید،  تحلیل،  ــــردازش،  پ جــمــع آوری، 
است  فرایند ی  اطالعات  چرخه ی  اســت.  ح  مطر اطالعات  انتشار 
کاربران آماده  که اطالعات در آن به دست آمده، تولید شده و برای 
 3 تصویر  صــورت  به  معمواًل  اطالعات  چرخه ی  مراحل  مــی گــردد. 
است؛ هر چند بسته به مورد کاربرد، این موارد می توانند تغییر یابند. 
مــی گــردد.  طــراحــی  بخش  دو  در  اجتماعی  شبکه ی  تحلیل 
گردآوری،  برای  ایجاد سکوی داده7  اول،  هدف و خروجی بخش 
بخش  همین  در  بود.  خواهد  اطالعات  نگهداری  و  پیش پردازش 

 نيرويي پنج الگوهای پورتر ،راستا همين در .است نموده مطرح كليدی تصميم دو ی منزله به را حوزه آن در موقعيت يافتن و صنعتي
 [.5] است كرده معرفي باال ی فرضيه از پشتيباني در را خود ارزش ی زنجيره و

 

 قیتحقیپیشینه -2
به دليل حجم باال، سرعت تغيير زياد، تنوع داده و عدم وجود ساختاری خاص  كه شود مي ای اطالق داده به 4داده كالن

(Error! Reference source not found. ،)پردازش و تحليل قابلي سنت های پردازنده و ابزارها از استفاده با 
 و استفاده منظور سازی به ذخيره نيا. كنند رهيذخ مختلف منابع از را داده نيا دارند ليتما ها معموالً سازمان. نيست

 به توجه با. گرددي جان وي اسي، سي، اجتماعيمال كالن های بيآس بروز مانع تواند يم و بوده ديمف اريبس ندهيآ در ليتحل
 در و رديگ يم انجام كالن ی دادهی رو بر كه ستا یا چرخه، يندافرهدف ايجاد  كه افتيدر توان يم، كالن ی داده فيتعر

 آيد.  در دار هدف و ساختارمند صورت به، كالن ی داده رد موجود ساختاربدون  و خام های داده شود مي موجب واقع
 

 
 [6]کالنیدرداده«V»:سه2تصویر

های پردازشي  روش ی های كالن شامل حجم بسيار باالی دادگان كه از عهده سه ويژگي اصلي داده 2تصوير مطابق با 
باال دارند و همچنين تنوع در دادگان سبب ، سرعت بسيار باال كه نياز به سرعت پردازشي بسيار استكالسيک خارج 

های سنتي پردازش داده در مواجهه با اين دسته دادگان پاسخگو نباشند، لذا موضوع كالن داده به  گشته است تا شيوه
  است.های امروزی  فناوری اطالعات يکي از مقوالت مهم در پردازش داده ی عنوان روندی جديد در حوزه

به اين معني نيست كه به باشند،  ميباز رايگان هستند و به صورت عمومي در دسترس  تنها به اين دليل كه اطالعات متن
صورت ه را تحت كنترل درآورد. فيلتر كردن، فهميدن، تحليل كردن حجم عظيمي از اطالعات كه بها  توان آن آساني مي

های  فرادادهوجود انواع ديگری از اطالعات از قبيل . و دشوار است امری پيچيده ،گيرد در دسترس قرار مي یروز شبانه

کالن ]6[ تصویر 2: سه »V« در داده ی 
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ظرفیت  گسترش  پردازشی،  امور  انجام  برای  مناسب  بستر  ایجاد 
خدمات رسانی و همچنین قابلیت اتصال سامانه های ورودی جدید 
اطالعات  ایــن  اســت.  آن  اولویت های  از  گــزارش شــده،  ابــزارهــای  و 
سامانه های  اتصال  نهایت  در  و  پــردازش  یکپارچه سازی،  از  پس 
گزارش شده ی متعدد، به منظور ایجاد نمایی 360 درجه از جامعه 
استقرار  و  آن طراحی  گرفت. بخش دوم  قرار خواهد  استفاده  مورد 
شبکه ی  تحلیل  سکوی  بــه  متصل  ــده ی  ــزارش ش گ سامانه های 
داشــبــورد  یــک  تولید  هــدف  بــا  ایــن بخش  بــود.  خــواهــد  اجتماعی 

اطالع رسانی طراحی شده است. 
 نمای کلی تحلیل شبکه ی اجتماعی

اجتماعی در تصویر  4 نشان داده  کلی تحلیل شبکه ی  نمای 
تحلیل  اســت،  مشخص  تصویر  این  در  که  همان طور  اســت.  شده 
شبکه ی اجتماعی عماًل از  چرخه ای با 6 مرحله ی مختلف تشکیل 
شده است. مراحل این چرخه  عبارتند از: جمع آوری، پیش پردازش، 
از این  ادامه هر یک  پردازش، ذخیره سازی، تحلیل و خروجی. در 
این  در  چرخه ای  فرایند  انتخاب  دلیل  شد.  خواهد  تعریف  مــوارد 
از  اســت.  آن  استمرار  ــزوم  ل و  فرایند  بــودن  برگشتی  و  رفــت  بخش 
به  دست یابی  داده،  کالن  استراتژی  تدوین  از  هدف  که  آنجایی 
گزارش در قالب  امکان تحلیل و پیش بینی بحران و سپس ارائه ی 
برای  می توانند  قبل  مراحل  همه ی  لذا  است  ع  متنو خروجی های 
که  دست یابی به این هدف مهم تکمیل و تدقیق  گردد به نحوی 
از  تنظیم مجدد هر یک  به  و پیش بینی  بازخورد مرحله ی تحلیل 

