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 چکیده
دهی، ریزی، سازمانگیری، برنامهامروزه فناوری اطالعات مکانی به یکی از مهمترین ابزارهای پشتتیانی تمتمی 

های عمرانی، ستتیاستتی، ادتمتتادی، ا،تماعی، امنیتی و نبامی ت دی  فرماندهی و کنترل در بستتیاری از زوزه

(، GISهای اطالعات مکانی )انی پس از ستتیستتت گیری از اطالعات مکبهره ستیر تحول و تکام شتده استتت  

ها، آوریای از فنپایه ایمجموعه SDI .را بو،ود آورده استتتت (SDIی )های مکانآوری زیرستتتاخت دادهفن

  دسازهماهنگ می های مکانی راداده که دسترسی بهینه به باشتدمیها و ترتی ات ستازمانی گذاریستیاستت

شتتود  تحقیح زا تتر با هدو تدوین رزیابی توستتعه کشتتورها محستتو  مییکی از معیارهای ا SDIتوستتعه 

مدت با استتتفاده از روش دفاعی در آینده میان SDIهای راه ردی توستتعه روی شتتاخ ستتناریوهای پی 

پویایی ستیستت  شک  گرفته است  بدین منبور با استفاده از ملاهعه سوابح و نبر خ رگان، تعداد سه شاخ  

دفاعی و موتورهای رشتتد ستتیستتت  تعیین و مت یرهای ک یدی  SDIراه ردی توستتعه  هایعنوان شتتاخ به

تأثیرگذار در روند رشتد هر ی  از آنها شتناستایی گردید  در ادامه با تدوین فر تیه دینامیکی و ترسی  نمودار 

روی هر ی  از موتورهای رشتتتد در ده ستتتال ، ستتتناریوهای پی Vensimافزار ،ریان در محیط نرم -زاهت

ها در شرایط مخت ف، ما را بینی رفتار هر ی  از شاخ های زاصت  با  پی ستازی گردید  مدلآینده شت یه

نماید  نتایج زاصتتت  از تح ی  عم کرد کارا یاری می SDIمنبور دستتتتیابی به ی  ریزی راه ردی بهدر برنامه

ها، مشارکت با شتاخ  امنیت دادهترتیب ریزی بهگذاری و برنامهدهد که اوهویت ستیاستتها نشتان میمدل

 باشد  ها میها و استانداردسازی دادهبخ 
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 مقدمه 

 ریزی ونامهترین منتاب  مورد نیتاز ،هت مدیریت، برترین و ک یتدیهتای مکتانی یکی از مه امروزه داده

رود و اهمیت این اطالعات تا زدی افزای  یافته که در بسیاری از کشورها از گیری به شتمار میتمتمی 

گیری در کنار ستته رکن عنوان رکن چهارم در فرآیند تمتتمی شتتود و بهیاد می "اطالعات ویژه"آن به 

مو،ود بودن و دستتترستتی به  ( 03:1939فرد، )ر، ی باشتتددیگر یعنی زمان، هزینه و کیفیت ملرح می

پایه شتتتناخته شتتتده استتتت داده و اطالعتات مکتانی یکی از مهمترین نیتازهای توستتتعه پایدار دان 

های دفاعی نیز در مراز  هتای مکتانی در ستتتازمان(  داده00: 1931استتتکویی و همکتاران، )کالنتری

یت زیاتی دارند و میزان های نبامی در ستتلوح مخت ف اهمطرازی، ا،را، هدایت و پشتتتی انی عم یات

ی دارد  ها بستگمود  به این دادهها تا زدود زیادی به صتحت، ددت و دستترسی بهموفقیت ک یه فعاهیت

(، امکان استفاده بهینه از اطالعات مکانی ITC 1ظهور و پیشترفت روزافزون فناوری ارت اطات و اطالعات)

ستتازی، آوری، بهینهکننده محیط الزم در امر ،م ها عمالً فراه  را تستتهی  نموده استتت و این فناوری

( یاد SDI 0های مکانی )باشتتتند که از آن به عنوان زیرستتتاخت دادهذخیره و ت ادل اطالعات مکانی می

ها و بخموص در های مکانی در سلح سازمان(  توستعه زیرستاخت دادهRajabifard, 2008:2شتود)می

وستته فاکتورهای مخت فی مانند فاکتورهای ستتیاسی، ادتمادی، های دفاعی متأثر از تعامالت پیستازمان

 ,.Grus et al) فناوری و فرهنگی استتت که این امر پیدیدگی و پویایی خاصتتی به آن بخشتتیده استتت

این  ته بر(  ت ییرات روزافزون فتاکتورهتای ادتمتتتادی، فنی، ا،تماعی و فرهنگی نیز بلور پیوستتت2006

 افزاید ها میپیدیدگی

های آن پیوستتته در زال افزای  است، هایی که پیدیدگیگیری و یادگیری در محیطی برای تمتم

های ذهنی خود را توستتعه داده، های مدلالزم استتت که تفکر ستتیستتتمی داشتتته باشتتی  تا بتوانی  مرز

فکر را درک کنی   ت و رفتار آنها های پیدیدهابزاری را ایجاد کنی  که با استتفاده از آنها ستاختار ستیست 

های پویا و پیدیده ،هان شتود و اسا  درک سیست ستیستتمی دورنمای بنیادین آینده محستو  می

(  بسیاری از مسائ  و 32: 1931هستتی و چگونگی توستعه و ت ییر آن در آینده استت )بیشا  و هاینر، 

ه ر گذشتتتبینی نشتتده اددامات خودمان درو هستتتی  آثار ،ان ی پی مشتتکالتی که امروزه با آنها روبه

دهی ت ییر و تحوالت آتی مستتت زم درک ع   ت ییر و تحول در گذشتتته و استتت  موفقیت در شتتک 

گیری از (  بنابراین بهره1؛1999شتناخت ستاختارها و روابط ایجادکننده تحوالت آینده استت )استرمن، 

کانی ی مهاسازی توسعه زیرساخت دادهسازی و ش یهتفکر ستیستتمی و روش پویایی ستیست  در مدل

                                                           
1. Information & Communication Technology 
2. Spatial Data Infrastructure 
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تواند  تتمن ایجاد ی  ستتامانه عنوان ی  ستتیستتت  پویا و پیدیده، در طول زمان می( به1DSDIدفاعی)

را از این  SDI گیری در مواد  زستتا  و بحرانی، شتتناخت فرماندهان، مدیران و متوهیان،ام  تمتتمی 

دنیای مجازی  ها و تممیمات را درستیستت  در شترایط مخت ف افزای  داده و امکان ارزیابی ستیاستت

د  کنهای ماهی، نیروی انستتانی، زمان و ستتایر مناب  ، وگیری آورد و از هدررفت ستترمایهبرای آنها فراه  

توان با آن موا،ه هستند، می SDIهای دفاعی در توسعه ای که ستازمانهای عمدهاز مشتکالت و چاه 

 به موارد زیر اشاره نمود:

  دی توسعه های راه رعدم و،ود و تعریف شاخSDI ها در این سازمان 

 ها: با تو،ه به اینکه تتأمین امنیتت دادهSDI های ارت اطی و مخابراتی شتتتک  در بستتتتر شتتت که

های ها )بخمتتوص ستتازمانهای ستتازمانها یکی از مهمترین چاه گیرد هذا تأمین امنیت دادهمی

 خواهد بود  SDIسازی دفاعی و نبامی( در توسعه و پیاده

 پیدیدگی SDI های مخت ف موثر و  تترورت و،ود تعام  و همکاری از نبر تنوع عوام  و رشتتته

