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شناسایی و رتبهبندی فناوریهای اطالعاتی نوظهور در بخش دفاعی-
نظامی
*1

اصغرمحمدیفاتح 
سیدعباسابراهیمی 2
چکیده
درچندسال اخیر یکنیازجدیبرایفهماثراتفناوریهایاطالعاتینوظهوربامحوریتهوش
مصنوعی و اینترنت اشیاء در سازمانها بوجود آمده است .در این راستا ،هدف تحقیق حاضر،
شناساییورتبهبندیفناوریهایاطالعاتینوظهوردرعرصهدفاعی -نظامیاست.اینپژوهشبا
بهرهگیری از روش کیفی صورت پذیرفته است ،مطالعة اسناد کتابخانهای و مصاحبة با  9نفر از

باطراحیپرسشنامةدلفیانجامشدهاست،در

کارشناسانوصاحبنظرانخبرةفناوریاطالعات 

این زمینه اتفاق نظر استادان ،صاحبنظران و کارشناسان با استفاده از روش دلفی گرفته شد،
بدینطریق در جمعبندی مقولهها یک اجماع نظری از نقطه نظرهای کارشناسان حاصل گردید.

یافتههایتحقیقحاکیازایناستکه تعداد  23فناوریاطالعاتینوظهوردربخشدفاعیموثر
استکهرتبهآنهاازطریقآزمونکندالتعیینشد.همچنینبراساسمیانگیننمرهخبرگانبه
ترتیب برای تقلید ،تطبیق  و تسلّط نسبت به این فناوریها ،7 ،4 ،و  13سال زمان نیاز است.
باالخره بر اساس نظر خبرگان ،این فناوریها از نظر کاربرد در سه مقوله تکنیکی ،تاکتیکی و
راهبردی طبقهبندی شدند .مساعدت نظری مقاله ،شناسایی و طبقهبندی تعداد  23فناوری
اطالعاتینوظهوردردوبُعدتملکفناوریونوعکاربردفناوریدربخشدفاعیاست .

واژههای کلیدی:
فناوری اطالعات ،هوش مصنوعی ،کالن دادهها ،اینترنت اشیاء.


.1استادیارگروهمدیریت ،دانشکدهمدیریت وعلومنظامی،دانشگاهافسریامامعلی(ع)،تهران،ایران 
.2استادیارگروهمدیریت،دانشکدهاقتصاد،مدیریتوعلوماداری،دانشگاهسمنان،سمنان،ایران 
Email: amohammadi1360@yahoo.com
*نویسندهمسئول:
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مقدمه
تحول دیجیتال 1که کلیدیترین بخش فناوری اطالعات در سال  2020محسوب میشود به
دنبالتغییرکلیهشئونحیاتبشریاستکهازطریقتبدیلبیتهابهارزشصورتمیگیرد
(.)Menon, 2020هزارهِجدیدِدیجیتالنوعجدیدیازنوآورانیاستکه بهدنبالاستفادهاز
ماشینهای هوشمند هستند ( .)Reis et al, 2019همانطور که کوستین )2018(2اشاره کرده
است ،در زمینه تکنولوژیهای دیجیتال ،سه روند جهانی بنام هوش مصنوعی ،بالکچین و
کالن داده قابل ردیابی است که البته اینترنت اشیاء در مرکزیّت این روندها قرار دارد .تولید

داده هایگستردهجهانی،افزایشقدرتمحاسباتیبرایپردازش،پیشرفت تحلیلهایکمیو
الگوریتم های ریاضی در حوزه فناوری اطالعات باعث شده است که یک همافزایی بین کالن

داده ها،هوشمصنوعیواینترنتاشیاءبوجودآیدواینحوزههاباهممطرحشوند( Uzair
 .)Mehmood et al, 2019به خصوص ،فناوری کالن داده 3توانسته است نظامهایِ اطالعاتی
موجود از قبیل دادهکاوی ،یادگیری ماشینی ،هوش محاسباتی ،وبمعنایی و شبکههای
اجتماعی را به چالش بکشد ( .)Simone, 2020; outsourceindia, 2020بدون شک همه
سازمان ها به دنبال اطالع از این تغییراتی هستند که ممکن است در آینده نزدیک بر
فعالیت هایآنهاسایهافکندولذاشناساییمقیاسوسطحتاثیراینفناوریهاینوظهورونوع

تاثیر آنها شایان توج ه است که البته این تشخیص و اشراف ،ذیل موضوعاتی چون کنکاش
محیطی،4پایشفناوری،5آگاهیفناوری6ودیدبانیفناوری7مطرحشدهاست (میرشاهوالیتی
ونظریزاده.)1398،لذامطالعهاکتشافیدرخصوصسطحونوعتاثیراتفناوریهایاطالعاتی

نوپدید در عرصه دفاعی -نظامی شایان توجه است .یافتههای مطالعاتیِ مشترک  26مرکز
جهانیدرسال2018نشانمیدهدکهگروههایتروریستیمیتوانندازاشکالمختلفّهوش
مصنوعیویادگیریماشینیبرایانجامعملیاتنظامی،جمعآوریاطالعاتوحمالتسایبری
استفادهکنندومقیاسوتاثیراتحمالتراگستردهکنند (.)Bhatnagar and Cotton, 2018
براساسسندوزارتدفاعآمریکاوآفریقایجنوبی،فناوریهایرسانهایموجوددراینترنت
باعث شده است که گروههای نظامیِ افراطی ،افراد معمولی را به استخدام خود درآورند و با
1
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تامینِمالیِالکترونیکیبهاعمالتروریستیدرکشورهابپردازند .ازطرفی ،جنبههایمثبت
هوش مصنوعی برای کشور و سازمان استفادهکننده بسیار زیاد است و در این میان صرفه
اقتصادی پهبادها و دفع حمالت سایبری قابل ذکر است (همان منبع) .به هر حال توسعة
فناوری ،تهدیدها و فرصتهای جدیدی ایجاد میکند؛ چرا که قابلیتهای جدیدی برای
دشمنان بالقوه فراهم میکند و از طرفی تغییرات فنّاورانة گنجانده شده در مفاهیم عملیاتی
جدید میتوانند اثربخشی دفاعی دشمنان بالقوه و همچنین قابلیتهای نیروهای مسلح را به
میزانزیادیتغییردهند.اینتغییرمی تواندبهصورتتدریجییاسریعرویدهدوموجب

کاهشهزینههایدفاعیوافزایشاثربخشینیروهایمسلحشودویاخطرهاییازقبیلمنسوخ

شدنتجهیزاتنیروهایمسلحایجادکند(فوالدی .)1395،
شایان ذکر است که دانش علمی و فناوریهای نوظهور حاصل از آن بهسرعت در حال
گسترشاستومطالعهآنمیتواندطیفوسیعیازراهحلهایمواجههباتهدیداتمتغیررادر
اختیار قرار دهد .پیشبینی و کسب آمادگی جهت مواجهه با چالشهای پیشرو از طریق
نوآوری،انعطافوسرعتعملدررویکردهایدفاعیدرمعیتبهرهبرداریسریعبرایرسیدن
بهیکبرترینظامیبسیارضروریمینماید.پیشرفتدرتکنولوژینظامی،کماکانیکشرط
الزم در حفظ امنیت ملی است که با تکیه بر بهرهمندی از فناوریهای نوظهور که میتواند
هایفنیآیندهراتشکیلدهدبیشازپیشمحققمیگردد.لذاباتوجهبه


بنیانتوانمندی
هایاطالعاتینوپدید،پیشبینیروندهاوهمچنینتغییراتدراینعرصه

اهمیتباالیفناوری
برایاثربخشیقابلیتهایدفاعیمختلفحیاتیاست ولذاارزیابیوپایشفناوری درسطوح

مختلف تکنیکی ،تاکتیکی و راهبردی به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی طرحریزی دفاعی
بلندمدت در کشورهای پیشرفته است .از اینرو ،سازمانهای دفاعی و نظامی باید بهترین
شیوهها را برای پایش و رصد گونههای مختلف فناوری اطالعات اتخاذ کنند .بنابراین ،رمز

تحولآفرینی موفقیتآمیز،شناساییو سرمایهگذاری صحیح در فناوریهایاطالعاتینوظهور به
منظور کسبمنفعت کامل ازاینفناوریها در جنگ شبکهمحور و خلق همافزایی در تمامی
مراحلتوسعه است.دراینمیاننقشاتاقهایفکرومتخصصانونخبگاننظامیدررصد
فناوریهای اطالعاتی نوپدید بسیار برجسته است .در این مقاله هدف این است که از طریق
مراجعه به دیدگاه خبرگان حوزه دفاعی و متخصص؛ فناوریهای اطالعاتی نوظهور در بخش
دفاعی-نظامی شناسایی و رتبهبندی شوند .از طرفی ،سرمایهگذاری در حوزه فناوریهای
1

. South African Defense Review-2015
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نوظهور و گسیل منابع به سمت آنها ،مستلزم شناخت ماهیت فناوریها از نظر عملیاتی،
تاکتیکیوراهبردیاستکهدراینتحقیقبهآنهاپرداختهشدهاست.باالخره،روندزمانی
تملکفناوریهایاطالعاتیموضوعیاستکهبایستیدردستورکارمحافلآیندهپژوهیکشور
قراربگیردتامشخصشودکهبخشدفاعیدرچهافقزمانیمیتواندبهاینفناوریهاتسلط
کاملداشتهباشد .