مراحل خواهد پرداخت. 
جمع آوری

مختلف  منابع  از  داده  دریافت  جــمــع آوری  چرخه ی  از  هــدف 
موجود )به صورت ساخت یافته و غیر ساخت یافته( و تبدیل آن ها 
این  بخش  این  از  هدف  نهایت  در  اســت.  ساخت یافته  فرمت  به 
کلی  منابع موجود دید  تمامی  قــراردادن  با تحت پوشش  که  است 

نسبت به جامعه و اتفاقات موجود در آن را افزایش دهد ]7، 8[.
ماژول جمع آوری داده8  .1

ماژول استخراج اطالعات9  .2
ماژول ارسال اطالعات10  .3

ماژول نمایه ساز11  .4
زیرساخت ذخیره سازی12  .5

شده  آورده   5 تصویر  در  سامانه ها  ایــن  از  یک  هر  کلی  نمای 
است.

 فناوری های پیش پردازش
نــرمــال ســازی  و  تمیز سازی  پــیــش پــردازش  چــرخــه ی  از  هــدف 
ع  نو به  توجه  با  قسمت  این  در  اطالعات  اســت.  ورودی  اطالعات 
آن ها، فرایند مختلفی را طی می کنند تا برای پردازش و ذخیره سازی 
باید  مرحله  این  در  که  پیش پردازش هایی  از  برخی  شوند.  آمــاده 

انجام شوند، عبارتند از:
تشخیص زبان  .1

نرمال سازی و یکسان سازی  .2
واژه یابی  .3

ریشه یابی  .4

غلط یاب  .5
   پردازش

ــای  داده ه روی  پـــردازش  انجام  ــردازش،  پـ چرخه ی  از  هــدف 
گرفته  تمیز شده است. این چرخه در راستای انواع پردازشی در نظر 
را  سیستم  اصلی  کسب وکار  و  بــوده  خــط13  بر  ع  نو از  که  است  شده 
تحت تأثیر قرار می دهند. این پردازش ها باید بسیار سریع باشند تا 
گلوگاه سیستم نشوند. برای  مثال فرایندهایی  درنهایت تبدیل به 

گردد. نظیر برچسب زدن می تواند ازجمله این پردازش ها تلقی 
دسته بندی اطالعات  	

کلیدی کلمات  استخراج   	
استخراج متا دیتا   	

ذخیره سازی
کـــردن اطــالعــات  ــره  هـــدف از چــرخــه ی ذخـــیـــره ســـازی، ذخــی
غیره  و  تحلیل  انجام  کاربر،  پرس وجوی  به  پاسخ گویی  به منظور 

کالن داده بر اساس مدل تحلیلی آی  تصویر 3: مراحل و فرایندهای 
بی ام6 ]6[ 

سامانه های  از  یک  هر  موجود  وضعیت  کلی  نمای   :4 تصویر 
زیرمجموعه ی تحلیل شبکه ی اجتماعی ]9[
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در  و  تمیز شده  قبل  مراحل  در  که  داده هایی  این مرحله  در  است. 
راستای پردازش های برخط متا دیتا به آن ها اضافه شده است، در 

قالب فرمت های مختلف ذخیره می گردد ]10، 11، 12[.
Mongo DB فناوری  	
Hadoop زیر ساخت  	

بانک های توزیع شده  	
تحلیل و پیش بینی  	

این تحلیل ها هم تحلیل های نسبتًا ساده تر را شامل می شود و 
که نیازمند مدل سازی هستند. هم تحلیل های پیچیده تر 

الگوریتم های داده کاوی  	
روند یابی و تولید پایگاه دانش  	

تحلیل اطالعات  	
خروجی و مصورسازی

هدف از ایجاد چرخه ی خروجی در سامانه ی تحلیل شبکه ی 
گرفتن خروجی های مختلف  اجتماعی، امکان فراهم سازی قابلیت 
از این سامانه است. این خروجی ها می تواند در قالب سرویس های 

کاربری، برنامه های مختلف و غیره باشد. مختلف، واسط 
پیاده سازی موتور جستجو  	

گزارش ساز و  تحلیل سناریو فرم های   	
گراف طراحی   	

خروجی تحلیل شبکه ی اجتماعی
اجتماعی  شبکه ی  تحلیل  داده ی  سکوی  ساختار  و  طراحی 
گــزارش گــیــری و بصری سازی،  کــه مــاژول هــای  گــونــه ای اســت  بــه 
به منزله ی بخش های مستقل و غیر وابسته به بستر اصلی تعریف 
که اطالعات ذخیره شده در  می گردند. همین امر سبب شده است 
سکوی داده ی تحلیل شبکه ی اجتماعی، پاسخ گوی طیف وسیع 
محدودیت های  و  بوده  تحلیلی  و  آماری  گزارش های  از  متنوعی  و 
اساس  بر  که  مــدل  ایــن  گــردد.  مرتفع  کاماًل  راستا  ایــن  در  موجود 
بر  عالوه  است،  شده  طراحی  ام14،  بی  آی  چون  موفقی  مدل های 

همراه  به  را  کاربری  رابط  در  مرسوم  محدودیت های  مذکور،  موارد 
نخواهد داشت ]12، 13، 14[.

