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 به نام خدا

از ابعاد مختلف ارزش آن  یرهصنعت را در طول زنج یکبلوغ  یزاناستانداردها م

نقشه شوند.  یم یو بر اساس بلوغ صنعت به روزرسان دهندی( نشان م/فرهنگییتجار/ی)فن

راه یک فناوری اغلب روشی برای شناسایی شکاف بین استانداردهای موجود و استانداردهای 

مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. کارگروه کالن داده در جامعه آزاد رایانش 

از اعضای مختلفی از صنعت، دولت، دانشگاه و جامعه کاربری، مطالعات متشکل ابری ایران، 

گسترده ای را تا کنون در حوزه کالن داده در ایران و جهان انجام داده است و با توجه به 

نسخه اولیه  انتشارنسبت به  1031تجربیات موفق مشابه در حوزه رایانش ابری، در تیرماه 

ن داده با تررکز بر بعد فرهنگی اددام نرود و بر اساس آن نقشه راه پیشنهادی در موضوع کال

وضعیت مطلوب متناسب با ظرفیت های جامعه آزاد سرت برنامه ریزی جهت حرکت به 

 رایانش ابری ایران صورت گرفت.

پس از گذشت یک سال و نیم از ارائه سند دبلی، و ضرن رصد آخرین وضعیت کالن داده 

در سومین رویداد بزرگ سالیانه جامعه آزاد رایانش ابری ایران، از زاویه دید رایانش ابری 

نقشه راه پیشنهادی مورد بازنگری درارگرفته سند بعنوان یک فناوری راهبردی و پشتیبان، 

در این نسخه ضرن بررسی استانداردهای  ادامه تقدیم می گردد. آن در 1.3و نسخه 

ستم کالن داده و نقش ها و اکوسیر حوزه کالن داده تدوین شده است، جدیدی که د

بطور  ITU-T Y.3600بر اساس استاندارد  های اصلی و سطح باالی مطرح در آنفعالیت

 .ی دابل دسترسی استاصلگزارش که جزییات بیشتر در  نشان داده شده است خالصه

برای پشتیبانی از  ISO17789بر اساس استاندارد معراری رایانش ابری انطباق هرچنین 

برخی از ی ددر دالب یک مثال کاربر کهنشان داده شده کالن داده در بستر ابر خدمات این 

تواند به عنوان الگوی بررسی های اخیر میبررسی درار گرفته است. ابعاد آن مورد شرح و 

در نظر مناسبی برای استانداردسازی مفاهیم مورد استفاده در حوزه کالن داده در کشور 

و خلق ارزش بر اساس یک ادبیات مشترک فناوری تا زمینه بهتری برای توسعه  گرفته شود

 .فراهم شوددر بین بازیگران مختلف این صنعت 
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 مقدمه -1

شناخت  ینکند. بنابرا یم یهآنها را توج یاست که روند توسعه و دگرگون یاریبس یفلسف یمبان یها اغلب دارا یظهور فناور

 یشهموضوع اند ینکه در ا ییداشته باشد. مجروعه ها ینقشه راه توسعه هر فناور یندر تدو ینقش مهر تواندیم یفلسف یمبان ینا

باشد  یاز ابعاد مختلف م یکاف یهتوج یکه دارا یوادع یازن یک یاضرورت و  یکرا بر اساس  یکرده باشند، توسعه هر فناور یکاف

 یندنباله رو، اغلب بدون شناخت ا کشورهای کنند. یخود اصالح م یوادع یازهایتوسعه آن را بر اساس ن یرو مس کنندیم دنبال

 یهوضع مطلوب توج یکبه  یدنرس یرا برا یگرانشده توسط د یط یرکنند ضرورت حرکت از مس یم یسع ی،و نظر یفلسف یمبان

دهند.  کلآن را ش یفلسف یکرده باشند و مبان ییخود را شناسا یوادع یازن ینکهکنند، فارغ از ا یرویمشابه پ یاز الگوها یاکنند و 

کالن در حوزه کالن داده  یسند ینتدو یبرا یازفلسفه مورد ن یهاول یمبان یننگاه به تدو ینشده است با ا یگزارش سع یندر ا

و استررار با تامل  یداست و با یچند نشست تخصص یبرگزار و یشهرا یکفراتر از  یرمس ین. حال آنکه حرکت در ایمبپرداز

 هرراه باشد. یشتریب

 یاکالن داده در دن یتوضع -2

 یدیعامل کل یکو استفاده از داده به عنوان  یلتحل ینشوند. هرچن یشناخته م یمل یدارائ یکامروزه داده ها به عنوان 

ردابت و  یشافزا ی،در کسب و کارها، محرک نوآور یردابت یتشده است و موجب مز یلشرکت ها تبد یهکل یردابت و رشد برا یبرا

از کالن داده  یریبه بهره گ یازارزش، ن یافتن شرکت ها از نقطه نظر ردابت و توان دریخواهد شد. بنابرا یاثرات مثبت اجتراع

 یندهآ یشگوییضوع ذکر شده است، فراهم آمدن امکان پمو یاتاستفاده از کالن داده که بصورت مکرر در ادب یایجرله مزا از دارند.