مبانی نظری پژوهش
هوش مصنوعی و کاربردهای نظامی آن
1

هوش مصنوعی میتواند قابلیتهای تحرک یگان نظامی را از طریق تشخیص هدف ،
سیستمهایسالحخودکار،2ابزارهایحمایتیوبرنامهریزی3بهبودبخشد.اینفناوریدرهمه

زمینه هاینظامی(زمین،دریا،هوا،فضا،اطالعات)ودرتمامسطوحدفاعی(سیاسی،راهبردی،
عملیاتیوتاکتیکی)کاربرددارد.هوشمصنوعیوارتباطآنباشبکهجهانیاینترنت،هسته
اصلی فناوری اطالعات در بخش دفاعی تلقی میشود .به همین دلیل موضوعی تحت عنوان
حاکمیتهوشمصنوعیمطرحشدهاستکهبرمتغیرهاییهمانندپویاییهایرقابتنظامی،
نابرابریهایاجتماعیواقتصادی ،آگاهیهایعامهمردموپایشتمرکزکردهاست ( & Perry
 .)Uuk, 2019کاربردهای نوین هوش مصنوعی از دادهکاوی ،رباتیک و پردازش زبان طبیعی
فراتررفتهوحیطههاییهمانندمراقبتنظامی،شناسایی،ارزیابیتهدید،مینگذاریزیرآب،
امنیتسایبری،آنالیزهوشمند،فرماندهیوکنترل،وآموزشدربرمیگیرد ( Svenmarck et
.)al, 2018بنابراینتوسعهخطمشیهایدولتیدرخصوصچگونگیاستفادهازهوشمصنوعی
واثراتبالقوهآندرآیندهجوامع،ضروریاست.بااینحال،علیرغمممکناتقابلتصوربرای
استفاده از هوش مصنوعی در حوزه نظامی ،ریسکها و چالشهای مختلفی از جمله اعتماد،
فقدانشفافیتبرایتصمیمگیریقابلتصوراست.برخیمحققانازاعمالرژیمهای قانونی
برایجلوگیریازظهورهوشمصنوعیمضرحمایتکردهاند ()Hughes, 2007؛ درحالیکه
محققاندیگرازاختصاصپاداشهایتشویقیبرایتوسعهامنهوشمصنوعیسخنگفتهاند
( .)scherer, 2016کشورهایمتخاصمازجملهآمریکاورژیمصهیونستیدرتوسعهبعدنظامی
هوش مصنوعی و استفاده از آن در کشتار مردم به هیچ قانونی پایبند نبوده و در این میان
1

. Target detection
. Autonomous weapon systems
3
. planning and support tools
2
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رقابتچینوآمریکاهمدراینشاخهازعلمبسیاربرجستهاست.برخیمحققانمعتقدندکه
دولتچیندرجلوگیریازانتشارویروسکروناازابزارهایهوشمصنوعیجدیدبرایپایش 
استفادهکردهاست (  .)Yuan, 2020بههرحال،نیروهاینظامیعصرجدید،احتماالًدگرگونی
تاریخیدیگریراتجربهمی کنندوآنتاثیرهوشمصنوعیاست.ایندگرگونیصرفاتغییر
قابلیت هایموجودنیروهایمسلحنیست؛بلکهتغییردهندهاساسنیروهاینظامیمشتملبر
آنچهکهانجاممیدهندوچگونگیانجامآناست (.)Spiegeleire et al., 2017همچنیندر
سطحتاکتیکیمیتواندکنترلخودکارسیستمهایبدونانسانرابهطورموثرانجامدهد.به
عبارتدیگر ازاینفناوریمیتواندرحلچالشهایلجستیکی،حمایتازبازیهایجنگ،
مکانیزه کردن نبرد از طریق حذف عامل انسانی ،بهینهسازی و توسعه سرعت سالحها و
تشخیصکلیهپدیده هایمنطقهنبرداعمازاهدافنظامیوغیرنظامیاستفادهکرد( Button,
.)2017امادرتمامیزمینههایمذکورچالشهاومحدودیتهاییازجمله ضعفدقّتمندی،
ضعفشفافیت،برنامهپیچیدهوتفسیرناپذیرِماشینو...وجودداردکهبایستیبرطرفشوند
( .)Svenmarck et al., 2018بههمیندلیلحوزههوشمصنوعیخطرناکبودهواعتمادکافی
بهاینحوزهوجودندارد.براساسجدیدترینمطالعات،نیرویدریاییایاالتمتحدهدرحال
گذارازجنگسکّوپایهبهجنگشبکهپایهاست.اینمفهومبهجایتکیهبرویژگیهایخاص
خود سکّو ،بر حسگرها و سیستمهای نظارت و مراقبت گروهی از کشتیهای جنگی،
زیردریاییهایاهواپیماهاتکیهدارد (قاضیمیرسعید.)1397،هوشمصنوعی،زیرشاخههای

زیادیداردو دراینمیانشبکههایعصبیمصنوعیبهعنوانبخشمهمیاز حوزههوش
مصنوعی ،یک سیستم رایانهای یا الگوریتمی است که متشکل از نرونهای مصنوعی برای
مدلسازی مغز انسان و سیستم عصبی است ( .)Svenmarck et al., 2018شبکههای عصبی

مصنوعیرشد سریعیدرحوزهنظامیبهخصوصدر کمکبهرزم،کشف تهدیدات ،ارتقای
عملکرد رادار و تشخیص و طبقهبندی نویز 1داشته است (سایت هوافضای آمریکا.)2020 ،
برنامهریزان ارتش آمریکا سعی میکنند از شبکههای عصبی مصنوعی برای پیوند شبکه
سنسورهایهوشمندبهمجموعه ایازآشکارسازهایارزانورایجاستفادهکنند.همچنیناین
فناوری در شبیهسازی رزم و سالحها  قابل کاربرد است .باالخره ،واقعیت افزوده 1به عنوان

1

. Identify military impulse noise
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بخشیازشاخههوشمصنوعیمیتواندشکافمهارتیرادرتعمیرونگهداریازبینبردهو
امروزهتوسطخطوطهواییبینالمللیمورداستفادهقرارمیگیرد.
اینترنت اشیاء و کاربردهای نظامی آن

هوشمندسازیاشیاءموضوعیاستکهدرسالهایاخیرموردتوجهقرارگرفتهاست.دراین
راستا از اشیاء هوشمند در بستر اینترنت برای کنترل ،راحتی ،امنیت و صرفهجویی منابع
استفادهمی شود.شیءهوشمند،دستگاهیاستکهدارایقطعهارتباطی،ریزپردازندهوحسگر
باعملگرمخصوصمیباشدکهقابلیتاتصالبهشبکهداخلیوحتیاینترنترادارد.بامطرح
شدنموضوعهوشمندسازی،بحثاینترنتاشیاءوامنیتآنبراساسپروتکلهایموجوددر
شبکهاینترنتموردتوجهویژهایقرارگرفتهاست (غنمی.)1398،رشداینترنتاشیاءتوسط
چهارپیشرفتدرفناوریهایدیجیتالشکل گرفتهاست:یکیمیکروارگانیسمحسگراستکه
باهزینهاندکایجادمیشود،دیگریفناوریاتصالبیسیمورشدآناست،دیگریافزایش
ذخیرهسازیدادهوظرفیتپردازشسیستمهایپردازشیودرنهایت،پیشرفتهایمربوطبه
یادگیریماشینکهبرایپردازشدادههایبزرگمناسباست.اینترنتاشیاءبهعنوانیکیاز
شش فناوری دارای پتانسیل تاثیرگذاری بر منافع آمریکا تا سال  2025تشخیص داده شده
است .اینترنت اشیا پیامدهای مهمی در حوزة لجستیک ،زنجیره تامین ،اتوماسیون صنعتی،
حملونقل کاالها ،ایمنیوالبتهنظامیدارد ( .)Perwej et al, 2019یکیازکاربردهایمهم
نظامی اینترنت اشیاء ،شبیهسازی زندهِ نظامی و غلبه بر چالشهای امنیتی است ( & Sfar
.) Challa, 2017اینمفهومدرحوزهنظامی،قابلیتتاکتیکیدارد؛یعنیهنگامیکهجنگاوردر
منطقه شهری میجنگد ،امکان اتصال وی به سنسورها میسر میشود .شبکههای به هم
پیوستهای از سنسورها می توانند وضعیت اقتصادی ،زیرساختی و جمعیت شهر را به جنگاور
نشاندهندواورادرردیابیمکان هایاریرساند.جنبهدیگراینترنتاشیاءایناستکهامکان
آموزش مردم در جنگ وجود خواهد داشت؛ چرا که امروزه با افزایش سیستمهای سالح
شبکهای  ،آموزشدرحیننبردمرسومبودهوبنابراینشبیهسازهایآموزشیبایستیبهطور