 هابین این عوام  و رشته

 های مربوط به توستعه ،معی بودن فعاهیتSDIهای مکانی در هر سازمانی ؛ توسعه زیرساخت داده

و  باشدهای مخت ف آن سازمان میمستت زم ی  تالش ،معی و تشتری  مساعی مرثر بین بخ 

نیاز و اددام استتتاستتتی برای عنوان ی  پی ها بهدر نتیجته همکاری موثر و موفح بین ک یه بخ 

منجر به SDI های مخت ف سازمان از مفهوم شتود  درک متفاوت بخ محستو  می SDIتوستعه 

شود که این امر گاهی اودات دستیابی به ی  ناستاگار برای توستعه آن می ریزیپیدیدگی و برنامه

 سازند را بسیار مشک  و یا غیرممکن می SDIه عمومی و یکپارچه ،هت توسعه برنام

  ریزان از توستتعه گیرندگان و برنامهعدم زمایت تمتتمیSDI  عدم دان  کافی و محدودیت مناب ،

سازی از دیگر دالی ی هستتند که  ترورت مدل های مکانیدر زوزه داده ماهی ،هت انجام فعاهیت

 دهد سازی در محیط وادعی افزای  میرا د   از پیاده SDIسازی توسعه و ش یه

ی هادر ستتازمان SDIراه ردی توستتعه های این پژوه  به دن ال آن استتت که در گام اول شتتاخ 

های مکانی دفاعی، این ستازی ریا ی توسعه زیرساخت دادهدفاعی را شتناستایی و در گام بعدی با مدل

منبور های ،معی بهها و مدیریت فعاهیتبه تأمین امنیت دادهها را در ز  مشتتتکالت مربوط ستتتازمان

یز این داب یت را ن ستازی به روش پویایی سیست مدلپویا و کارآمد زمایت نماید   SDIدستتیابی به ی  

دفاعی را شتناسایی و با  SDIکند که با نگاهی ،ام ، تمامی مت یرهای مرثر در توستعه برای ما ایجاد می

                                                           
3. Definsive Spatial Data Ifrastructure 
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های مخت ف، بتوانی  بر مشتتکالت موصتتوو، تا زد تار آنها در طول زمان و در مودعیتستتازی رفشتت یه

ای هروی شتتاخ ستتازی و تدوین ستتناریوهای پی زیادی فائح آئی    بنابراین این تحقیح با هدو مدل

های نیروهای ی موردی یکی از ستتازمانهای مکانی دفاعی با ملاهعهراه ردی توستتعه زیرستتاخت داده

 با استفاده از روش پویایی سیست  شک  گرفته است  مس ح، 

یا بر روی مستتائ  فنی تمرکز داشتتتند یا ک   SDIستتازی توستتعه ملاهعات مربوط به مدل

اند  نبر به وستتعت و پیدیدگی مجموعه ستتازی نمودهرا در ستتلوح مخت ف مدل SDIمجموعه 

های مکانی پویا و اخت دادهرستد دستتیابی به ی  زیرس، به نبر میSDIعوام  مرثر در توستعه 

های مو،ود در هر ی  از کارا در ستتتلح ی  ستتتازمان مستتتت زم رف  مشتتتکالت و نارستتتایی

توان طرح این مو وع که داشتن ی  باشد  هذا نوآوری اول پژوه  را میهای آن میزیرسیست 

SDI ر شد، و تمرکز بباهای آن میها و زیرسیست سازی هر ی  از مرهفهپویا و مرثر در گرو بهینه

عنوان ی  ستتیستتت  مستتتق  بیان نمود  رویکرد ،ام  و در نبر به SDIهای ت  مرهفهروی ت 

ستتازی توستتعه ستتازی و شتت یهچنین معماری ستتازمانی در مدلگرفتن مت یرهای کیفی و ه 

ی کعنوان یتوان  بههای روش پویایی سیست  را نیز میبا استفاده از داب یت SDIهای زیرستیست 

 های پژوه  نام برد دیگر از نوآوری

 

   پژوهشمبانی نظری و پیشینه 

 (SDI) های مکانیفناوری اطالعات مکانی و زیرساخت داده

، به دهی  1در زمینه فناوری اطالعات مکان محوری اطالعات مروزه استتتتفاده از ستتتیستتتت  های مکانیزها

 ه صورت روزافزونی موردتو،ه استویژگی هایی چون سترعت، ددت، ستهوهت دسترسی و گستردگی، ب

رویارویی با زج  وستتی  اطالعات و ماهیت مکان محوری آن ها، اشتتتراک داده ها بین تمام ارگان ها  و

ت تواند چنین داب یهای مکانی میبرداری از زیرستتاخت دادهستتازی و بهره  پیادهرا ا،تنا  ناپذیر می کند

های ها و ستتازمانز روزافزون به مدیریت داده در میان گروهنیا مهمی و زستتاستتی را برای ما فراه  آورد 

گیری منجر به پدیدار شتتتدن مفهوم چنین ایجتاد یت  محیط مشتتتارکتی برای تمتتتمی مخت ف و ه 

ها ترین عنمتتر ،هت توستتعه پایدار دوهتهای مکانی گردیده استتت  مه ،دیدی به نام زیرستتاخت داده

نژاد و ی استتانی، مح ی و ستازمانی شناخته شده است )شهیدیادر ستلوح م ی، منلقه SDIنیز، ایجاد 

سازد ستوی ستاختن محیلی که کاربران زیادی را دادر میگامی استت به SDI(  112: 1930همکاران، 

                                                           
1. Geo-Spatial Information Technology  
2. Spatial Hierarchy Reasoning 
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های مکانی دستتتت یافته، آن را بازیابی کنند زتی آن را میان تتا بته رازتی و بتا امنیتت کتام  به داده

های مو،ود در توهید، نگهداری و کاریها و موازیکاریدوباره SDIفاده از دیگران توزی  کننتد  بتا استتتت

(  بلور ک ی 0:1932)ع داهمجیدی، یابدمی گیری کاه هتا بلور چشتتت ترکیتب داده بتا ستتتایر داده

گذاری اشتتتتراککند ع ارتند از: داب یت تعام  و بهریزی میرا پی ها SDIهتای اصتتت ی کته همه بخ 

 SDI های ستتیاستتی و فرهنگی های مکانی، مدیریت ،ن ه، دستتترستتی و تح ی  دادهها، ،ستتتجوداده

ها و شتتام  پنج مورد می باشتتد که ع ارتند از: داده SDIهای (  موهفهDaglous, 2009:58) ستتازمانی

ه های دستتترستتی بها(، دوانین و ستتیاستتتکنندهها واستتتفادهکننده)توهید اطالعات پایه، نیروی انستتانی

، (1) (  ملابح شتتک Rajabifard, 2008های مخت ف دستتترستتی)ت، استتتانداردهای فنی و روشاطالعا

های مخت ف های مکانی، فعاهیت،هت مدیریت بهتر و مشتتارکت عمومی برای پیشتت رد زیرستتاخت داده

SDI صتتورت ستت ستت ه مرات ی تعریف و ای، م ی، استتتانی و مح ی بهدر ستتلوح مخت ف ،هانی، منلقه

سازی آن را با مشک  موا،ه ، عمالً پیادهSDIشتود  و،ود روابط مخت ف در ،ریان ایجاد یستازی مپیاده

، مدل س س ه مرات ی آن ارائه گردید  در سلوح SDIبر  1SHRهمین منبور با اعمال تئوری ستازد  بهمی