روش تحقیق

کس و مایلوف ]15[  فرایند تدوین راهبرد فناوری را با رویکرد  ها
کردند. با این  برنامه ریزی راهبردی به صورت تصویر 6  پیشنهاد 
پایش  و  کنترلی  شاخص های  دیدگاه ها  این  اینکه  دلیل  به  حال 
راهبرد متناسب با تغییرات و پویایی محیط و سرعت باالی تغییرات 

را در بر نداشتند، مورد انتقاد واقع شدند.
فناوری  راهــبــرد  پویای  الگوهای  اولین   90 دهــه ی  ــل  اوای در 
مدیریت  پایه ی  بر  سپس  و  سازمان  محوری  مزیت های  بر  مبتنی 
منابع در راستای ایجاد ارزش افزوده ارائه شد ]16[. برخالف رویکرد 
منابع  و  مزیت ها  از  دسته  آن  بر  دیدگاه  این  تمرکز  موقعیت یابی، 
باشند.  داشته  بلندمدت  رقابتی  اثرات  می توانند  که  است  سازمان 
که همواره توانایی ها و  این دیدگاه رویکرد به آینده را برگزیده است 
کاربردهای جدیدتری از مجموعه توانمندی های سازمان را جستجو 
صاحب نظرانی  جمله  از  پــراهــاالد  و  هامل  زا،  کیه   .]16[ می کند 
کرده اند و پیش بینی بازار و نیازهای  ح  که این دیدگاه را مطر هستند 
آینده در چشم انداز بلند مدت را به جای موقعیت یابی در صنایع مد 

نظر قرار داده اند )تصویر 6(.
راهبرد  تدوین  مسئله ی  به  مدیریت  رویــکــرد  با  که  الگو  ایــن 
ارزیابی  اجــرا،  طراحی،  کامل  فرایند  می پردازد،  فناوری  توسعه ی 
راهبرد  پیاده سازی  و  ح ریزی  طر همچون  و  دارد  بر  در  را  پایش  و 
کم شده است. گام در طراحی و اجرا بر آن حا گام به  سازمان، روش 

دو  از  موجود  توانمندی های  و  بــازار  نیاز  بر  تکیه  با  روش  این 
رویکرد باال به پایین و پایین به باال بهره می گیرد و به این ترتیب 
کشش بازار و فشار فناوری مصالحه ایجاد می نماید. همچنین  بین 
تدوین  در  منبع  بر  مبتنی  و  موقعیت یابی  رویکردهای  از  تلفیقی  با 
اهداف  ترسیم  در  را  بلندمدت  و  کوتاه مدت  دید  فناوری،  راهبرد 
که شناخت  آنجایی  از  با یکدیگر همراه می نماید.  اجرایی سازمان 
عمیق تر از فناوری ها و روند تحول و رشد آنها دید جامع تری را ایجاد 
محیطی  مطالعات  که  است  شده  پیشنهاد  اجرا  فرایند  در  می کند، 
گیرد. برای پیوند زدن راهبرد فناوری به  فناوری نیز مورد نظر قرار 
نیازهای  الگو تعیین راهبردها و  گام در این  اولین  راهبرد سازمان، 
از  است  الزم  گام  این  در  است.  شده  داده  قرار  سازمان  فناورانه ی 
اطمینان  راهبردهای سازمان  و  ماموریت  بودن چشم انداز،  شفاف 

حاصل شود.
به  فناوری  راهبرد  تبیین  در  تاثیرگذار  مؤلفه های  شناسایی  با 
ح زیر و تجمیع آن ها در تعامل منطقی با یکدیگر، روش راهبرد  شر

گام اصلی الگو شده است:  توسعه ی فناوری صاایران در سه 
کلیدی حال و آینده .  1 کلیدی: تعیین فناوری های  فناوری های 

و  حال  نیازهای  به  پاسخ گویی  قابلیت  ایجاد  راستای  در  که 
آینده ی بازار اساس و پایه ی مزیت رقابتی هستند. 

جذب .  2 در  دنباله رو  یا  پیشگام  راهبرد  اتخاذ  نوآوری:  سطح 
که جایگاه و مسیر حرکتی سازمان را در چرخه ی عمر15  فناوری 
فناوری16  رقابتی  مزیت  ایجاد  چرخه ی  در  آن  با  متناسب  و 

 

 

 

 
 [9] یاجتماع یشبکه تحلیل ییرمجموعهز یهااز سامانه یکموجود هر  یتوضع یکل ی: نما5 تصویر

 پردازشپیش هایفناوری   

، فرایند هاآن. اطالعات در این قسمت با توجه به نوع استی اطالعات ورودی سازنرمالسازی و پردازش تمیزی پیشچرخههدف از 
انجام شوند،  دباییی که در این مرحله هاپردازشسازی آماده شوند. برخی از پیشپردازش و ذخیره برایکنند تا یممختلفی را طی 

 عبارتند از:

 تشخیص زبان .1
 یسازکسانی و یسازنرمال .2
 یابیواژه .3
 یابیشهیر .4
 ابیغلط .5

 جمع آوری

استخراج 
 اطالعات

 ارسال اطالعات

یسازنمایه   

 ذخیره سازی

های شبکه
 اجتماعی

سامانه های  از  یک  هر  موجود  وضعیت  کلی  نمای   :5 تصویر 
زیرمجموعه ی تحلیل شبکه ی اجتماعی ]9[
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مشخص می نماید.
روش تامین: اتخاذ راهبرد تولید یا خرید، رویکرد سازمان را در .  3

سرمایه گذاری و مدیریت زمان مشخص می نماید. 
در .  4 اجرا،  در  پروژه ها  اولویت بندی  و  انتخاب  فناوری:  توازن 

همسویی سازمان با نیاز بازار از طریق مدیریت بهینه ی منابع 
اهمیت می یابد. 