مجازی در اتصال باشند .به هر حال شبیهسازهایِ آموزشِ تحت شبکه و ابزارهای یادگیری
مجازی در تمامی حوزههای خدماتی در حال رشد است .بعالوه از اینترنت اشیاء در تحلیل
اعتمادپذیری،پیشبینیشکست،پایشفضاینبرد،آشکارسازیورودهایغیرقانونیوکنترل
مرزهایجغرافیاییاستفادهمیشود(.)Winkler et al., 2019اساساًجنگشبکهمحوربهکلیبا
1

. Augmented reality
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موضوعاینترنتاشیاءمرتبطاست.الگوی جنگ شبکهمحور سه حوزه را باهمترکیب کرده
است :حوزه فیزیکی ،حوزه اطالعات و حوزه شناختی .در حوزه فیزیکی ،در هنگام رخداد
رویدادها و اجرای عملیات ،دادهها ساخته میشوند .در حوزه اطالعاتی ،دادهها منتقل و
ذخیرهسازی میشوند .درنهایت در حوزه شناختی ،دادهها مورد پردازش و تحلیل قرارگرفته و
در تصمیمگیری از آنها استفاده میشود .سه حوزه جنگ شبکه محور ،مستقیما بر اساس
اینترنت اشیاءِتجاریِ امروزی تفسیر میشوند(غالمنژادوهمکاران .)1398،
دادههای بزرگ و کاربردهای نظامی آن

استفادهبالدرنگوموثرازدادههایبیشتروافزایشسرعتانتقالوپردازشدادههادرمدیریت
عملیات نظامی از حساسیت و  جایگاه حیاتی برخوردار بوده و برای کسب برتری نظامی در
جنگهای آینده ضروری است (هلیلی و همکاران .)1394 ،به دلیل تنوع و تعدد ابزارهای
موجوددرصحنهنبردهایامروزی،موضوعتجزیهوتحلیلحجمعظیمیازدادههامطرحمی-
شود .به خاطر تنوع و پیچیدگی محیط عملیاتی و استفاده از سامانههای ناهمگون ،حجم
عظیمیازداده هایساختاریافتهوغیرساختاریافتهازاینابزارهادرحالتولیدوتبادلاست.
منابعاین دادههاهمماشینی استوهمانسانی.منابعماشینیدادههاازتجهیزاتمختلفی
مانند کشتیهاوناوها،پهبادها،هواپیماها،رادارها،ماهوارهها،پرندههای ردگیری،حسگرهای
بیسیم ،به دست میآید؛ و منابع انسانی دادهها هم از سایتها و شبکههای اجتماعی تولید
میشود .تنها فناوری الزم برای تحلیل این حجم از دادهها ،همان کالن داده است که البته

برخیبسترهایآنمانندنرمافزارهادوپومپردیوسدرحالشکلگیریاست.بنابراینمی-
توانگفتکهدرعصرحاضرمنابعداده هاینظامیبسیارمتنوعوپیچیدهاستلذایکیاز
مهمترین نقشهای محوری سامانهها و جنگافزارهای پیشرفته در سازمانهای نظامی ،تالش
برایجمع آوریهرچهبیشتراطالعاتومحافظتازاطالعاتحساسدربرابردسترسیغیر

مجاز است .سازمانهای نظامی در زمان صلح و جنگ با دریافت اطالعات و تجزیه و تحلیل
مناسبآنها،سعیدرشناساییوواکنشمناسببهایناطالعاتهستند.بهعنوانمثالیکی
ازکاربردهایمهمکالندادهدرپیشبینیفعالیتهایتبهکارانهوشناساییوردگیریتروریسم
سایبری است که  توسط  آژانس امنیت ملی 1آمریکا از آن برای تامین امنیت ملی استفاده
میشود.عالوهبرحوزهنظامی،دادههای ایستگاههای هواشناسی ،سامانههای امواج رادیویی،

مبادالت شبکههای اجتماعی آنالین ،متون و اسناد اینترنتی ،نمایههای جست وجوهای
1

. National security agency
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سامانههای خرید و پژوهشهای زمینشناسی نمونههایی از دادهها در

اینترنتی ،اطالعات
مقیاس بزرگ هستند که نیازمند استفاده از فناوریهای مختلف تحلیل کالن داده هستند.
همانطورکهاشارهشدسازمانهادرهرصنعتیکهدارایدادههایحجیمهستند،میتواننداز
تحلیلهای دقیق خود در کسب بینش و دقیقبینی جهت حل مشکالت واقعی نفع ببرند.
دادههای عظیم برای پردازش شدن در یک زمانمعقول بهنرمافزارهای به شدت موازی شده با

قابلیت اجرا روی دهها ،صدها یا هزاران سرور نیاز دارند .
رایانش ابری و کاربردهای نظامی آن

محاسباتابری،الگوییبرایایجاددسترسیآنیومناسبسازمانهابهیکمنبعمشترکو
افزاریکهبه


هاینرم

ها،سرورها،انبارهاوبرنامه

تنظیماطالعاتاست.اینالگودرشبکه
قابل 

سرعتقابلاصالحوارائههستندونیازبسیارکمیبهمدیریتوتعاملباشرکتخدماترسانی
افزارهایاضافیوسختافزارها


جایخریدمجوزنرم
هابه
است.شرکت 

اینترنتیدارند،قابلاجرا
توانندبهکمکتأمینکنندگانخدماتابریتوان


هایمختلفخود،می

برایکارکنانوبخش
محاسباتیخودراافزایشدهند.امامحاسباتابریخودشاملگسترةوسیعیازخطراتیاست
هایپیشرفتهاست؛سیستمهاییکه


گذاریدرسیستم

سرمایه
کهنیازمندمراقبتهایاضافیو

تحلیلوطبقهبندیکند( Premsankar et al.,

بتوانندبهدقتتهدیدهاینوظهورراشناسایی،

شدهای است که میتواند تمامی
ع 
 .)2018رایانش ابریِ دفاعی زیرساخت یکپارچه و توزی 
حرکتسازمانهایدفاعیبه

سازمانهای دفاعیکشوررابایکدیگرهماهنگنماید.هدف از 
هزینهها و افزایش
محیط ابری استفاده از سامانههای قدرتمند در محیط شبکه برای کاهش  
میباشد  .لذارایانشابریبراساسحساسیتسازمانهایدفاعیعالوه بر
بهرهوری و عملکرد  

ییکپارچهرابرایاینسازمانهاایجاد

هایمراکزدادهوافزایشبهرهوری،محیط


کاهشهزینه
نماید ( .)Takai, 2012مهاجرت سازمانهای دفاعی به محیط رایانش ابری باعث میشود تا
زیرساختهای فناوری اطالعات این سازمانها در جهت بهرهبرداری حداکثری از اطالعات و

خدمات تغییر کرده و مدل های جدیدی برای عرضه خدمات فراهم گردد و خدمات و
کارکردهای دفاعی در یک بستر یکپارچه و با حداکثر بهرهوری بکار گرفته شود .همچنین،
پذیری،کارایی،توسعهپذیری


هاییکپارچهابریباعثافزایشقابلیتدسترسی

استفادهازسامانه
1
و کاهش هزینهها میشود .مرکز فناوری اطالعات وزارت دفاع آمریکا بهمنظور شناسایی
ریزیهایالزم
شود،برنامه 


هاییکهبراثراستفادهازرایانشابریفراهممی

هاومزیت

فرصت
1

). CIO (Chief Information Officer
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برای تبدیل این وزارتخانه از یک حالت تکراری ،پرزحمت ،طاقتفرسا و پرهزینه به یک
مجموعهچاالک،امنوکم هزینهراانجامدادهوپروژهمهاجرترادردستاقدامدارد .هدف

صلیازرایانشابریدروزارتدفاعآمریکاپشتیبانیازمأموریتسازمانیدرهمهمکانهاو

ا
همه زمان ها و بر روی همه تجهیزات دارای هویت در وزارت دفاع است (ولوی و همکاران،
 .)1396در حوزه رایانش ابری ،تاکنون چارچوبهای معماری امنیتی متنوعی مانند سازمان
ملی استاندار د و فناوری ،وزارت دفاع ،دارپا ،آژانس امنیت اطالعات و شبکة اروپا 1و اتحادیه
امنیت ابری ارائه شده است .تاکنون دو معماری مهم  DoDAFو  C4ISRکه مختص
سازمانهای نظامی  هستند ،در حال بازتعریف شدن در محیط رایانش ابری هستند .یکی از

وزه دفاعیبهآنتوجهویژهشودقابلیتدسترسیاست.از
مهمترینموضوعاتیکهبایددرابرح 

هایموجوددرابردفاعیمیتواندبحرانیبودهوداراینقطهپایانزودهنگام


آنجاکهفعالیت
هابه طورمستمرفعالبودهوقابلیتپاسخگوییبهنیازهایکاربرانرا


باشد،نیازاستسیستم
داشتهباشد (.)Mazhar et al., 2015
ارتباط متقابل چهار فناوری اطالعاتی نوپدید و زیر حوزهها