زش اگذاری دارند، مدل پردای این ست ست ه مراتب، که بیشتتر نق  مدیریتی و سیاست،هانی و منلقه

م ناء بیشتتترین کارایی را داشتتته و در ستتلوح شتتهری و استتتانی که بیشتتتر نق  توهیدی دارند، مدل 

محمتتتول م نتاء کاربرد زیادی دارد  برای ستتتلح م ی از ی  ستتتو در ارت اط با ستتتلوح زیرین، نق  

ت  با اسم ناء در نبر گرفته شده م ناء و از ستوی دیگر در ارت اط با ستلوح باالتر مدل محمتولپردازش

 ,Williamson et al)ها تعریف نمود توان هیچ زد و مرز مل قی را بین این ستتلوح و مدلزال نمیاین

2009 ) 

 
 (Williamson et al, 2009)های توسعه و رابطه آن با مدل SDI( سلسله مراتب 1شکل )
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 روش پویایی سیستم

ده از تجزیه و تح ی  مناب ، اهگوها و هایی استتتت که با استتتتفاده پژوهی مشتتتتم  بر مجموعه تالشآین

های   یکی از روشپردازدریزی برای آنها می های باهقوه و برنامهعوام  ت ییر و یا ث ات، به تجستتت  آینده

شتتود که ع ارتند از باشتتد که بلور ک ی به دو دستتته تقستتی  میستتازی میپژوهی مدلمه  در آینده

یا  ای از ی  شیسازی فیزیکی بدین معناست که نمونهدلستازی ریا تی  مستازی فیزیکی و مدلمدل

ا ی سازی ریتواند در مقیا  کوچکتر یا  بزرگتر از آن شی باشد  مدلشتود که میدستتگاه ستاخته می

ع ارت استت از تالش برای توستعه ی  دستته روابط ریا ی که با استفاده از آن بتوان رفتار ی  سامانه 

باشد های ریا تتی میستازیزی به روش پویایی ستیستت  یکی از مدلستامشتخ  را تو،یه کرد  مدل

 ( 11:1931)طی ی و همکاران، 

ی  ستیستت  از دو یا چند ،زء تشتکی  شتده است که برای دستیابی به هدو یا عم کرد مشترک 

باه  در تعام  هستتتتند  از آنجایی که برخی ستتتیستتتت  ذاتاً پیدیده هستتتتند برای درک بهتر آنها به 

  مدل پویایی سیست  روشی (Crompvotes, 2006)ستازی نیاز است ستازی و شت یهیی برای مدلابزارها

 های مرثر است  اینهای پیدیده و کم  به طرازی ستتیاستتتبرای به ود فرآیند یادگیری در ستیستت 

ت فیح مت یرهای  ،متدل بتا استتتتفتاده از باخوردها، مت یرهای ،ریان، مت یرهای زاهت و تأخیرات زمانی

ی های پیدیده و غیرخلسازی سیست نماید و برای مدلمی و کیفی مو،ود در ستیست  را تسهی  میک

فرآیندی که هر مدل ستتاز برای ایجاد ی  مدل پویا دن ال (  Dudley, 2000گیرد)مورد استتتفاده درار می

ع وهی م -یپنج مرز ه ؛ شتناسایی مسئ ه، ایجاد فر یه دینامیکی و رس  نمودارهای ع ّشتام   می کند،

 باشد سازی، تست و ارزیابی سیاست می،ریان، ش یه -و زاهت

ها به این معنی نیستتتت که پس از انجام هر گام، دیگر نیازی به تجدیدنبر در نتایج گتام این معرفی

به دستتت آمده و،ود ندارد، ب که باید تو،ه نمود که مدل ستتازی ی  فرآیند تکراری، رفت و برگشتتتی و 

های ستتازی فرآیند پیوستتته از تکرارهایی استتت که بین گام( مدل0  ملابح شتتک  )استتت دارای بازخور

هایی و،ود دارد  ها و بازگشتبستتها و ت ییرات، بنگیرد  در این میان بازنگریستازی صتورت میمدل

ها در ،هان ها و گردآوری دادهستتازی اثربخ  پیوستتته میان تجربیات دنیای مجازی مدل و تجربهمدل

ستتتازی پویایی برای مدل Vensim و Powersimافزارهای مخت فی از د ی ؛ کند  نرموادعی، گردش می

سازی برای مدل Vensimافزار نرم PLE نسخه گیرد که در این تحقیح از ستیست  مورد استفاده درار می

 گیری شده است بهره
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 (1831سازی )عبدالمجیدی، ر مراحل مدلدسازی و نحوه تکرار آنها ای مدلمرحله 5فرآیند  (2) شکل
 

،ریان در روش موصتتتوو منل ح بر استتتتعاره -)ان اشتتتت( روش معمول در رستتت  نمودار زتاهت

)ان اشتتت( برابر استتت با مجموع  باشتتد  در این نمودار مقدار مواد مو،ود در مت یر زاهتهیدروهی  می

نمودار ظاهراً یکنواخت و تکراریستتت  ،ریان ورودی مواد به ان اشتتت منهای ،ریان خرو،ی  اگرچه این

واد ، رابله ریا ی ان اشت نشان داده شده در شک   ابهام است  دروهی از نبر ریا تی، بستیار ددیح و بی

 باشد:( می1( ددیقاً برابر با معادهه انتگراهی رابله )9)

 
 نمودار انباشت و جریان (8) شکل

 (1رابله )
 

 

 

ز، برابر استتتت بتا ،ریان ورودی منهای ،ریان خرو،ی که با معادهه نرخ ختاه  ت ییر ان تاشتتتت نی

 شود:( تعریف می0) دیفرانسی  رابله

 (0رابله )

 
 

 توان به این موارد اشاره نمود؛ گرفته در این زمینه میاز ،م ه تحقیقات صورت

ه ند های مکانی در ارت  در دانشتگاه مندستتر به توسعه زیرساخت داده Willem 0211در ستال 

نستتب و رئوفیان به نق  ستتیستتت  اطالعات ، ،الهی1932(  در ستتال Willem, 2011:10پرداخت )

در امور دفاعی پرداخته و چگونگی پشتتتتی انی  C4Iوری بهینه از ( در راستتتتتای بهرهGIS، رافیتایی )

در ستتال (  1932نستتب و رئوفیان،فناوری اطالعات ، رافیایی از فرماندهی ،نگ را ارائه نمودند)،الهی

ستتازی توستتعه برای مدل گیری از روش پویایی ستتیستتت ع داهمجیدی و منمتتوریان امکان بهره 1932

های مکانی را بررستی کردند و به این نتیجه دست یافتند که تکنی  موصوو دادر است زیرستاخت داده

شناسایی و 
تبیین کامل 
مشکل سیستم

ایجاد فرضیه 
دینامیکی و مدل 
سیستم دینامیک 

شبیه سازی 
برقراری روابط )

(ریاضی
تست و ارزیابی ارزیابی سیاست

)())()(()( 0
0

tStockdssOutflowsInflowtStock
t

t
 

)()(/)( tOutflowtInflownStockNetChangeIdtStockd 



 1931، زمستان 11پژوهی دفاعی، سال سوم ، شماره فم نامه آینده         101

 

اهمجیدی و های مکانی را مدل نماید)ع دتتا تعتامالت بین فتاکتورهتای تتأثیرگتذار بر زیرستتتاخت داده

در  Web GISهمراه و  GISمدیری و همکاران به بررستتی نق   1930(  در ستتال 1932منمتتوریان،