اجرا: راهبرد اجرا برای توسعه ی فناوری در بلندمدت ماندگاری .  5
سازمان را تضمین می کند. 

از .  6 اطمینان  به منظور  ارزیابی  الگوهای  به کارگیری  ارزیابی: 
اصلی  ماموریت های  با  شده  اتخاذ  راهبردهای  هم سویی 

سازمان، حرکت در مسیر توسعه را تحت کنترل نگه می دارد.
 گام اول : انتخاب فناوری های کلیدی و محوری

 در گام اول اولویت بندی نیازهای فناورانه با تکیه بر چشم انداز، 
که تعیین کننده ی بازار هدف  ماموریت، راهبردها و اهداف سازمان 
گامی انجام می گیرد. معموال سازمان ها  هستند در یک فرایند چهار 
با یک پیش فرض اولیه فقط به فناوری های مربوط به طراحی و 
فرایندهای  سایر  نباید  که  صورتی  در  می پردازند.  محصول  تولید 
اصلی  گلوگاه های  بسا   چه  داشــت.  دور  نظر  از  را  پشتیبان  و  اصلی 
سازمان ها در فرایندهایی مانند خدمات پس از فروش، بازاریابی و 
توسعه ی منابع انسانی باشند. یک تصویر جامع از ارتباط داده های 
گام  گام اول نمایش داده شده است. آنچه در این  استخراج شده در 
که در محورهای  حائز اهمیت است تعیین مرزهای مطلوبیت است 

گیرد. توانمندی و جذابیت باید مدنظر قرار 

 

 راهبرد بنگاه

 موریت شرکت           خطرات فنارویأم

 های فناورینیازمندی

 

تجاریراهبرد   

های خاص و و روشن فعالیتبرنامه    تجاریموریت أم  

های فناورینیازمندی  

 ها STUشناسایی 

 راهبردی فناوریتعریف واحدهای 

 پایش محیط فناوری

 هوش فناوری    

 ها و تهدیدهای فناوری     فرصت

 جامعیت فناوری 

 بررسی داخلی فناروی

 های فنارویقوت و ضعف

          
های متمایز فناوری برای تمام سطوح تصمیمات  مزیت

 راهبردی

 تدوین راهبرد فناوری

 های بلندمدتبرنامهای از مجموعه           های فناوریسیاست

ریزی راهبردیبرنامه  

 مدتهای فعالیت خاص کوتاهتعریف و ارزیابی برنامه

بندیبودجه  

 های عملیاتیهای راهبردی و بودجهریزی بودجهبرنامه

کس و مایلوف ]15[ تصویر 6: فرایند تدوین راهبرد فناوری مبتنی بر موقعیت ها
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تصویر 7: فرایند تدوین راهبرد فناوری مبتنی بر منبع ]16[

 

ی صنعتتوسعهشناسایی و ترمیم الگوی تکامل و   

 تغییر شکل رقابت، ایجاد صنایع جدید

  

 معماری راهبردی

 اهداف راهبردی بلندمدت با نگرش رقابت پایدار برای برآورده کردن نیازهای آتی مشتری و خلق ارزش

 تعیین سطوح رقابت

دهی ایجاد قابلیت ذاتی برای سازمان در شکل
سودآوری رقابت به جای شرایط بهینه برای 

 بازار/محصول

های اهرمیها و توانمندیتعیین پیشران  

 

 حضور و ماندگاری در بازارهای رقابتی

 طراحی سازمان مناسب

 های بلندمدتای از برنامهمجموعه           های فناوریسیاست

 

 

 

 

 

 گام اول

 

 

 

 

 گام دوم

 

 

 

 گام سوم

 

 
 

 
 [71] صاایران فناورى یتوسعه راهبرد تدوین الگوى : تصویر

 راهبرد روش ،يكديگر با منطقي تعامل در هاآن تجميع و زير شرح به فناورى راهبرد تبيين در ثيرگذارأت هايلفهؤم شناسايي با
 : است شده الگو اصلي گام سه در صاايران فناورى يتوسعه

 و حال نيازهاي به گوييپاسخ قابليت ايجاد راستاي در كه آينده و حال كليدي هايفناورى تعيين: كليدي هايفناورى .1
 . هستند رقابتي مزيت يپايه و اساس بازار يآينده