همانطورکهاشارهشدبهدلیلافزایشتولیددادههادرسطحجهانیوافزایشقدرتمحاسباتی
برایپردازشدادهها،پیشرفتالگوریتمهایریاضی،باعثشدهاستکهدوحوزهکالندادههاو
هوشمصنوعیدرکنارهم قرارگیرند.درتعریفِقبلیِکالندادههاازسه“وی”(2سرعت،
حجم و تنوع) استفاده میشد ولی امروزه مشخصه هشت "وی" جایگزین شده است .یعنی
9
8
7
6
5
4
3
سرعت ،حجم ،ارزش ،تنوع ،تغییرپذیری ،انتشار ،چسبندگی وصحتMehmood et (10
 .)al., 2019کالندادههایامروزچنانوسیعوپیچیدهاستکهباالگوریتمهاونرمافزارهای
سنتی قابلمدیریتنیستو دراینمیانشاخهایازهوشمصنوعیبهنامروشیادگیری
عمیق )DL(11میتواند از حجم وسیعی از دادهها بهرهبرداری کند .اینترنت اشیاء ،تحلیل
1

. European Network and Information Security Agency
.V
3
. Volume
4
. Velocity
5
. Value
6
. Variety
7
. Ariability
8
. Virality
9
. Viscosity
10
. Veracity
11
. Deep learning
2
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داده هایبزرگویادگیریعمیق،درکناریکدیگرجامعهhi-techرابوجودمیآورند( Kumar


 .)et al., 2019بهرهمندیازهوشمصنوعیدرحوزههاینظامیبیپایاناستوازتحلیلهای
برخط ،حمالت سایبری ،آشکارسازی فریب و هدایت خودکار پهباد گرفته تا اشکال جدید
کنترلوفرماندهی(مانندسیستممدیریتخودکارمنطقهنبرد) کهمیتواندکالندادههارا
تحلیل کرده و توصیههایی ارائه کند ( .)Raska, 2020با این حال تفاوتهایی بین هوش
مصنوعی و کالن دادهها وجود دارد .کالن دادهها در اتخاذ تصمیم بر اساس نتایج عمل
نمی کنند و صرفا سعی در یافتن نتایج درست دارد ،در حالی که هوش مصنوعی به دنبال

تصمیمگیریویادگیریبرایاتخاذتصمیمبهتراست .کالندادههادربادیامربرایکسب
بینشمناسبهستنداماهدفهوشمصنوعیتالشبرایانجاموظیفهایاستکهقبالانسان
انجاممیدادولیدقتوکارآییالزمرانداشتوباخطاهمراهبود .
درخصوصارتباطکالندادههابارایانشابریبایدگفتکهرایانشابری،نوعیفناوری
قدرتمندبرایاجرایمحاسباتپیچیدهوسنگیناستکهنیازبهاستفادهازسختافزارهای
گران را حذف نموده ،فضای محاسباتی و نرمافزار مورد نیاز را در اختیار کاربر قرار میدهد.
همچنین ،رایانش ابری ،یک الگوی جدید زیرساخت محاسباتی محسوب میشود که روشی
مناسب برای پردازش دادههای حجیم در ابر را فراهم میآورد و توسط همه انواع منابعِ در
دسترس ،قابل استفاده است .بنابرابن میتوان گفت که محاسبات ابری ،ارتباط نزدیکی با
دادههایبزرگدارند؛ دادههایبزرگ بهعنوان هدفعملیاتمحاسبهفشردهدادههاستوبر

ظرفیتذخیرهسازییکسیستمابریتأکید دارد؛ درحالیکههدفاصلیمحاسباتابری،
استفاده از محاسبات عظیم و ذخیره منابع تحت مدیریت متمرکز میباشد به طوری که
برنامههایدادههایبزرگراباظرفیتمحاسباتیتفصیلی،ارائهمیکند.بهطورکلیتوسعه

محاسباتابری ،راهحلهاییرابرایذخیرهسازیو پردازش دادههایبزرگارائهمینماید .از
سوی دیگر ،ظهور دادههای بزرگ نیز به توسعه محاسبات ابری سرعت میبخشد (حبیبی،
.)1396بنابراینمیتوانگفتکههم BDوهمIoTباجمعآوریدادههاارتباطدارند.بااین
حالتفاوت هاییهمانندمنبعدادهوقیودزمانیدارند.درخصوصارتباطهوشمصنوعیو
اینترنتاشیاءبایدگفتکهایندوحوزهبهطورنزدیکیباهمارتباطمتقابلدارند.هنگامیکه
صدها و هزاران ماشین که در قالب شبکههای صنعتی باهم کار میکنند ،تحلیل کوهی از
دادههای خلق شدهتوسطاینماشینهاخارجازتواناییانساناست (  .)Nigania, 2019در

اینجا الگوریتمهای یادگیری ماشینی میتوانند از فرصت کارآیی استفاده کرده و هشدارهای
الزمرادرخصوصمسائلنوپدیدبدهند.اینوظیفهاولیههوشمصنوعیدرمحیطاینترنت
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اشیاءتلقیمیشود.بهموازاترشدشبکههایاینترنتاشیاءازنظراندازهوپیچیدگی،آنهابه
طورفزآیندهبههوشمصنوعیویادگیریماشینیوابستهاند( .)Marr, 2019
باالخره ،رایانش ابری تسهیلکننده سیستمهای اینترنت اشیاء از طریق افزودن به قدرت
ذخیرهسازی و پردازش دادهها است .در  حقیقت دو معماری رایج در عرصه اینترنت اشیاء
عبارتاندازمحاسباتابریومحاسباتمه1کهازتحلیلومدیریتحجموسیعیازدادههادر
سیستمهایاینترنتاشیاءحمایتمیکنند (.)Kumar et al., 2019کاهش هزینه سازمان بعد
از اجرای اینترنت اشیا در حوزه مدیریت مهم است .استفاده بهینه از سرمایه پولی سازمان
مستلزمایناستکهاینترنت اشیامبتنی بر ابر اداره شود.چنانچه سامانههای رایانش ابریبه
صورت استیجاری مورداستفاده قرار گیرند عمال این فناوری هزینه کالنی را به سازمان تحمیل
نمیکند و کاهش هزینههایجانبی سازمان را در بر خواهد داشتغالمنژادوهمکاران.)1398،
مبانی تجربی پژوهش
2

سایتکسبوکارمبتنیبرفناوریاطالعات آمریکادرسال،2020دهروندِمحرکِفناوری
اطالعاتآیندهرامعرفی کردهاست کهعبارتاندازمعماریپلتفورم،پلتفورمهایاجتماعی،
رایانش ابری ،امنیت دادهها ،محرمانگی دادهها ،علم تجزیه و تحلیل ،معماری و تجربه کاربر.
همچنینسایتویستاکالگ درسال 2019روندهایجاریفناوریاطالعاترابه ترتیب در
کلمات ذیلخالصهکردهاست:رایانشابری،محاسباتموبایلوکاربردها،تحلیلهایکالن
دادهواتوماسیون.همچنیناینسایتروندهای نوپدیدفناوریاطالعاتدرسال 2019رابه
ترتیب درششطبقهذیلمعرفیکردهاست:هوشمصنوعیوماشینهایهوشمند،واقعیت
مجازی ،واقعیت افزوده ،دادههای بالکچین ،3امنیت و محرمانگی سایبری 4و اینترنت اشیاء.
باالخره اینسایتدراهمیتنیرویانسانیموردنیازبرایکاربافناوریهایاطالعاتینوپدیدو
کاهشریسکهایاینحوزهبهموضوعکار راههشغلیفناوریاطالعاتاشاره کرده است و
معتقد است که نهضت فناوری اطالعات نوین نیازمند کارکنانی است که آموزشهای الزم را
براینوآوریدرعرصهدادهکاویومحاسباتابریراداشتهباشند .درراستایاینمطالعات،
سازمانهاینظامیهمکاربردهایاینفناوریها رادربخشهایمختلفخودبررسیکردهاند
کهبهبرخیازآنهااشارهمیشود :