   ( 1930)مدیری و همکاران،  های نبامی پرداختندیابیفرماندهی و کنترل و مکان

،مهوری متحد های مکانی در ، منمتتوریان و همکاران پیشتترفت زیرستتاخت داده0211در ستتال 

 0211(  در ستتتال Mansourian, 2015مورد ارزیابی درار دادند) روش پویایی ستتتیستتتت را با  تتانزانیتا

و منلح فازی ،هت  ع داهمجیدی و همکاران مدل دیگری را نیز با استتتفاده از روش پویایی ستتیستتت 

استتکویی و همکاران، کالنتری 0219(  در ستتال Abdolmajidi et al., 2016) ارائه نمودند SDIتوستتعه 

های مکانی م ی ایران را مورد ارزیابی درار دادند و دریافتند که شاخ  آمادگی رستاخت دادهو تعیت زی

SDI  ایران به دهی  ستلح نست تاً پایین توستعه مناب  ستازمانی، انسانی و عوام  اطالعاتی خوبی توسعه

م ی موفح نیاز به توستتتعه ی  مجموعه ،ام  از  SDIنیتافتته استتتت و ،هت دستتتتیابی به ی  مدل 

 ( et al., 2018 Kalantariباشد )های زقودی، فرهنگی و مناب  انسانی میها از د ی  ستیاستیرستاختز

ها و دل داده، استتتاندارد متاداده دادهمدر پژوهشتتی ستته شتتاخ   Tripathiو  Parida 0219در ستتال 

مورد مکانی ایاهت اودیستتا کشتتور هندوستتتان را  هایزیرستتاخت داده یبه اشتتتراک گذار یهااستتتیستت

در ستتلح ایاهتی را ارائه نمودند  SDIملاهعه و  تتمن استتتخراا نقاط  تتعف و دوت، راهکارهای توستتعه 

(Parida & Tripathi , 2018 ) 
 

 ژوهشپ شناسیروش
های مخت فی بهره برده است در مراز  مخت ف از روش کاربردى بوده و از نبر هدو ،زء زا ترتحقیح 

 سازیریا تی با استفاده از روش مدل ستازیتحقیح، روش مدل وهی مهمترین روش مورد استتفاده این

زیر  گام چهار توان درهای مورد استتتفاده انجام تحقیح را میباشتتد  مراز  و روشپویایی ستتیستتت  می

های دفاعی و های راه ردی متناستتب با ستتازمانمنبور استتتخراا شتتاخ به اول، گام در خالصتته نمود؛

بررستتتی ملاهعات مرت ط در این زوزه، ملاهعه  یهای مخت فنها، از روشهمدنین مت یرهتای مرثر در آ

 که به ی اکتشتتافی از افراد متخم و ممتاز ه ، نبر خ رگانستوابح مو توع، استتفاده از خرد ،معی

ها با استفاده از خرد ،معی از استتفاده گردید  در شتناسایی شاخ  روش هدفمند انتخا  شتده بودند،

، نبرها و عقاید مخت ف و زتی تجار  و ستتتوابح متفاوت استتتتفاده گردید  در افراد در ستتتلوح مخت ف

ها، استتتانداردستتازی های مخت ف از د ی  مناب  انستتانی، مناب  ماهی، امنیت دادهپایان از بین شتتاخ 

ها، فرهنگ ستازمانی و غیره تعداد سه شاخ  امنیت گذاری دادهاشتتراکهای ارت اطی،بهها، فناوریداده

 SDIهای راه ردی توسعه ها به عنوان شتاخ گذاری دادهاشتتراکها و بهها، استتانداردستازی دادهداده
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هتای دفتاعی و همدنین مت یرهتای مرثر در آنهتا در داهب مت یرهای ورودی و افزاینده و در ستتتازمتان

د ای رشمت یرهای خرو،ی و کاهنده شتناستایی شدند  در گام دوم، فر یه دینامیکی هر ی  از موتوره

،ریان برای هر ی  از  -ها یا همان نمودارهای زاهتبتا تو،ته بته نتایج مرز ه اول تعریف شتتتد و مدل

ترسی  گردید  در گام ،ریان ک ی سیست  -و همدنین نمودار زاهت vensim افزارها در نرمشتاخ 

ار افزساهه در نرمدهها در بازه زمانی ستازی رفتار هر ی  از شاخ منبور فرموهه کردن و شت یهستوم، به

افح زمانی باید به اندازه کافی در شد  بایستت مقادیر کمی هر ی  از مت یرها وارد مدل میمذکور می

گذشتته گسترده باشد تا نشان دهد مسئ ه چگونه پدیدار شده و دالی  آن را تو یح دهد و باید 

 تأخیر افتاده و غیرمستتتقی  به اندازه کافی در آینده گستتتردگی داشتتته باشتتد تا بتوان آثار به

ثر ها بسیار مرتواند در ارزیابی سیاستهای باهقوه را مشاهده کرد  انتخا  افح زمانی میستیاست

 تر از تأخیرات زمانیطور ک ی توصتیه شتده است که افح زمانی را چندین برابر طوالنیباشتد  به

روز هعم ، فرآیندهای بها  بهیستیستت  و زتی اندکی بیشتتر، در نبر بگیری   با تو،ه به بررستت

های دفاعی و نبر کارشناسان کارگروه افح زمانی ده های نبامی در سازمانرستانی و توهید نقشه

 در نبر گرفته شد  سال برای این تحقیح

ده از )با استفا پرستشنامه توزی  گیری مقادیر هر ی  از مت یرها از روشستازی و اندازهمنبور کمیبه

 ت استتفاده شد  برای ارزیابی میزان تأثیر م  و تجمی  و توزی  بمتورت پستت اهکترونیکی(روش توزی  

هر ی  از مت یرهای ورودی و میزان تأثیر منفی هر ی  از مت یرهای خرو،ی در روند ت ییرات شتتاخ  

 (، ک 2.1) ک های مربوطه خی یتایی با وزنشتتتده، از طیف هیکرت پنجمربوطته در بتازه زمتانی تعریف

زیاد با ( استتتفاده گردید، بدین معنا که طیف خی ی2.1) (، خی ی زیاد2.0) (، زیاد2.9) (، متوستتط2.0)

اشد بدهنده میزان تأثیر زداک ری مت یر موردنبر در روند ت ییرات شتتاخ  مربوطه مینشتان 1/2وزن 

 باهعکسشود و زال اگر این مت یر ،زء مت یرهای ورودی باشتد باع  رشتد م  ت شاخ  موردنبر می

د  شوشده میاگر ،زء مت یرهای خرو،ی باشتد باع  رشتد منفی شاخ  موردنبر در بازه زمانی تعریف

دهنتتده میزان تتتأثیر زتداد ی مت یر موردنبر در رونتد ت ییرات نشتتتان 1/2ک  نیز بتا وزن طیف خی ی

تی ند ت ییرات آشان در بررسی روها نیز متناسب با وزنباشتد  ستایر طیفشتاخ  مربوطه در آینده می

بندی نتایج پرستتتشتتتنامه، هر ی  از شتتتاخ  مربوطه مورد استتتتفاده درار گرفت  بنابراین پس از ،م 

با ،هت م  ت یا منفی به خود اختمتتاص دادند و  1/2تا  1/2مت یرهای ورودی و خرو،ی  تتری ی بین 

،ریان شتتتدند و به این -ها، وارد نمودارهای زاهتستتتازی و ا،را کردن مدلمنبور شتتت یهاین مقادیر به