راهبردها و نیازهای فناورانه

تحلیل توانمندیهای موجود
تجزیه و تحلیل نیازهای فناورانه

تعیین شکاف موجود با فناوریهای مورد نظر

اولویت بندی نیازها

بررسی و شناخت جایگزین فناوری

تعیین و تعریف فناوریهای کلیدی قابل حصول

برنامه ریزی در تعامی با بودجه

توسعه زیر ساختها و ایجاد پیش نیاز

توسعه فناوری و استمرار آن

جایگزین های توسعه فناوری

هم افزایی-تولید دانش

تصویر8 : الگوی تدوین راهبرد توسعه ی فناوری صا ایران ]17[
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کتساب گام دوم: راهبرد ا
فــنــاوری هــای  کــه طــی آن  فــرایــنــدی اســت  فــنــاوری  کتساب   ا
منتخب سازمان متناسب با ماهیت و موقعیت خود جذب می گردند 
ج  خار سازمان  از  مناسب  زمــان  در  یا  و  می رسند  بهره برداری  به  و 
از  خرید  تا  درونی  توسعه ی  بین  را  طیفی  فناوری  کسب  می شوند. 
بیرون در بر می گیرد و سطح آن با توجه به عواملی چون جذابیت، 
راهبرد  گزینش  مــی شــود.  انتخاب  حصول  قابلیت  و  توانمندی 
گزینه های فناوری و  گام تحلیلی بررسی و شناخت  کتساب طی دو  ا

تعیین فناوری های قابل حصول انجام می گیرد ]18[.
گام سوم : تعیین طیف زمانی / ره نگاشت

کـــه نــیــاز به  ــد اســــت  ــن ــرای ــاوری یـــک ف ــنـ  جــــذب و رهـــایـــی فـ
راهــبــردهــای  جهت  در  پیوسته  فعالیت  و  مستمر  ســرمــایــه گــذاری 
ره نگاشت  تهیه ی  بلندمدت سازمان دارد.  و  کالن  اهداف  و  اصلی 
توسعه در الیه های فناوری، پروژه های پژوهشی و تامین منابع در 
می شود،  حاصل  اول  گام  در  که  محصول  و  بــازار  الیه های  تکمیل 
سبب  چرخه  این  تداوم  بود.  خواهد  استمرار  این  تضمین کننده ی 
می گردد سازمان به توسعه ی پایدار بازار، محصول و فناوری دست 
بازار در  را در  کند و همواره جایگاه ها و موقعیت های مناسبی  پیدا 

اختیار بگیرد. 
در این راستا برای تدوین فناوری های مورد استفاده می توان 
مجموعه ی این فناوری ها را به سه بخش اصلی تقسیم نمود که در 
که فناوری  ادامه زیربخش های هر یک معرفی می گردند. از آنجایی 
و  بــازار  نیاز  رویکرد  با  اجتماعی  شبکه های  حــوزه ی  در  داده  کالن 
گردیده است، لذا انتخاب  سفارش مشتری در این تحقیق تدوین 
و  موفق  تجربیات  مطالعه ی  اساس  بر  استفاده  مورد  فناوری های 
کالن داده ی آی بی ام17 و نیز نمونه  به طور مشخص مدل تحلیل 
اساس  بر  ادامه  در  و  است  گردیده  تبیین  پلنتیر18  شرکت  محصول 
و  اجرا  نحوه ی  انتخاب  است.  گردیده  اولویت بندی  نخبگان  نظر 
کتساب فناوری )استفاده از نیروی داخلی، انجام پروژه مشترک و  ا
یا برون سپاری( نیز بر اساس تحلیل وضع موجود و محدودیت های 

منابع مالی و نیز زمانی صورت پذیرفته است. 
فناوری  استراتژی  تدوین  و  تحقیق  الگوی  به کارگیری  بــرای 
کالن داده از پانل خبرگان بهره گیری شده است. روش  در حوزه ی 
از پانل خبرگان و  کمی و بهره گیری  تحقیق به کارگیری شده روش 
استفاده از مصاحبه ی بسته بوده است و جامعه ی آماری نیز تعداد 
20 نفر از نخبگان عرصه ی فناوری اطالعات و ارتباطات با مدرک 
از  بهره گیری  تحلیل  روش  و  است  بوده  دکتری  و  ارشد  کارشناسی 
کالن داده و  طیف لیکرت برای ارزش گذاری اولویت های استراتژی 

کتساب فناوری بوده است. سپس ا

تجزیه و تحلیل
با پیشرفت فناوری اطالعات و رشد قابل توجه ضریب  امروزه 
به  اجتماعی  شبکه های  از  بهره گیری  خ  نر کشور،  در  اینترنت  نفوذ 
طور قابل توجهی افزایش یافته است و افراد با رویکردهای مختلف 
ک گذاری اطالعات و تبادل داده به بسیاری از کارهای  عالوه بر اشترا
شبکه های  که  نحوی  به  می پردازند،  بستر  این  در  خود  روزمــره ی 
اجتماعی محملی برای شکل گیری حجم قابل توجهی از مسائل و 
روندهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی امنیتی و 
فناوری گردیده است و عالوه بر کارکرد رسانه ای به ابزار جدی جهت 
گرفته  گون قرار  گونا گون از جمله بحران های  گونا بروز پدیده های 
رسانه ای  جنگ  شکل گیری  امکان  مختلف  حوزه های  در  و  است 
ویژگی های  از  برخی  دارد.  بحران های مختلف وجود  آن  تبع  به  و 
سبب  گمنامی  مانند  اینترنت  فضای  در  بستر  این  فرد  به  منحصر 
اطالعات  و  اخبار  از  گونی  گونا راهبردهای  با  همواره  تا  است  گشته 
که این امر موجب شده است  غلط و یا سوگیری شده مواجه باشیم 
از پیش مورد توجه قرار  این شبکه ها بیش  کنترل و پایش  لزوم  تا 