1

. Cloud and fog/edge computing
. Itbusinessedg
3
. Blockchain Data
4
. Cyber-Privacy and Security
2
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 راسکا ()2020درمقالهخودباعنوان"رقابتهایاستراتژیکبرایفناوریهاینظامی
نوپدید" بهمقایسهتطبیقیچین،آمریکاوروسیهپرداختهاست.اینمحققمعتقد
استکهچینبهدنبالکسبمزیتنظامیازفناوریهاینوپدیدازقبیلارتباطاتو
محاسباتکوانتومی،وسایلفراصوت،هوشمصنوعی،کاربردهایکالنداده،محاسبات
ابری،پرینتسهبعدی،غیرمادیهاوبیوتکنولوژیاست.بهاعتقاداینمحققچینبا
این فناوریها ،یک پایگاه صنعتی-نظامی مدرنی ایجاد کرده است که میتواند
همگراییفناوری هایصنعتیونظامیراتقویتکند.کشورروسیههممشابهچین
اقداماتفناورانهرادر دستور کار قراردادهاست کهدراینمیاناتکابهسالحهای
هستهای در برابر آمریکا بسیار قابل توجه است .همچنین روسیه ضمن توجه به
نیروهایراهبردیهوافضایخود،بهوسایلبازگشتیمافوقصوت2تمرکزکردهاست.
اینکشورمشابهآژانسپروژههایتحقیقاتیپیشرفتهدفاعیآمریکا(،)DARPAیک
بنیادتحقیقاتیپیشرفتهبرایرصدفناوریهایپرریسکهمانندوسایلمافوقصوت،
هوش مصنوعی ،اشیاء زیرآبی بدون سرنشین ،فناوریهای شناختی و سالحهای
هدایت انرژی3تاسیس شده است .باالخره ،آمریکا به فناوریهایی که میتوانند
سازه هایعملیاتیوسازمانیراتقویتکندتمرکزکردهاست.لذااینکشوربهدنبال

تقویت سطح عملیاتی جنگ از طریق چابکسازی نهادی است .همچنین تمرکز بر
فناوریسایبریوتقویتبخشخصوصیباهدفتبدیلفناوریهایتجاریبهنظامی
از اولویتهای آمریکا است .این کشور به دنبال تقویت ماشینهای یادگیرنده،
یکپارچه سازی حوزه هوش مصنوعی با خودکارسازی برای کسب مزیت ،جنگ

الکترونیک،حملهسایبری،همکاریانسان-ماشین،بصریسازیرایانهایبرایکمک
بهتصمیماتبهتروسریعتر،سالحهایخودکارومبتنیبرشبکهوپلتفرمهایبدون
انسانوباانساناست.
 چاین )2019(4در مطالعه خود با عنوان":تکنولوژی ،جنگ و دولت:گذشته ،حال و
آینده" معتقداستکهدولتآمریکابعدازآغازجنگسرد،بودجهتحقیقاتدفاعی
خودرابافناوریهاینوپدید،همراستاکردهاست.اینفناوریهاعبارتانداز:اینترنت،
1

1

. Raska
. Hypersonic reentry vehicles
3
. Directed energy weapons
4
. Chin
2
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واقعیتمجازی،سفرجت،اشتراکدادهای،1تلویزیونمداربسته،موقعیتیابیجهانی،
فناوریپرتابموشک،کنترلازراهدور،مایکروویو،رادار،ارتباطاتبیسیمومراقبت
ماهوارهای.
5
4
3
 اسپگلیر ،2ماس و اسویجز ( )2017در مرکز مطالعات راهبردی هیگ کاربردهای
استراتژیکهوشمصنوعیرادرآیندهسازمانهاینظامیبهتفصیلبررسیکردهاند.
دراینمطالعهبهمواردیمانندبازیجنگ،ارتقاءلجستیک،پایشماهوارههاوسفینه
فضایی،رباتیک،مدیریتترافیک،کشتیهاوزیردریایی،خودکارسازیوسایلنقلیهو...
اشارهشدهاست.
7
6
 بیکر و همکاران ( )2013با همکاری شرکت آم آیتیآرای کاربردهای اولیه کالن
داده هارادرقالبمطالعهموردیدرارتشآمریکابررسیکردهاند.نتایجاینمطالعه،
کاربردهای اولیه کالن دادهها در ارتش را تایید کرده است .در این مطالعه کالن
داده هایمربوطبهامکاناتنظامی،محلاستقرارسربازان،خدماتدرمانی،درسهبعد

سرعتانتقال،حجموتنوعبررسیشدهاست.
درجدول()1خالصهایازکاربردهایفناوریهایاطالعاتنوظهوردربخشدفاعیوغیر
دفاعیارائهشدهاست .








1

. data joining
. Spiegeleire
3
. Maas
4
. Sweijs
5
. The Hague Centre for Strategic Studies
6
. Becker et al
7
. The MITRE Corporation
2
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جدول ( )1جمعبندی کاربردهای فناوری اطالعات نوپدید(یافتههای تحقیق)
نوع
فناوری

کاربردهای غیر نظامی

کاربردهای دفاعی -نظامی

منبع

هوشمصنوعیوشاخههایآن 

صرفهجوییدرانرژی،آسایشزندگی،
کاربرد سیستمهای هوشمند در افزایش
بهرهوری اقتصادی و خلق ثروت.کشف
جرم،تشخیصچهرهبهصورتخودکار،
مراقبتهایبهداشتیواجتماعی 

کالن دادهها

صرفهاقتصاادیپهبادهااودفااعحماالتساایبری،
دادهکاوی،رباتیکوپردازشزبانطبیعیفراتررفتهو

حیطههاییهمانندمراقبتنظامی،شناسایی،ارزیاابی
تهدید،مینگذاریزیارآب،امنیاتساایبری،آناالیز
هوشمند،فرمانادهیوکنتارل،وآماوزش،کنتارلو
رصدبیماری،میتواندقابلیتهایتحرکیگاننظامی
راازطریااقتشااخیصهاادف،سیسااتمهااایسااالح
خودکار،ابزارهایحمایتیوبرنامهریزی،حلچاالش-
هایلجستیکی،حمایتازبازیهایجناگ،مکاانیزه
کردننبردازطریقحذفعاملانسانی،بهینهساازی
وتوسعهسرعتسالحهاوتشخیصکلیهپدیادههاای Mehmood,2019,
& Perry
منطقهنبرد،کمکبهرزم،کشافتهدیادات،ارتقاای
Uuk,2019,
عملکردراداروتشخیصوطبقهبنادیناویز،شابیهSpiegeleire,2017, -
Johannsen, solka
سازیرزموسالحها،کشفشکافمهارتیدرتعمیار
& rigsby,2018
ونگهاداری،تحلیالهاایباارخط،حماالتسااایبری،
آشکارسازیفریابوهادایتخودکاارپهبااد،جناگ
الکترونیک،حملهسایبری،همکااریانساان-ماشاین،
بصریسازیرایانهایبرایکمکبهتصمیماتبهتارو
سریعتر،سالحهایخودکارومبتنیبرشبکه،پلتفرم-
هایبادونانساانوبااانساان،باازیجناگ،ارتقااء
لجستیک،پایشماهوارههاوسفینهفضایی،رباتیاک،
مدیریتترافیک،کشتیهاوزیردریایی،خودکارسازی
وسایلنقلیه ،


بهینهسازیعملیاتی،هوشعملی،پیش
بینیهایدقیق،عیبیابیخرابیوتقلب ،بهینهسازیکارآییتجهیزات،هدایتنیروهاا،کنتارل
ماشااینهوشاامندباادونسرنشااین،ماادلسااازیو
بهبودتصمیمگیری،اکتشافاتعلمی،
پیشبینی،کسبدانشوبینشنظامی،افزایشتوان

ساختشهرهوشمند،حملونقل
عملیاتی،کمکبهتصمیماتراهباردی،تحلیالداده
هوشمند،بهداشتودرمانهوشمند،
دولتهوشمند،کتابخانه،کمکشفافیت ،هایمربوطبهامکاناتنظامی،محلاستقرارسربازان،
خدماتدرمانی ،عملیاتضادتروریساتی،تادارکات
ارتقایعملکردسازمانی،تقسیمبندی
نظامی،توسعهفناورینظامی،پزشکیقانونینظاامی،
مشتریان،یافتنبازارهایجدید،ایجاد
فرصتهایشغلی،هواشناسی،تجارتو سامانههاایاطالعااتیجغرافیاایی،تصاویرعملیااتی
بورس،تحلیلهایامنیتیوسیاسی ،مشترک،تصمیمسازینظامی،توسعههوشنظامی 
صرفهجوییدرانرژی،آسایشزندگی .

درهمندوهمکاران،
1397؛هلیلیو
همکاران 1394،
Mehmood,2019,
Becker et
al,2013
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اینترنتاشیاء 

لجستیک،زنجیرهتامین،اتوماسیون
صنعتی ،حملونقل ،ایمنی،شهر
هوشمند،کنترلترافیک،امنیتعمومی،
کشفخطا،مکانیابی،پایشبرخط،
کشتیرانیودریانوری،نظارتبرانرژی
درکارخانه،ایمنیکارگران .

شبیهسازیزندهِنظامیوغلبهبرچالشهایامنیتای،
تامینمالیالکترونیکی،کمکبهآموزشحیننبارد،
تحلیلاعتمادپذیری،پیشبینایشکساتدرجناگ،
پایشفضاینبرد،آشکارسازیورودهایغیرقانونیبه
منطقهخودی،کنترلمرزهایجغرافیایی،هوافضا 

رایانشابری 

نوع

کاربردهای غیر نظامی

کاربردهای دفاعی -نظامی

ذخیرهسازیوپردازشدادههایزیاد،
ساختشهرهوشمند،محاسباتنرم
افزاریدستگاههاینظارتی،دستگاههای
ذخیرهسازی،استفادهحداکثریازمنابع
ها،کاهشهزینهها .