یکی صورت گرافترتیب، روند ت ییرات و رفتار شتاخ  مربوطه را در بازه زمانی تعریف شتتده ده ستتاهه به

 پژوهشتتتگران دارای مدرک تحمتتتی یاستتتتخراا گردیتد  ،تامعه آماری این تحقیح را دو گروه عمده 
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از ستتازمان مورد مکانی  نبران زوزه اطالعاتارشتتد و باالتر و همدنین مدیران و صتتازبکارشتتناستتی

های نیروهای مست ح( تشتکی  دادند  این ،امعه به این دهی  انتخا  شده است ملاهعه )یکی از ستازمان

که عنمتتر اصتت ی در این تحقیح را صتتازب نبران و متخمتتمتتین تشتتکی  داده استتت  در این تحقیح 

نیاز نیستتتت که تعداد حقیح ت گیری هدفمند، در آغاز گیری بلور هتدفمند انجام شتتتد  در نمونهنمونته

 01(  پرستتشتتنامه شتتام  11: 1999دهنده در گروه نمونه را مشتتخ  کنی  )هومن، ددیح افراد آگاهی

امه در نستوال بود که از نبر روایی و پایایی مورد آزمون درار گرفت  برای بررستی روایی محتوایی پرس 

( استفاده CVR) 1روایی محتواییروش محاست ه  تریب الوشته یا شاخ  نس ت  آزمون ازمرز ه پی 

دستتت آمد که بر استتا  ،دول استتتاندارد به درصتتد 01( و مقدار 1932زاده و همکاران، )زا،ی گردید

نفره زداد   02گذار )که برای ،امعه داب  د ول بر استتا  تعداد متخمتتمتتین نمره CVRزداد  مقدار 

ر مرز ه نامه درسی پایایی پرس باشد  برای برد ول میتعریف شده است( مقدار مذکور داب  درصتد 00

استفاده شد   IBM SPSS Statistics 22افزار آزمون از روش محاست ه  ریب آهفای کرون اخ در نرمپی 

از پایایی الزم برخوردار پرسشنامه  بدستت آمد که بیانگر این است که  329/2نامه پرست که برای ک  

 اند ین بوده است، برای مرز ه نهایی اصالح شدهاست  مناً مت یرهای که مقدار آهفای آنها پای
 

 تعریف متغیرهای تحقیق

ها از خرابکاریهای اطالعاتی و سیست ها به معنی زفاظت دادهها امنیت داده: 2هاامنیت داده -الف

   ط، خرا ، اده، افشاء، خواندن، نسخه برداریدستترستی، استف د ی  های غیرمجاز ازو فعاهیت

 گردد؛ها معموالً با سه پارامتر زیر تعیین میامنیت دادهو غیره   دستکاریکردن، ت ییر، 

ها  این عم  یعنی عدم افشای غیرمجاز داده هادادهمحرمانگی ؛ زفظ 9هادادهمحرمانگی زفظ  -

و  های فرماندهیسامانه با کنترل و نبارت مستمر بر ش که و مسیرهای دسترسی به اطالعات در

 باشد  میکنترل مقدور 

 افزارهای غیرمجاز ها توسط افراد یا نرم؛ عدم دستکاری داده0هازفظ صحت داده -

 ؛ دسترسی افراد مجاز در هر مکان و در هر زمان 1هاپذیری دادهزفظ دستر  -

                                                           
1. Content Validity Ratio 
1. Data Security 
2. Confidentiality 
3. Integrity 
4. Availability 
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شود که تالش هایی گفته میها به مجموعه فعاهیتستانداردسازی دادها: 1هااستانداردسازی داده -ب

سازی نماید به نحوی که های مورد استتفاده در فرآیندهای ی  ستازمان را یکنواختدادهدارد تا 

های مخت ف سازمان همه کاربران اهفاظ و نمادهای در نمای  ی  زقیقت خار،ی در ستیستت 

و  تنوع عوارض  یبه ده ییایدر اطالعات ، راف ندیفرآ نیا د یکستتتان و مشتتتترکی را به کار برن

پارامترهای مرثر در استتتانداردستتازی   باشتتدیم برخوردار یخاصتت تیاهم از یمکان یهادهیپد

 دفاعی ع ارتند از؛زوزه  درعوارض مکانی 

 یبرا یمتوه یهاستتازمان توستتط که شتتودیم گفته یاستتتانداردها به: 0استتتانداردهای مر،  -

   شودیم فیتعر ییای، راف یعموم یهادهیپد و عوارض

؛ این استانداردها مدل داده مورد تعریف شده برای 9های مکانی دفاعیاستتانداردهای مدل داده -

شتتود که معموالً  خمتتوصتتیاتی از د ی  فراکال ، کال ، عوارض مکانی نبامی را شتتام  می

زیرکال ، نوع عار ته، نحوه توهید عار ته، تعریف عار ه، روش توهید داده و فاز ترسی  و غیره 

 کند آن را مشخ  می

؛ تدوین مدل داده توصتتیفی متناستتب با کاربردهای 0یدفاع یرمکانیغ یهاداده یهادارداستتتان -

هتتای عوارض نبتامی نتام برد  متتدل داده توصتتتیفی ترین ویژگیتوان یکی از مه دفتاعی را می

  کندهای و کارکردهای دفاعی و نبامی ی  عار ه را تشریح میویژگی

ای از ها به معنای چگونگی ارت اط و تعام  دادهگذاری دادهاشتراکبهها: گذاری دادهاشتترا به -پ

ا هگذاری دادهاشتراکی  ستازمان به سازمان دیگر یا از ی  بخ  سازمان به بخ  دیگر آن  به

فرآیندی استت که در خالل آن ی  وازد )گروه، بخ  و    ( از تجربیات، دان  و اطالعات وازد 

اری گذاشتراکنماید  بهها استتفاده میستازی فعاهیتو بهینهوری دیگر در راستتای افزای  بهره

روز بودن و کام  بودن( و هتا)ددتت، زمان، بههتا بته عوامت  مخت فی از د یت  کیفیتت دادهداده

 های تعریف شده بین وازدها بستگی دارد همدنین ش که ارت اطی و مخابراتی مو،ود و پروتک 

 

 دفاعی با استفاده از روش پویایی سیستم SDI های راهبردی توسعهسازی شاخصمدل

 

 

                                                           
5. Data Standardization 
6. Standards Reference 
7. Defensive Spatial Standards 
8. Non-Spatial Defensive Standards 
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 ها: شناسایی متغیرهای مربوط به هر یک از شاخص1گام
در  SDIهای راه ردی یا همان موتورهای رشتتد توستتتعه در این مرز ه پس از شتتناستتتایی شتتتاخ 

 هاهای دفاعی، مت یرهای ورودی و  افزاینده و مت یرهای خرو،ی و کاهنده هر ی  از شتتاخ ستتازمان

 آمده است  (1) شناسایی گردید که در ،دول

 DSDI های راهبردی توسعهمقادیر متغیرهای مربوط به هر یک از شاخص (1) جدول

 متغیرهای خروجی و کاهنده متغیرهای ورودی و افزاینده هاشاخص

 هاامنیت داده

 هاتعیین متوهی داده

(Data custodianship،) 

 هابندی دادهط قه

(Intelligence Classification،) 

 تعیین مجوز دسترسی

(Dissemination Permission،) 

 تعیین سلح دسترسی مناسب

(Access Level،) 

 هاگذاری برای امنیت دادهسرمایه

(Funds for Data Security) 