گیرد. 
باالی  حجم  یعنی  اجتماعی  شبکه های  ویژگی های  دلیل  به 
ع محتوای داده تحلیل داده های مبتنی  اطالعات، سرعت باال و تنو
اساس ویژگی های مذکور  بر  و  بر روش های سنتی غیرممکن است 
شبکه های  تحلیل  به  کــالن  دادگــان  تحلیل  روش  بر  مبتنی  باید 

اجتماعی پرداخته شود. 
بی  آی  داده ی  کــالن  مــدل  در  گــردیــد  ــاره  اشـ کــه  همان گونه 
ــر بـــرای دســت یــابــی بــه امــکــان تحلیل  ام مــراحــل شــش گــانــه ی زی
گرفته است. از این رو در این بخش  شبکه های اجتماعی، مبنا قرار 
با تشکیل پانل خبرگان با رویکرد تعیین اولویت بر اساس مقدورات 
هزینه، زمان و قابلیت تحقق استراتژی های سازمانی در هر یک از 
گذاشته می شود و تحقق هر فناوری مبتنی بر  فناوری ها به بحث 
کسب درجه ی اهمیت از  اهداف و ارزش های سازمانی و بر اساس 
میان 4 استراتژی استفاده از متخصصان داخلی، پروژه ی مشترک، 
بومی  مدل  یک  ارائــه ی  به  کشور  ج  خــار از  خرید  یا  و  برون سپاری 

پرداخته می شود. 
فناوری ها 

فناوری جمع آوری داده از شبکه های اجتماعی   .1
فناوری های پیش پردازش  .2

فناوری های پردازش شامل متن و تصویر  .3
کالن داده فناوری ذخیره سازی   .4

فناوری های پردازش و تحلیل داده  .5

جدول 1: درصد اهمیت فناوری ها برای اولویت بندی آن ها



گراف، نمودار  گزارش دهی، بصری سازی شامل  فناوری   .6
و ...

صورت  تحلیلی  رویکرد  بر  مبتنی  بخش  هر  به  تحلیل  بــرای 
گرفته عددی بین 1 تا 5 دهید. عدد 5 مبین باالترین ارزش و اهمیت 
کمترین اهمیت است. نتایج حاصل از پانل  و عدد 1 نشان دهنده ی 

خبرگان، در این بخش مطابق با جدول 2 است. 
مطابق  شــده  تــوزیــع  پرسشنامه های  نتایج  احــصــای  از  پــس 
صــورت  بــه  بخش  هــر  در  خبرگان  ارزیــابــی  نتایج  زیــر  نــمــودارهــای 
از  هدف  گردید  ح  مطر که  همان گونه  است.  شده  ترسیم  گانه  جدا
توزیع پرسشنامه دست یابی به استراتژی الزم برای پیاده سازی هر 
کسب فناوری است. در پاسخ  بخش و نیز اولویت بندی راهبردهای 
کالن  به سؤاالت این پرسشنامه، محدودیت های فناوری، اهداف 
ح، پتانسیل های موجود در هر بخش )به طور ویژه پتانسیل های  طر

علمی و منابع انسانی و مالی( مورد نظر خبرگان بوده است و با عنایت 
ح تا حد امکان، انتخاب راهبردها برای  به ضرورت بومی19 بودن طر

دست یابی به یک توانایی بومی در اولویت بوده است.  
که در تصویر 9 دیده می شود بر اساس نظر نخبگان  همان گونه 
داده  جمع آوری  بخش های  در  دادگــان  کالن  جمع آوری  الیه ی  در 
ــرای  ــال اطــالعــات بــر اســـاس ظرفیت مــوجــود اســتــراتــژی اج و ارسـ
داخلی، در بخش های استخراج پروژه ی مشترک با بخش پژوهش 
و  داخلی  منابع  به  برون سپاری  نمایه سازی  بخش  در  دانشگاهی، 
در بخش ذخیره سازی راهبرد خرید خارجی دارای بیشترین فراوانی 

بوده است. 
همان گونه که در تصویر 10 دیده می شود بر اساس نظر نخبگان 
تشخیص  بخش های  در  دادگـــان  کــالن  پــیــش پــردازش  الیــه ی  در 
استراتژی  موجود  ظرفیت  اســاس  بر  غلط یاب  و  واژه یــابــی  زبــان، 

جدول 2: میزان جذابیت و اولویت بندی فناوری ها

فناوری های کالن 
داده

فناوری های هر بخش

راهبردهای سطح فنی

اجرای داخلی
پروژه ی مشترک با بخش 

پژوهش دانشگاهی
برون سپاری به منابع 

داخلی
خرید خارجی

جمع آوری

55%75%80%90%ماژول جمع آوری داده

50%79%87%80%ماژول استخراج اطالعات

35%75%80%95%ماژول ارسال اطالعات

65%85%80%80%ماژول نمایه سازی

81%76%78%75%زیرساخت ذخیره سازی

پیش پردازش

66%75%79%85%تشخیص زبان

60%79%85%80%نرمال سازی و یکسان سازی

56%78%80%86%واژه یابی

53%79%90%83%ریشه یابی

51%76%79%89%غلط یاب

پردازش

60%78%80%86%دسته بندی اطالعات

کلیدی کلمات  55%76%91%83%استخراج 

50%70%90%80%استخراج متا دیتا 

ذخیره سازی

Mongo DB 83%76%78%65%فناوری

Hadoop 88%73%70%66%زیر ساخت

53%86%73%71%بانکهای توزیع شده

تحلیل و پیش بینی

51%65%87%76%الگوریتم های داده کاوی

65%79%80%89%روندیابی و تولید پایگاه دانش

50%70%80%91%تحلیل اطالعات

نمایش و ارائه نتایج

54%81%73%75%پیاده سازی موتور جستجو

گزارش ساز و تحلیل سناریو 60%78%75%90%فرم های 

گراف 65%73%71%86%طراحی 
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1396