سیستم

افرایشانعطافپذیری،چابکیوصارفهجاویی،بهاره-
وری،ذخیرهسازیدادهها،کمکبهابزارهاایتحلیال
پلتفرمهایبصریسازی،یکپارچگیزیرساختفناوری 



فناوری
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منبع
Winkler et
al,2019؛ 
Sfar,2017
Perwej et
al,2019,
& Sfar
Challa,2017


Takai,2012
Mazhar et
 al,2015

روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ جهتگیری ،کاربردی و از لحاظ هدف ،اکتشافی است .از نظر ماهیت
پژوهشنیزازرویکردکیفیبرایدستیابیبهنتایجاستفادهشدهاست.ابزاراصلیاینپژوهش،
منابعکتابخانهای،دادههایمیدانیوروشدلفیاست .
شرکتکنندگاندرتحقیقدلفیاز 5تا 20نفرراشاملمیشوند.معموالًپژوهشدلفیبا
ازمتخصصانفرستادهمیشودآغاز

یکپرسشنامهکهتوسطمحقق طراحیشدهوبهگروهی
هابهطریقیتنظیممیشوندکهاینامکانبهوجودآیدتامخاطبینضمن


شود.پرسشنامه

می
استنباط کردن و فهمیدن مساله مطرح شده ،واکنشهای فردی خود را بروز دهند .وقتی
پرسشنامههابرگشت دادهشد،طیفپاسخهاودالیلیکهمتخصصانبرایپاسخهایشانبیان

کردهاندموردبررسیقرارگرفتهوتلخیصمیشوند .برایاطمینانازادامهیاتوقفراندهای

1
دلفی،روشهایمختلفیوجوددارد.زائووهمکاران ()2003معتقدندکهبرایپایاندادنبه
راندهایتکنیکدلفیمیتوانازضریبهماهنگیکندالاستفادهکرد.بههمیندلیلدراین

پژوهش برای تعیین میزان توافق جمعی خبرگان ،از ضریب هماهنگی کندال استفاده شده
است.ضریبکندالبین0و 1متغیراست.اگرضریبکندالصفرباشدیعنیعدمتوافقکامل
واگریکباشدیعنیتوافقکاملوجوددارد.تعدادخبرگاناینتحقیقنهنفرازنخبگانآجاو
دارایدرجهسرهنگیدررشتهفناوریاطالعاتبودهبهگونهایکهپایاننامهکارشناسیارشدو
دکتریایشاندرحوزهمدیریتفناوریاطالعاتومدیریتدانشبودهاست .
1

. Zhao
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جدول ( )2اطالعات پنل دلفی
ردیف

خبره

علت انتخاب

1

خبره  1

دکترای( ITدولتالکترونیک) 

2

خبره  2

تالیف60مقالهو10عنوانکتابدرعرصهمدیریتدانشو IT

3

خبره  3

مسئولیتدرحوزهفاوایآجاورسالهدکتریدرحوزهرایانشابری 

4

خبره  4

دکترایاطالعاتودانششناسی 

5

خبره  5

انجامپایاننامهارشدودکتریدرحوزه IT

6

خبره  6

رستهرایانهورسالهدکتریدرحوزهمدیریتدانش 

7

خبره  7

دکترایITوپایاننامهارشدودکتریدرحوزهمدیریتدانشو IT

8

خبره  8

دکترای ITوصاحبنظردرعرصهدفاعی 

9

خبره  9

دکترای ITوانجامرسالهدکتریدرحوزه ITIL


تجزیه و تحلیل دادهها
یافتههای تحقیق در دور اول دلفی

اجرایروشدلفیفازیبراساسمطالعات(فرتاشوهمکاران)1395،بهصورتذیلاست:
گامنخستانتخابخبرگانوتشریحمسائل)2تهیه پرسشنامهوارسالآنبهخبرگان )3
دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل آنها  )4طبقهبندی پاسخها و اعالم توافقات  )5آیا
اجماعبهخوبیصورتگرفتهاست؟ودرنهایتدرگامآخربهتهیهگزارشازفراینددلفیو
تحلیلآنمیپردازیم .
روش دلفی به عنوان یک ابزار کارا برای تعیین موضوعات مهم و اولویتبندی توصیفی عوامل
در تصمیمهای مدیریتی شناخته میشود .در مرحلة نخست فناوریهای اطالعاتی از متون و
مقاالتنظامیاستخراجودرقالبپرسشنامهطیفلیکرتدراختیارخبرگانقرارگرفتتا در
طیف5گزینهایمیزانقابلیتکاربردآتیآنهاراتعیینکنند.همچنینفناوریهایاطالعاتی
جدیدیکهمدنظرایشاناسترادرپرسشنامهاضافهکنندتادرراندبعدی،نظرکلیهخبرگان
راجع به فناوریهای جدید پرسیده شود .از میان  23عامل ذکر شده در پرسشنامه اول 22
عاملدارایمیانگین4وباالتربودهاندو1عاملمیانگینکمتراز4رابدستآوردواینعامل
(تولیدافزوده)دراینمرحلهازپرسشنامهحذفشد.برایتعیینمیزاناتفاقنظرمیاناعضای
پانل درنتایج دوراولدلفی،از ضریبهماهنگی کندالاستفادهشدهاستبااجرای آزمون
دبلیوکندالضریب wبرابربا 0/43حاصلشد.نتیجهدوراولدلفیدرجدول( )3ارائهشده
است .
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جدول ( )3نتایج میزان توافق دور اول دلفی
9

N

./435

)Kendall's W(a

201/195

Chi-Square

23

df

0/000

Asymp. Sig.

جدول ( )4نتایج پرسشنامه دور اول دلفی
ردیف

فناوریهای اطالعاتی نوظهور

میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبه

اهمیت بر اساس میانگین رتبه

5

0

15/86

1

./37

14/71

2

10

9
12

1

هوشمصنوعی 

2

اینترنتاشیاء 

4/86

3

دادههایبزرگ

4/28

./95

4

واقعیتمجازی

4/42

./53

9/93

5

واقعیتافزوده

4/28

./48

8/36

11

6

وسایلفراصوت 

4/42

./78

10/57

8

7

رایانشابری

4/14

./89

8/79

13

8

رایانشمهولبه 

4

./81

7/43

16

9

محاسباتکوانتومی

4/71

./75

13/64

2

10

ماشینیادگیری

4/28

./48

8

15

11

رباتیک

5

./01

15/86

1

12

فناوریبالکچین

4

1

8/36

14

13

سالحهایهدایتانرژی

4/57

./53

11/57

7

14

ارتباطاتنوریمرئی

4/57

./78

12/71

5

15

شبکههایعصبیمصنوعی

4/71

./48

12/58

6

16

یادگیریعمیق

5

0

15/86

1

17

موادهوشمند

4/71

./48

13/07

4

18

پرندههایبدونسرنشین 

5

0

15/86

1

19

تولیدافزوده 

3/71

./95

6/36

17

20

سیستمهایارتقایسرباز

5

0

15/86

1

21

ظهوروبروزالکترومغناطیس 

4/71

./48

13/21

3

22

استفادهازسنسورهایپیشرفته 

 4/71

 ./48

 12/71

5

23

فناوریهایجنگسایبری 

 4/85

 ./37

 14/71

2
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یافتههای تحقیق در دور دوم دلفی

براساسیافتههایدوردوم،میانگین،انحرافمعیار،ومیانگینرتبهتعداد24فناوریمشخص
شد.براساسجدولشماره،4فناوریهایرایانشابری،رایانشمهولبهوهمچنینفناوری
بالکچیندارایپائینترینمیانگینورتبههستند .همچنینبرای بررسی روایی ،از نظر خبرگان
(عمدتا خبرگان شاغل در صنایع دفاعی کشور) ،استفاده شده است .امابراساس نظرایشان،
فناوری هوش مصنوعی ،فناوری جاسوسی به عنوانمهمترینفناوری درآیندهبخش دفاعی
کاربردخواهندداشت.برایادامهیاتوقففندلفی،ازآزمونکندالاستفادهشدکهمقداراین
آزمون0/59حاصلشدکهنشاندهندهتوافقمتوسطاست .
جدول ( )5نتايج میزان توافق دور دوم دلفي
9

N

0/591

)Kendall'sW(a

127/670

Chi-Square

26

df

0/000

Asymp. Sig.