 Lack ofها )دادهگیری از کم ود دان  تخممی در بهره

knowledge) 

 دسترسی غیرمجاز

(Dissemination Without Permission) 

 گیری از فناوریکم ود  بهره

(Lack of Technology) 

  عف سیاست امنیتی سازمان

(Weakness of security policy) 

استانداردسازی 

 هاداده

 

 استانداردسازی اطالعات توصیفی

(Non-spatial Defensive Standards ،)

 استفاده از استانداردهای مر، 

(Reference Standards) 

 استانداردسازی فراداده دفاعی

(Defensive Metadata Standard تعریف ،)

 مدل داده نبامی

(Military Data Model) 

 استانداردسازی عوارض مکانی نبامی

(Military Symbol Standards) 

 ها از ی  من  آوری داده،م 

(Data Collection for Single Purpose) 

 ها با استانداردهای مخت فآوری داده ،م

(Data Collection with Deferent Standard) 

 (Duplication) هاکاریدوباره

 

گذاری اشتراکبه

 هاداده

 

 گذاریگذاری ،هت به ود فرآیند به اشتراکسرمایه

(Funds For Participation(زمان )Times ،)

 (Accuracy) ( صحتCurrency) ددت

 (Completeness) بودن کام 

 (Authoritative Sourceمناب  مرثح )

 (Confidentiality of Data) کفایت داده

 میزان داب  استفاده بودن داده

(Data Usability) 

 ن ود زیرساخت موردنیاز

(Lack of Required Infrastructure فرهنگ )

 (Organization Cultureسازمانی)
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 های راهبردیجریان شاخص -امیکی و ترسیم نمودار حالت: تدوین فرضیه دین2گام

 هاشاخص امنیت داده -الف

تر گیرد که تمرکز بیششتاخ  اول یا همان موتور رشتد اول با تو،ه به این فر تیه دینامیکی شک  می

ها بخمتوص تعریف ستلح دستترستی مناستب با ساختار س س ه بر روی مت یرهای مرثر بر امنیت داده

تواند شاخ  امنیت اطالعات را ها میبندی صتحیح دادههای فرماندهی و کنترل و ط قهنهمرات ی ستاما

افزای  دهد که این عم  خود در تأمین امنیت شتتت که نیز مرثر خواهد بود  از آنجایی امنیت اطالعات و 

نیت مدهند هذا تأمین اطالعات مکانی و اهای دفاعی را تشتتکی  میشتت که، یکی از اصتتول بنیادی نبام

ستتتازد  را ،هت اعمال ی  مدیریت اطالعات مکانی صتتتحیح و پویا فراه  می توانتد زمینهشتتت کته می

فرماندهی، کنترل و  مکانی صحنه ن رد و  آوری، پردازش و انتشار مداوم اطالعات،م شترط اص ی پی 

 بندی، و،ود ی  بستتتر امن با ستتلح دستتترستتی مناستتب و ط قهعم یاتنبارت بر نیروها در صتتحنه 

کستتب ، ت ادل و بکارگیری های مربوط به صتتورت تمامی فعاهیتباشتتد  در غیر اینصتتحیح اطالعات می

های فرماندهی و کنترل با مشکالت زاصت ی نخواهد داشتت و ستامانهاطالعات به مود  از میدان ،نگ 

در واد  در دهد  ( نمودار زاهت ،ریان موتور رشتتد اول را نشتتان می0،دی موا،ه خواهد شتتد  شتتک  )

های عنوان ی  ان اشتتت در نبر گرفته شتتده استتت که ،ریانها بهاین موتور رشتتد شتتاخ  امنیت داده

ها، مجوز دسترسی و بندی دادهها، ط قهورودی و افزاینده این شتاخ  آن ع ارتند از: تعیین متوهی داده

از: کم ود دان  تخممی آن و کاهنده آن ع ارتند های خرو،یتعیین ستلح دسترسی مناسب و ،ریان

گیری از فناوری و  تتعف ستتیاستتت امنیتی بهره ها، دستتترستتی غیرمجاز، کم ودگیری از دادهدر بهره

 دهد نیز روابط ریا ی این موتور رشد را نشان می (0)و  (9)سازمان  روابط 

 (9) رابله

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑒 = ∫ (𝐼𝑆𝑅 − 𝑅𝑆𝑅) dt
𝑡

0

 

 (0رابله )

d(Data Security Index)/dt = ISR (t) – RSR(t) 
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 جریان موتور رشد اول -نمودار حالت  (4) شکل

 

 هاشاخص استانداردسازی داده -ب

گیری از استتتتانداردهای گیرد که بهرهموتور رشتتتد دوم بتا تو،ه به این فر تتتیه دینامیکی شتتتک  می

استتتتاندارد ستتتازی فراداده، مدل داده و فرم اطالعات توصتتتیفی مربوط به تواند در اهم  ی و م ی میبین

تواند تأثیر م  تی داشتتتته باشتتتد  استتتتانداردستتتازی فراداده، مدل داده و فرم عوارض مکانی نبامی می

های ستتتازی مدیریت دادههای یکپارچهترین گاماطالعتات توصتتتیفی عوارض مکانی نبامی ی  از مه 

تواند ک یه فرآیندهای مربوط به این شتتود که میفرماندهی و کنترل محستتو  می هایمکانی در ستتامانه

های زاص  از مناب  مخت ف در چرخه را به ود بخشتد  استتانداردسازی عوارض مکانی نبامی ت فیح داده

های مو،ود در فرآیند توهید های و موازیکاریهتای فرماندهی و کنترل افزای  داده و دوبارهستتتامتانته

کند و را کاه  داده و در انتخا  نوع داده برای کاربردهای مخت ف کاربران را یاری می عتات مکانیاطال

های در شتتود  از ستوی دیگر استتانداردستتازی داده،ویی در زمان، مناب  ماهی و انستانی میباع  صترفه

ب مو، ات آگاهی دهد و بدین ترتیهای فرماندهی و کنترل را افزای  میستترعت ت ادل داده در ستتامانه

گیری آنها را زودهنگام ستتامانه مذکور را اتفادات صتتحنه ن رد فراه  آورده و در نهایت ستترعت تمتتمی 

دهتد  بنتابراین استتتتانداردستتتازی عوارض مکانی نبامی در فرآیند مدیریت اطالعات مکانی افزای  می

( 1) رل را افزای  دهد  شتتک های فرماندهی و کنتاهعم ، توانایی و اثربخشتتی ستتامانهتواند ستترعتمی

نیز روابط ریا ی این موتور رشد  (1)و  (1)دهد  روابط ،ریان موتور رشتد دوم را نشان می-نمودار زاهت

 دهد را نشان می
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Defensive Spatial Data Standardization Index = ∫ (𝐼𝑆𝑅 − 𝑅𝑆𝑅) dt
𝑡

0
(1) رابله            

d(Defensive Spatial Data Standardization Index)/dt = ISR (t) – RSR(t)           (1رابله)  

 جریان موتور رشد دوم -نمودار حالت (5) شکل

 

 هاها در بین یگانگذاری دادهاشترا  شاخص میزان مشارکت و به -پ

ع  ا، باهگیرد که مشتتارکت بیشتتتر یگانموتور رشتتد ستتوم با تو،ه به این فر تتیه دینامیکی شتتک  می

های کننده در ستتتامانههای عم به ود فرآینتد متدیریتت اطالعتات مکتانی و افزای  توان رزمی یگتان

گذاری اشتتتتراکهای دفاعی ،هت بهها و نیروهای مخت ف در ارگانگردد  یگانفرمتانتدهی و کنترل می