اجرای داخلی، در بخش های نرمال سازی و یکسان سازی و لم یابی 
و ریشه یابی پروژه ی مشترک با بخش پژوهش دانشگاهی، دارای 

بیشترین فراوانی بوده است. 
نظر  اســـاس  بــر  مــی شــود،  دیـــده   11 تصویر  در  کــه  همان گونه 
نخبگان در الیه ی پردازش کالن دادگان در بخش های دسته بندی 

در  داخلی،  اجــرای  استراتژی  موجود  ظرفیت  اســاس  بر  اطالعات 
پروژه ی  دیتا  متا  استخراج  و  کلیدی  کلمات  استخراج  بخش های 
مشترک با بخش پژوهش دانشگاهی، دارای بیشترین فراوانی بوده 

است.

تصویر 9: نمودار ارزیابی روش های جمع آوری بر اساس راهبردها

تصویر 10: نمودار ارزیابی روش های پیش پردازش بر اساس راهبردها

تصویر 11: نمودار ارزیابی روش های پردازش بر اساس راهبردها
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1396

نظر  اســـاس  بــر  مــی شــود،  دیـــده   12 تصویر  در  کــه  همان گونه 
کالن، در بخش بانک های  نخبگان در الیه ی ذخیره سازی دادگان 
توزیع شده بر اساس ظرفیت موجود استراتژی سازی برون سپاری به 

 Hadoop و زیرساخت Mongo DB منابع داخلی، در بخش فناوری
راهبرد خرید خارجی دارای بیشترین فراوانی بوده است.

تصویر 12: نمودار ارزیابی روش های ذخیره سازی بر اساس راهبردها

تصویر 13: نمودار ارزیابی روش های تحلیل و پیش بینی بر اساس راهبردها

تصویر 14: نمودار ارزیابی روش های تحلیل و پیش بینی بر اساس راهبردها
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1396 همان گونه که در تصویر 13 دیده می شود بر اساس نظر نخبگان 
کالن دادگان در بخش های فرم های  در الیه ی تحلیل و پیش بینی 
گراف بر اساس ظرفیت موجود  گزارش ساز و تحلیل سناریو و طراحی 
جستجو  موتور  پــیــاده ســازی  بخش  در  داخــلــی،  اجــرای  استراتژی 

برون سپاری به منابع داخلی دارای بیشترین فراوانی بوده است. 
همان گونه که در تصویر 14 دیده می شود بر اساس نظر نخبگان 
بخش های  در  ــان  دادگـ کــالن  نتایج  ــه ی  ارائـ و  نمایش  ــه ی  الی در 
تحلیل اطالعات و روندیابی و تولید پایگاه دانش بر اساس ظرفیت 
موجود استراتژی اجرای داخلی، در بخش الگوریتم های داده کاوی 
بیشترین  دارای  دانشگاهی،  پژوهش  بخش  با  مشترک  پــروژه ی 

فراوانی بوده است.
میان  شــده  توزیع  پرسشنامه های  از  حاصل  نتایج  اســاس  بر 
اساس  بر  فراوانی  توزیع  بیشترین  دارای  استراتژی های  و  نخبگان 
کلیه ی فناوری های در  ظرفیت های موجود و با اولویت بومی سازی 
راهبردهای  و  فناوری ها  کتساب  ا جدول   3 جدول  در  کشور  سطح 
که در هر  حاصل از تجزیه و تحلیل جمع بندی شده است به نحوی 

الیه بر اساس مدل آی بی ام فناوری های مذکور بر اساس راهبرد ها 
قابل دست یابی اند.

که هدف از این پژوهش تدوین استراتژی کالن داده  از آنجایی 
هدف  مورد  خاصی  سازمان  و  بود  اجتماعی  شبکه های  تحلیل  در 
مطابق  فناوری  ره نگاشت  ارائــه ی  از  لذا  است  نبوده  تحقیق  این 
شده  صرف نظر  گردید،  تبیین   4 بخش  در  که  تحقیق  الگوی  با 
عملیاتی سازی  رویکرد  با  زمانی  تحلیل  مستلزم  امر  این  زیرا  است، 
فناوری ها مطابق با چشم انداز، اهداف و مأموریت های سازمان در 

چارچوب بودجه است.  