جدول ( )6نتايج پرسشنامه دور دوم دلفي
ردیف

فناوریهای اطالعاتی نوظهور

اهمیت بر اساس میانگین رتبه

میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبه

5

0

18/62

1

./27

17/81

2

15/12

12
15

1

هوشمصنوعی 

2

اینترنتاشیاء 

4/92

3

دادههایبزرگ

4/61

./76

4

واقعیتمجازی

4/38

./5

11/31

5

واقعیتافزوده

4/23

./43

9/38

19

6

وسایلفراصوت 

4/30

./48

10/19

18

7

رایانشابری

3/46

./51

3/81

22

8

رایانشمهولبه 

3/61

./50

4/62

21

9

محاسباتکوانتومی

4/69

./63

15/38

11

10

ماشینیادگیری

4/38

./50

11/15

16

11

رباتیک

4/84

./37

16/85

5

12

فناوریبالکچین

3/07

./27

1/88

23

13

سالحهایهدایتانرژی

4/84

./37

16/77

7
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ردیف
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اهمیت بر اساس میانگین رتبه

میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبه

14

ارتباطاتنوریمرئی

4/53

./51

13/12

14

15

شبکههایعصبیمصنوعی

4/84

./37

16/81

6

16

یادگیریعمیق

4/76

./43

15/73

10

17

موادهوشمند

4/84

./37

16/92

4

18

پرندههایبدونسرنشین 

4/92

./27

17/73

3

19

سیستمهایارتقایسرباز

4/30

./48

10/35

17

20

ظهوروبروزالکترومغناطیس 

4/69

./48

14/92

13

21

استفادهازسنسورهایپیشرفته 

 4/92

 ./27

 17/73

3

22

فناوریهایجنگسایبری 

 4/92

 ./27

 17/81

2

23

شبکههایاجتماعیهوشمند 

4

0

 6/65

 20

24

سالحهایلیزریخودکار 

5

./43

 15/85

9

25

فناوریجاسوسی 

5

0

 18/62

1

26

فناوریپوشیدنی 

 4/76

./43

 15/88

8

یافتههای تحقیق در دور سوم دلفی
دراینمرحلهازدلفیهمشرطمیانگینباالتراز4انتخابشد.دراینمرحلهازدلفیفناوری
های پوشیدنی دارای میانگین پائینی میباشد .برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای
خبرگان نتایجدورسومدلفینیز ازضریبهماهنگیکندالاستفادهشدهاست .لذا بااجرای
آزمون دبلیوکندالضریب wبرابربا 0/661میباشد.باتوجهبهآنکهمقدارضریبتوافقدر
حدقابلقبولوحدمیانگینمتوسطوقویاست( .)w=0/661لذاادامهاجرایدلفیمتوقف
شد .
جدول( )7نتایج میزان توافق دور سوم دلفی
9

N

0/661

)Kendall'sW(a

21/903

Chi-Square

32

df

0/000

Asymp. Sig.
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جدول ( )8نتایج پرسشنامه دور سوم دلفی
ردیف

فناوریهای اطالعاتی نوظهور

اهمیت بر اساس میانگین رتبه

میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبه

1

هوشمصنوعی 

4/90

./20

18/40

1

2

اینترنتاشیاء 

4/80

./13

17/73

2

3

دادههایبزرگ

4/67

./40

16/33

3

4

واقعیتمجازی

4/67

./17

16/27

4

5

واقعیتافزوده

4/60

./26

15/63

5

6

وسایلفراصوت 

4/47

./32

14/33

6

7

محاسباتکوانتومی

4/45

./32

14/27

7

8

ماشینیادگیری

4/40

./41

13/60

8

9

رباتیک

4/36

./36

13/47

9

10

فناوریجاسوسی

4/27

./25

12/23

10

11

سالحهایهدایتانرژی

4/33

./32

12/83

11

12

ارتباطاتنوریمرئی

4/30

./02

12/77

12

13

شبکههایعصبیمصنوعی

4/27

./11

12/17

13

14

یادگیریعمیق

4/20

./21

11/53

14

15

موادهوشمند

4/20

./36

11/53

15

16

سالحهایلیزریخودکار 

4/20

./29

11/47

16

17

سیستمهایارتقایسرباز

4/33

./35

10/87

17

18

ظهوروبروزالکترومغناطیس 

4/22

./19

10/83

18

19

استفادهازسنسورهایپیشرفته 

 4/20

 ./21

 9/45

 19

20

فناوریهایجنگسایبری 

 4/18

 ./30

 9/32

 20

21

شبکههایاجتماعیهوشمند 

 4/08

 ./41

 5/90

 21

22

پرندههایبدونسرنشین 

 4/01

./70

 4/73

 22

23

فناوریپوشیدنی 

 3/09

./72

 4/08

 23

روند تملک فناوریها در بخش دفاعی

درمرحلهدومازخبرگاندرخواستشدتابازهزمانیتسلطکاملبخشدفاعیایرانبراین
فناوری هارامشخصکنند.لذاازایشاندرخواستشدتامشخصکنندکهبخشدفاعیایران
درحالحاضرنسبتبهفناوریهاکدامیکازحالتهایتقلیدی(منظورازتقلید،درکاولیهو
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حداقلیازدانشفنیوتالشدرجهتجذبفناوریاست)،تطبیقی(انطباقباشرایطمحلیو
تطبیقسخت افزارهاازطریقتحقیقبررویمواد،فرایندها و )...ویاتسلط(پیشگامشدندر

یکفناوریوایجادنوآوری)رادارد.بهعبارتدیگرخبرگانمدتزمانالزمرا(برحسبسال)
برایتقلیدازفناوریها،تطبیقوسازگاریبافناوریهاوتسلطکاملبرفناوریهارامشخص
کردند.بهطورمتوسطزمانالزمبرایتقلیدازفناوریهایاطالعاتینوظهور4/12،سال؛زمان
الزمبرایتطبیق(سازگاری)بافناوریها 7/18،سالونهایتازمان الزمبرایتسلط کاملبه
فناوریها و ایجاد نوآوری در این عرصه  12/73سال میباشد .درجدول ( )5و نمودار (،)1
میانگینامتیازات26فناورینوظهوردرسهدورهتقلید،تطبیقوتسلطآوردهشدهاست .
جدول ( )9میانگین نمرات خبرگان به تملک فناوریها
خبرگان

تقلید از فناوری

تطبیق با فناوری

تسلط بر فناوری

خبره1

 1/26

 3/13

 6/69

خبره2

0/47

2/17

6/30

خبره3

5/52

13/47

22/39

خبره4

6

4/10

15

خبره5

 6/04

 9/71

 13/5

خبره6

2

 3/5

6

خبره7

6/7

13

20

خبره8

5

8/5

11

خبره 9

5

8/44

13

میانگین

4/12

7/18

12/73
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تسلط
بر
فناوری

تطبیق
با فناوری
تقلید از

 13سال

فناوری
 7سال
 4سال

نمودار ( )1دوره زمانی تملک فناوریهای اطالعاتی نوظهور

تعیین ابعاد تکنیکی ،تاکتیکی و راهبردی فناوریها

شکینیستکهفناوریاطالعاتبهعنوانپدیدهایغیرقابلانکاردرساختارتمامیسازمانها
عجین شده و کاربرد آن از باالترین سطوح تا جزییترین فعالیتها جاری است .اما مدیریت
درست بر فناوری اطاعات  زمانی تحقق خواهد یافت که نوع کاربری آنها از نظر تکنیکی،
تاکتیکی و راهبردی مشخص شود .کاربرد راهبردی فناوری اطالعات به مفهوم تاثیرگذاری
تروگستردهتر است .درمقابل ،کاربردتاکتیکی به صورت مقطعی و


تر،بلندمدت

تر،عمیق

کالن
میگیرد .بر طبق ادبیات
حوزهی اثر کوچکتر مورد استفاده قرار  
در افق زمانی کوتاهتر و با 
راههای رسیدن به آن را
مدیریت راهبردی ،تاکتیک نسبت به راهبرد ،عمق کمتری داشته و  
مشخص میکند  .بنابراین برای رسیدن به هدف راهبردی ،در مقاطع مختلف تاکتیکهای
کوچکترین واحد یادگیری یک

متفاوتی انتخاب میشوند .در نهایت در هر حوزهای ،تکنیک
مهارت است.گورالوهمکاران()2010تاثیرفناوریهایاطالعاتیرادرسهسطحطبقهبندی
کردهند -1 :تاثیر استراتژیک که بر اهداف سازمانی ،استراتژیها و سیاستها تاکید دارد -2
تاثیرتاکتیکیکهبرتخصیصمنابعونظارتبرعملکردتمرکزدارد -3.تاثیرعملیاتیکهبا
کاربردمنابعوبهرهورینیرویکارمرتبطاست(.)Gorla et al, 2010ازطرفیمحققانمعتقد
هستندکهجنگاطالعاتیراباید ازمنظرابعادمختلفازجمله درسطح تکنیک ،تاکتیکو
راهبردبررسیکرد.مثالًدریکجنگالکترونیک،حمالتمختلکنندهعلیهحسگرهابراساس
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مشخصاتتکنیکیوعملیاتیحسگرهامیباشد(.)Wik, 2007لذاموفقیتدرجنگ

آگاهیاز 
اطالعاتیوتامینامنیت،نیازمندفناوریهایاطالعاتیمرتبطمیباشد(.)Reuter, 2019
دراینمرحلهازتحقیقازخبرگاندرخواستشدتانوعکاربردفناوریهایاطالعاتینوظهوررا
مشخص کنند .بر اساس نظرات خبرگان نوع فناوریها و درصد هر یک از نظر کاربردهای
تکنیکی،تاکتیکیوراهبردیبراساسجدول()6ونمودار()2میباشد .
جدول ( )10فراوانی فناوریهای اطالعاتی بر اساس نوع کاربرد
خبرگان  فناوریهایتکنیکی 
خبره1