 گذاریت زم ستترمایههای خود را افزای  دهند که این امر نیز مستتها باید استتتانداردها و کیفیت دادهداده

های مخت ف را افزای  ها همکاری و هماهنگی بخ گذاری دادهاشتتتراکبیشتتتر در این زوزه استتت  به

ها را کاه  کاریگردد و از ستتتوی دیگر نیز دوبارهافزایی مضتتتاعف میدهد و منجر به ایجاد ی  ه می

 دهد  ،ریان موتور رشد سوم را نشان می -( نمودار زاهت1) دهد  شک می

 

Participation Units Index                                              (1رابله ) = ∫ (IPR − RPR) dt
t

0 
d(Participation Units Index)/dt = IPR (t) – RPR(t)                                              )9( رابله 

 

 
 
 



 1931، زمستان 11پژوهی دفاعی، سال سوم ، شماره فم نامه آینده         190

 

 جریان موتور رشد سوم -نمودار حالت (6) شکل

 

 جریان کل سیستم-نمودار حالت -ت

( تدوین گردید این نمودار و عیت و 1)   ملابح شتک ستتیست ک  انی،ر-زاهت نمودارمرز ه  نیا در

ها گذاری دادهاشتراکها و میزان بهها، استتانداردستازی دادههای امنیت دادهمودعیت هر ی  از شتاخ 

 دهد را نس ت به یکدیگر نشان می
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 کلی سیستمجریان  -نمودار حالت (7) شکل
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 DSDIهای راهبردی توسعه روی شاخصسازی مدل و تدوین سناریوهای پیشگام سوم: شبیه

)ان اشتتت(،  ستتازی مدل به معنای وارد نمودن مقادیر کمی هر از مت یرهای زاهتفرموهه کردن و شتت یه

بندی و باشتتتد  در این مرز ه با استتتتفاده از ،م می،ریان و کمکی مو،ود در مدل و ا،را کردن مدل 

ت خی  نتایج زاصت  از پرستشنامه، میزان تأثیر م  ت هر ی  از مت یرهای ورودی و میزان تأثیر منفی 

شتتده تحت عنوان هر ی  از مت یرهای خرو،ی در روند ت ییرات شتتاخ  مربوطه در بازه زمانی تعریف

 استخراا گردید  (9)شک   و  (0)باشد( ملابح ،دول می 1/2تا  1/2مقدار مت یر)که عددی بین 
 گانههای سهمقادیر متغیرهای مربوط به هر یک از شاخص (2) جدول

 متغیرهای مربوط به شاخص اول متغیرهای مربوط به شاخص دوم متغیرهای مربوط به شاخص سوم

 R متغیر مقدار متغیر متغیر مقدار متغیر متغیر مقدار متغیر

2.019 Currency 2.910 Military 

Data Model 
2.901 Intelligence 

Classification 
1 

2.911 Accuracy 2.910 
Non-spatial 

Defensive 

Standards 

2.091 Dissemination 

Permission 
0 

2.930 Completeness 2.090 
Military 

Symbol 

Standards 

2.039 Access Level 9 

2.010 Times 2.030 
Defensive 

Metadata 

Standard 

2.911 Funds for 

Data Security 
0 

2.090 Funds For 

Participation 
2.930 Reference 

Standards 
2.010 

Dissemination 

Without 

Permission 

1 

2.090 Authoritative 

Source 
2.090 

Data 

Collection 

for Single 

Purpose 

2.911 Lack of 

knowledge 
1 

2.991 Confidentiality 

of Data 
2.910 

Data 

Collection 

with 

Deferent 

Standard 

2.910 Lack of 

Technology 
1 

2.011 
Lack of 

Required 

Infrastructure 

2.001 Duplication 2.000 
Weakness of 

security 

policy 

9 

2.901 Data Usability   2.022 Data 

custodianship 
3 

2.991 Organization 

Culture 
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،ریان ترسی  شده، مقادیر کمی مستخر،ه -ها یا همان نمودارهای زاهتسازی مدلمنبور شت یهبه

روی هر ی  از موتورهای اند و سناریوهای پی وارد مدل شده Vensimافزار از پرستشنامه در محیط نرم

 نشان داده شده است  (12( و )3(، )9)های شک  رشد استخراا گردید که در 
 

 
سازی موتور رشد اول در بازه شبیه (3شکل )

 زمانی ده سال

 

 
سازی موتور رشد دوم در بازه زمانی شبیه (1شکل )

 ده سال

 

 
 سازی موتور رشد سوم در بازه زمانی ده سالشبیه (11شکل )

 

ین موتور دهد  در اها را در ده سال آینده نشان میروی شاخ  امنیت دادهستناریو پی ( 9شتک  )

شود  ع ت این امر نیز ها کاسته میرشتد، در طول بازه زمانی تعریف شتده برای مدل، میزان امنیت داده

باشتد هر چند که رشد فناوری باع  ارتقاء های امنیتی ناشتی از رشتد فناوری میبه ع ت افزای  تهدید

از آن، رفتار مدل کاه  شتتود وهی به ع ت وزن بیشتتتر تهدیدهای ناشتتی های امنیتی نیز میستتیستتت 

های صتتتورت گرفته، افزای  وزن دهد  با تو،ه به تح ی ها را با ادامه روند فع ی نشتتتان میامنیتت داده
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روی  تواند تأثیر م  تی برها و تعریف ستلح دستترستی مناسب میبندی دادهمت یرهای مربوط به ط قه

 دفاعی داشته باشد   SDIها در ی  امنیت داده

دهد  در این روی شتاخ  استتانداردستازی را در ده ستال آینده نشان میناریو پی ست( 3شتک  )

 12.0دفاعی با وزن اوهیه  SDIهای مکانی در ی  موتور رشتد، روند رشتد شتاخ  استانداردسازی داده

نشتتان داده شتتده استتت  این نمودار میزان رشتتد بستتیار کمی را با شتترایط فع ی برای شتتاخ   درصتتد

ستتال آینده(  بنابراین بایستتتی با شتتناستتایی  12در  رصتتدد12دهد )ها نشتتان میاستتتانداردستتازی داده

های برنامه ها ومت یرهایی که بیشتترین تأثیر را بر روی به ود شترایط ستیستت  در آینده دارند، سیاست

گیری از استانداردهای مر،  ) شام  ها صورت گرفته، مت یر بهرهآتی را تدوین نمود  با تو،ه به بررستی

اهم  ی و استتتاندرادهای م ی تعریف شتتده برای مدل داده، مدل داده توصتتیفی متادیتا تاندردهای بیناستت

دفاعی  SDIتواند تأثیر بستیار خوبی در سترعت رشتد شاخ  استانداردسازی در آینده در شتود( میمی

ی مر،  از گیری از استتتتانداردهاطوری که رفتار این مدل را در افزای  میزان بهرهداشتتتتته باشتتتد  به

دهد که تقری اً مو،ب دو برابر شتتدن  تتریب رشتتد این شتتاخ  ، در آینده نشتتان می2.010به  2.930

 گردد می

ها را در ده سال گذاری دادهاشتراکها در بهیگان روی شتاخ  مشتارکتستناریو پی ( 12شتک  )

 دهد  بان شاخ  نشان میدهد  در این موتور رشتد، روند رشتد بستیار کندی را برای ایآینده نشتان می

ا تواند بیشتر بر از سایر مت یرهگذاری میعم  آمده مشخ  گردید مت یر میزان سرمایه های بهبررستی