نتیجه گیری

بستر  منظر  از  اجتماعی  شبکه های  ع  موضو به  مقاله  این  در 
که با هدف جلوگیری  بسیار مؤثر در شکل گیری بحران پرداخته شد 
شبکه های  تحلیل  فــنــاوری هــای  معرفی  ضمن  غــافــل گــیــری،  از 
اجتماعی با رویکرد تشخیص بحران های اجتماعی، مبتنی بر مدل 
تحلیل کالن داده آی بی ام20 به فناوری های الزم جهت تحقق این 
امر پرداخته شد. الزامات مورد نیاز هر بخش و نحوه ی دست یابی 

کتساب فناوری جدول 3: ا

استراتژی فناوری

راهبردهای سطح فنیفناوری های هر بخشفناوری های کالن داده

جمع آوری

اجرای داخلیماژول جمع آوری داده
پروژه ی مشترک با بخش پژوهش دانشگاهیماژول استخراج اطالعات

اجرای داخلیماژول ارسال اطالعات

برون سپاری به منابع داخلیماژول نمایه سازی
خرید خارجیزیرساخت ذخیره سازی

پیش پردازش

اجرای داخلیتشخیص زبان
پروژه ی مشترک با بخش پژوهش دانشگاهینرمال سازی و یکسان سازی

اجرای داخلیواژه یابی

پروژه ی مشترک با بخش پژوهش دانشگاهیلم یابی و ریشه یابی

اجرای داخلیغلط یاب

پردازش

اجرای داخلیدسته بندی اطالعات

کلیدی کلمات  پروژه ی مشترک با بخش پژوهش دانشگاهیاستخراج 

پروژه ی مشترک با بخش پژوهش دانشگاهیاستخراج متا دیتا

ذخیره سازی

Mongo DB خرید خارجیفناوری
Hadoop خرید خارجیزیر ساخت
برون سپاری به منابع داخلیبانک های توزیع شده

تحلیل و پیش بینی
پروژه ی مشترک با بخش پژوهش دانشگاهیالگوریتم های داده کاوی

اجرای داخلیروندیابی و تولید پایگاه دانش
اجرای داخلیتحلیل اطالعات

نمایش و ارائه ی نتایج

برون سپاری به منابع داخلیپیاده سازی موتور جستجو

گزارش ساز و تحلیل سناریو اجرای داخلیفرم های 

گراف اجرای داخلیطراحی 
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به  برون سپاری  داخلی،  اجــرای  فناوری  استراتژی  قالب  در  آن  به 
منابع داخلی، پروژه ی مشترک با بخش دانشگاهی و خرید خارجی 
که نتایج حاصله به صورت  گردید  توسط پانل خبرگان اولویت بندی 

زیر است:
فناوری های زبان، واژه یابی، غلط یاب در بخش پیش پردازش، 
پایگاه  تولید  و  روندیابی  پردازش،  بخش  در  اطالعات  دسته بندی 
دانش و تحلیل اطالعات در بخش تحلیل و پیش بینی، فرم های 
و  نمایش  بخش  در  گــراف  طراحی  و  سناریو  تحلیل  و  گــزارش ســاز 
نیز  دانشگاهی  بخش  با  مشترک  پروژه های  اســت.  نتایج  ارائــه ی 
شامل ماژول استخراج اطالعات در بخش جمع آوری، نرمال سازی 
پیش پردازش،  بخش  در  ریشه یابی  و  لم یابی  و  یکسان سازی  و 
پــردازش،  بخش  در  دیتا  متا  استخراج  و  کلیدی  کلمات  استخراج 
اســت.  پیش بینی  و  تحلیل  بخش  در  ــاوی  ــ داده ک الگوریتم های 
گذاری به بخش تجاری بازار داخلی نیز شامل  فناوری های قابل وا
توزیع شده در  بانک های  نمایه سازی در بخش جمع آوری،  ماژول 

حوزه ی ذخیره سازی و پیاده سازی موتور جستجو در بخش نمایش 
گردند  که باید خرید خارجی  و ارائه ی نتایج هستند. فناوری هایی 
فناوری  جمع آوری،   بخش  در  ذخیره سازی  زیرساخت  شامل  هم 

Mongo DB وHadoop  در بخش ذخیره سازی هستند. 

پی نوشت
7. Applied – Development Research
8. Castells

فناوری اطالعات و ارتباطات. 9
10. Big Data
11. Intelligence Cycle
12. IBM
13. Data Platform
14. Data Downloader
15. Data Extractor
16. Data Dispatcher
17. Data Indexer
18. Data Store
19. Real-time

جدول 4: نتایج اولویت بندی استراتژی در هر مرحله

نتایج مورد انتظار 

فناوری های کالن 
داده

فناوری های هر بخش
راهبردهای سطح فنی

اجرای داخلی
پروژه ی مشترک با بخش 

پژوهش دانشگاهی
برون سپاری به منابع 

داخلی
خرید خارجی

جمع آوری

√ماژول جمع آوری داده

√ماژول استخراج اطالعات

√ماژول ارسال اطالعات

√ماژول نمایه سازی

√زیرساخت ذخیره سازی

پیش پردازش

√تشخیص زبان

√نرمال سازی و یکسان سازی

√واژه یابی

√لم یابی و ریشه یابی

√غلط یاب

پردازش

√دسته بندی اطالعات

کلیدی کلمات  √استخراج 

√استخراج متا دیتا 

ذخیره سازی
Mongo DB فناوری√

Hadoop زیرساخت√

√بانک های توزیع شده

تحلیل و 
پیش بینی

√الگوریتم های داده کاوی

√روندیابی و تولید پایگاه دانش

√تحلیل اطالعات

نمایش و ارائه 
نتایج

√پیاده سازی موتور جستجو

گزارش ساز و تحلیل سناریو √فرم های 

گراف √طراحی 
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20. IBM Big Data Model
21. S-curve
22. Z-curve
23. IBM  Big data
24. Palntier

کشور . 25 ح، استفاده از امکانات و ظرفیت های درون  منظور از بومی بودن طر
ح در یک سازمان مشخص است و نه اجرای طر

26. IBM Big data
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