 15

4

7

خبره2

2

 14

8

خبره3

3

 13

9

خبره4

 23

8

9

خبره5

 14
 19

7
3

3
5

خبره7

9

 15

4

خبره8

 16

 13

6

خبره 9

 10

 12

7

فراوانی

113

 89

 58

نام
فناوری 

هوش مصنوعی ،اینترنت اشیاء،
واقعیت مجازی ،واقعیتافزوده،
ماشینیادگیری ،ارتباطات نوری
مرئی ،شبکه عصبی مصنوعی،
پرنده بدون سرنشین ،مواد
هوشمند ،سالمهای خودکار
لیزری


خبره6



فناوریهایتاکتیکی 

فناوریهایراهبردی 

دادهبزرگ،الکترو
مغناطیس،پرندههای
بدونسرنشین،اینترنت
اشیاء،فناوریجاسوسی،
هوشمصنوعی 

وسایل فراصوت ،محاسبات کوانتومی،
سالح هدایت انرژی ،فناوری سایبری،
داده بزرگ ،یادگیری عمیق ،سیستم
ارتقای سرباز ،سنسورهای پیشرفته،
شبکهاجتماعیهوشمند ،
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فناوری راهبردی
20.87

فناوری تاکتیکی
33.49

فناوری تکنیکی
45.63

نمودار ( )2درصد فناوریهای تکنیکی ،تاکتیکی و راهبردی

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0



بحث و نتیجهگیری
امروزهباافزایشاستفادهازمحیط هایفراگیر،محیطیکهنیازبشررادرهرزمانوهرمکان
فراهم می سازد فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی در حوزه تعاملی انسانی و ماشینی با سرعتی
غیرقابلتصورپیشرفتنمودهاست.باپیشبینیوشناختچالشها،فرصتهاوروندتوسعه
فناوریهای محیطهای فراگیر برای تقویت حوزههای تحقیقاتی راهبردی ،تبدیل چالش به
فرصت،فراهمسازینیازهایپیادهسازیبرایکشورهابهیکضرورتتبدیلشدهاست.ازسوی
دیگرصنایع نظامی و دفاعی به شدتمبتنیبر فناوری اطالعات بوده و ضرورت رصدومدیریت
انواعاینفناوریها دراینصنایعمشهوداست .ازسوی دیگر ،سرعت باالی تغییر و تحوالت در
محیط فناورانه ،توانایی برنامهریزی و تصمیمگیری در این حوزه را بدون درک شایسته از
موقعیت حال و آینده فناوری ،ناممکن ساخته است .سازمانهایی که دیجیتالی شدن را
پذیرفتهاند ،در تدارک سرمایهگذاری در زیرساخت فناوری اطالعات ،اینترنت اشیاء ،یادگیری
ماشینیوهوشمصنوعیهستند.بنابراینفناوریهایعصر اطالعات که در بخش خصوصی و
در تعامل با بخش نظامی توسعه یافتهاند ،بایستیبهصورت فوری و بالدرنگ در ساختار نیروهای
نظامییکپارچه شوند .امابراییکپارچهسازیوگنجاندنانواعفناوریهایاطالعاتیدربخش
دفاعی و نظامی کشور ،شناسایی ،طبقهبندی و تعیین حیطه کاربرد این فناوریهای نوظهور
بسیار مهم است .در این تحقیق ابتدا از طریق فن دلفی و در دو مرحله ،تعداد  26فناوری
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اطالعاتینوظهورشناساییشد.دردوردومدلفیدوفناوریشبکههایاجتماعیهوشمندو
فناوریجاسوسی،فناوریپوشیدنی،سالحهایلیزریهمبرایحوزهدفاعیموثرتشخیصداده
شد.همچنیندراینمرحله،فناوریبالکچین(رتبه،)23رایانشابری(رتبه،)22رایانشمهو
لبه (رتبه  ) 21به دلیل رتبه پائین در آینده بخش دفاعی قابلیت کاربرد چندانی ندارند.
مهمترین دلیل عدم تایید این فناوریها توسط خبرگان ،فقدان آگاهی جهانی در خصوص
امنیتآنهاومسائلحقوقیاست.درخصوصفناوریبالکچینبایدگفتکهاستفادهگسترده
ازوسایلاینترنتاشیاءتوسطدولتمنجربهبهرهگیریازبالکچینبرایایجادامنیتدراین
وسایلخواهدشد؛بهعنوانمثال  بالکچیندرردیابیوتاییدمسیرعناصرقراردادهامیتواند
آسیبهای زنجیره تامین را کاهش داده و صحت مجوزها را بررسی کند .کاربرد دیگر این
فناوری ،امنیت سایبری است و استفاده از بالکچینِ خصوصی و کنسرسیومی و با اتکا به
کلیدهایرمزنگاریوامضایدیجیتالمیتواندامنیتسایبریراتضمینکند.فناوریبالکچین
برایثبتوتصدیقفعالیتچاپسهبعدی،احرازهویت،کمکبهحکومتودولتهممناسب
است  .درنهایترتبهپایینرایانشابریهممسائلامنیتومحرمانگیاستکهبخشدفاعی
بهراحتینمیتوانداطالعاتسریخودرادراینبخشقراردهد .درمرحلهبعدازخبرگان
دلفیدرخواستشدوضعیتبخشدفاعیایراندرخصوصاینفناوریهارادرسهدورهزمانی
تقلید،تطبیقوتسلطمشخصکنند.براساسیافتههایتحقیقبرایتسلطکاملبخشدفاعی
ایرانبهاینفناوریهاحدودا 12الی 13سالزماننیاز است.خبرگاندرخصوصنوعکاربرد
فناوریهاهمنظراتخودراارائهکردندوبیشاز45درصدفناوریهاکاربردیتکنیکیداشته
و 55درصدکاربردتاکتیکیوراهبردیدارد(نمودار 2وجدول.)5امابرخیازخبرگاندر
تکمیلپرسشنامهدلفی،حیطهکاربردبرخیفناوریهاراچندگانهاعالمکردند.برایمثالاز
نظربرخیخبرگاناینتحقیق،فناوریکالنداده،سالحهایهدایتانرژی،سیستمهایارتقای
سرباز ،فناوری جنگ سایبری و شبکههای اجتماعی هوشمند دارای هر سه کاربرد تکنیکی،
تاکتیکی و راهبردی هستند .همانطور که در ادبیات تحقیق اشاره شد ،هوش مصنوعی و
شاخههایآنهرسهنوعکاربردرادارد؛ازطرفیاینترنتاشیاءدرحوزهدفاعیدارایکاربرد

تاکتیکیاستکهالبتهدراینتحقیقهمبهایننوعکاربرداشارهشدهاست .
پیشنهادها
 احصاء ساز و کارهای پیاهسازی خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات( )ITILدر
سازمانهای دفاعی -نظامیبهمنظورایجادقابلیتدرجذبوبومیسازیفناوریهای
نوظهوردفاعی.
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 پیشنهادمیشودازطریقخبرگانیازارتشوسپاهمهمترینفناوریهایدفاعیآینده
درقالبپروژهتحقیقاتیشناساییشود.
 باتوجهبهاینکهدراینتحقیق،کالندادهرتبهباالییکسبکردهاست،پیشنهادمی-
شودامکانسنجیکاربردواستفادهازاینفناوریدربخشهایدفاعیموردبررسی
قرارگیرد.
 پیشنهادمیگرددکهبخشدفاعیبهاستفادهازفناوریهایمبتنیبراینترنتاشیاء
در حوزههایی همچون ردیابی نهادهای زنجیره تأمین ،کنترل از راه دور فرآیندهای
زنجیره تأمین ،تهیه دادههای الزم جهت کمک به اتخاذ تصمیمات تاکتیکی و
استراتژیک،اشتراکاطالعاتدرزنجیرهتامین دفاعی وهمچنینارتباطوهماهنگی
بیناپراتورها،همتگمارد .
 دراینتحقیقفناوریهوشمصنوعی،رتبهباالییکسبکردهاست.بنابراینپیشنهاد
میشودحوزههایهوشمصنوعیمانندیادگیریعمیقوشبکههایعصبیمصنوعی
درعملیاتاطالعاتیپیچیدهورصداطالعاتیو...مورداستفادهقرارگیرد.
 باتوجه به دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص همافزایی در نیروهای مسلح،
پیشنهاد میشود از فناوریهای اطالعاتی نوظهور در ایجاد همافزایی و به خصوص
کمکبهایجادتعاملهایبینسازمانیاستفادهشود.
 پیشنهادمیشودمرکزرشدوپژوهشکدهفناوریهاینوظهورآجابامحوریتدافوس
تشکیل و در کنار چین ،روسیه و آمریکا ،به چهارمین قطب فناوری دفاعی جهان
تبدیلشود .
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