های تواند بسترگذاری عالوه بر اینکه میبر روند رشتد این شتاخ  تأثیر داشتته باشتد  چرا که سترمایه

رماندهی و کنترل ایجاد نماید، باع  به ود کیفیت های فهای در سامانهگذاری دادهاشترکمناست ی را به

به  2.090گذاری از طوری که رفتار ستیستت  را با ت ییر وزن مت یر میزان سرمایهشتود  بهها نیز میداده

ها بین گذاری دادهاشتتتراکها و بهدهد که روند رشتتد شتتاخ  میزان مشتتارکت یگاننشتتان می 2.910

توانند رفتار های میطور که بیان شتتتد این مدلبرابر افزای  دهد  همان توانتد تا چندینهتا را مییگتان

،هت  ریزیستیست  را در شرایط مخت ف و با ت ییر هر ی  از مت یرها به ما نشان دهند و ما را در برنامه

رفتار ستتیستتت  را با افزای  وزن مت یر ( 11شتتک  ) برای م ال   پویا یاری نمایند SDIدستتتیابی به ی  

رفتار ستتیستتت  را در افزای  وزن ( 10شتتک  ) دهد و نشتتان می 2.011به  2.901ها از بندی دادهط قه

دهد دهد  مقایسه دو نمودار فوق نشان  میرا نشان می 2.009به  2.039ها از مت یر دستترستی به داده

ای تأثیر هبندی دادهکه تمرکز بر روی تعریف ستلح دسترسی مناسب در مقایسه با تمرکز بر روی ط قه

توانی  گذارد  در واد  د   از هرگونه اددام ما میها در آینده میبیشتتتتری بر روی شتتتاخ  امینت داده
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ستتتازی توستتتعه رفتار مدل را ارزیابی نموده و در نتیجه بهترین و مرثرترین ستتتیاستتتت را ،هت بهینه

 های مکانی دفاعی اتخاذ نمایی  زیرساخت داده
 

 
-طبقه"با تغییر وزن متغیر رفتار مدل  (11) شکل

 "هابندی داده

 

 
رفتار مدل با تغیر وزن متغییر  (12شکل )

 "تعریف سطح دسترسی مناسب"

 

 اهگیری و پیشنهادنتیجه
های مکانی دفاعی در بازه زمانی تعریف شتتده نشتتان های توستتعه زیرستتاخت دادهتح ی  رفتار شتتاخ 

گذاری ،هت توسعه ریزی و سیاستاوهویت اصت ی برنامه ها بایستتی دردهد که شتاخ  امنیت دادهمی

SDI ار مناب  مورد تو،ه در تخمی  گذاری ودفاعی درار گیرد  شتاخ  بعدی که بایستتی در ستیاست

باشد که ها و وازدهای نبامی میها میان یگانگذاری دادهاشتتراکگیرد شتاخ  میزان مشتارکت و به

نماید  شتتاخ  استتتاندردستتازی بینی میآن در آینده پی  مدل ستتاخته شتتده، روند رشتتد کندی برای

ور منبهیکن به  های مکانی دفاعی، روند رشتتد نستت تاً بهتری را نستت ت به دو شتتاخ  دیگر داردداده

های مکانی دفاعی پویا و مرثر بایستتتی بر تستتری  روند رشتتد با ت ییر یابی به ی  زیرستتاخت دادهدستتت

که بلور  راه ردهای ذی  ،صتتتورت گیرد  با تو،ه به موارد ملروزه های ک یدی آن اددام مقتضتتتیاهرم

 ،هت مستتتقی  و غیر مستتتقی  از بررستتی رفتار مت یرها در موتورهای رشتتد مربوطه استتتخراا شتتدند،

های مکانی در زوزه دفاعی در ستتته بعد مربوط به منبور توستتتعه زیرستتتاخت  دادهستتتازی بهظرفیت

ها و نیروهای ها در بین یگانگذاری دادهاشتتتتراکمشتتتارکت و بهها، میزان هتای امنیت دادهشتتتاخ 

 گردد:ها ارائه میمخت ف نبامی و استانداردسازی داده
 هاشاخص امنیت داده -الف  

  هاپذیری، صحت و محرمانگی دادهمنبور تأمین دستر تهیه طرح ،ام  امنیت اطالعات به -

  های مکانیگاه سازمانی کاربران دادهتعریف سلح دسترسی مناسب با ساختار و ،ای -
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    بندی صحیح و منلقی اطالعاتتمرکز بر روی ط قه -

ها از ،م ه دستتترستتی ریزی ،هت مقاب ه با مت یرهای کاهنده ان اشتتت شتتاخ  امنیت دادهبرنامه -

  هاگذاری ک  ،هت تأمین دادهها، کم ود دان  فنی و سرمایهغیرمجاز به داده

افزاری شت که ارت اطی ستیست  مدیریت اطالعات و نرم افزاریستخت پیکربندیی پیوستت امنیت تهیه -

  گیری از نبرات کارشناسان و متخممین زوزه فناوری اطالعات و زفاظت اطالعاتمکانی با بهره

 ها در بین واحدهاگذاری دادهاشترا شاخص مشارکت و به -ب

ها در بین وازدها و گذاری دادهتراکاشتتتگذاری ،هت ایجاد بستتتترهای مناستتتب ،هت بهستتترمایه -

  های فرماندهی و کنترلنیروهای مخت ف در سامانه

ها متناستتتب با روز بودن و کتام  بودن دادههتا در چهتار بعتد ددتت، زمتان، بتهافزای  کیفیتت داده -

  کارکردهای دفاعی هر عار ه

ت شتتاخ  مشتتارکت از گذاری ،هت کاه  مت یرهای عمده کاهنده ان اشتتریزی و ستتیاستتتبرنامه -

  های ارت اطیها و تقویت زیرساختها، داب  استفاده بودن دادهگذاری دادهاشتراکد ی  فرهنگ به

 های مکانیشاخص استانداردسازی داده -پ

منبور تدوین استتتانداردهای مدل داده اهم  ی و م ی تعریف شتتده بهگیری از استتتانداردهای بینبهره -

  فی نبامی و متادیتای نبامی ،هت عوارض مکانی نبامینبامی، مدل داده توصی

برای داده و عدم توهید داده به ی  منبور در فرآیند توهید داده به نمتا( )داده1فراداده تو،ته بته تهیته  -

  های مو،ود کاریکاری و موازیمنبور ، وگیری از دوباره

نقشته م ناء، ستیستت  تمویر و سیست  های مکانی از نبر مقیا ، ستاختار داده، ستازی دادهیکپارچه -

  مختمات متناسب با استانداردهای تعریف شده

پیشتتتنهادهای زیر ،هت انجام تحقیقات آتی در این زمینه  تحقیح،  با تو،ه به نتایج زاصتتت ه از این

 گردد:ارائه می

 های یکپارچههیستتتتهای مکانی دفاعی و تدوین چ تدوین مدل مفهومی توستتتعه زیرستتتاخت داده -

    های آنو زیرسیست  SDI،هت ارزیابی ددیح هر ی  از مت یرهای مرثر در توسعه 

عنوان ی  زیرستتتاخت به SDI،ان ه م از  امنیتی هتایی ،هت بررستتتی ددیح و همهانجتام تحقیح -

  زیاتی و مه  در سلح م ی و سازمانی

ها و مقایسه آن با روش وشهای آن با استفاده از سایر رسازمانی و زیرسیست  SDIستازی توسعه مدل -

 پویایی سیست  

                                                           
1. Metadata 
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