 یدر حوزه ها یریگ یمبهبود در تصر یدهدمختلف است. مطالعات نشان م یتر در حوزه ها یقتر، بهتر و دد یعسر یریگ یمو تصر

کسب و کارها است. البته استفاده از داده  یردابت برا یطکشورها و بهبود شرا ادتصادیموجب رشد و توسعه  یو اجتراع یادتصاد

و عدم  یوهاسنار یشگوییپ یو دولت ها و کسب و کارها هرواره از مدل کردن داده برا یستن یدجد یلیخ یندهآ یشگوییپ یها برا

که عروما به  دیرواست که انتظار م ین. فرق کالن داده اداستفاده نروده ان یندنرا یرا هرراه یامدهاکه مرکن است پ ییها یتدطع

چند که در  ییها یتفعال ینجرله مهرتر از در آن باالتر است. یشگوییاطالعات، صحت و ددت پ یشتربه حجم ب یدسترس یلدل

 یتموجود ینفهم مشترک ب یک یجادو ا یاستانداردساز یبرا یزی، برنامه رانجام شده است یادر بحث کالن داده در دنسال اخیر 

خروجی های و  اددام کنند یفناور یکنقشه راه کالن داده به عنوان  یناست که بر اساس آن بتوانند نسبت به تدو یردرگ یها

 داده شده است. یحآنها در ادامه توض ینکه مهرتر متعددی نیز داشته است

تی و حریم کارگروهی با هدف شناسایی تکنیک های مقیاس پذیر برای مشکالتی امنی CSAدر مجروعه  2312در سال 

محور ایجاد شد که تاکنون گزارش های متعددی از این کارگروه منتشر شده است. انتظار می رود که خروجی های -خصوصی داده

و حریم خصوصی در کالن داده موثر باشد، هرچنین صنعت و دولت  منیتاین کارگروه بتواند در شفاف کردن تجارب موفق برای ا

با یک  2312( نیز از اواسط NISTتجارب موفق راهنرایی کند. فعالیت های مرکز استاندارد آمریکا ) ایاالت متحده را در پذیرش آن

شروع شد و یک سال بعد کارگروهی را بصورت عرومی ایجاد کرد. هدف این کارگروه ایجاد یک توافق عرومی و  یبرنامه کارگاه

شه راه فناوری برای تکنیک های تحلیلی و زیرساخت های مشترک در تعاریف، ارتباط بین موجودیت ها، معراری مرجع و نق

نیز  ISO/IEC JTC1داده پشتیبانی کند. کریته مدیریت داده در -فناوری می باشد تا بصورت امن و موثر بتواند از پذیرش کالن
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 موضوعات هم چندین کارگروه روی W3C. موسسه کرده است های تحلیلی شروعبر روی نسل بعدی تکنیک خود را مطالعات

که منجر به انتشار گزارش هایی در خصوص برخی فناوری های باز مبتنی بر وب دابل استفاده  مختلف کالن داده تشکیل داده است

است که در اواخر سال  ITU-Tیکی از مهرترین گزارش های بدست آمده تا کنون مربوط به . در موضوع کالن داده شده است

منتشر کرد که شامل نیازمندی های مبتنی بر رایانش ابری   ITU-T Y.3600 گزارشی با عنوانب پیشنهادات خود را در دال 2315

در ادامه به بررسی ددیق تر فعالیت  ؛ خالصه ای از این گزارش در پیوست مورد بررسی درار گرفته است.برای کالن داده بوده است

  می پردازیم. به عنوان یک نهاد حاکریتی و اثرگذار در سطح کالن NISTمرکز 

-NIST 2-1انجام شده در  یفعالیت ها 

بر عهده گرفته است. در این نقشه راه اولویت  یاین مجروعه راهبری تدوین نقشه راه فناوری کالن داده را در سطح جهان

یلی و های کالن در حوزه های مختلف تعامل پذیری، دابلیت حرل، دابلیت استفاده مجدد و دابلیت گسترش برای تکنیک های تحل

نیز فناوری های زیرساختی کالن داده مشخص خواهد شد. به این منظور، کارگروهی برای تدوین استانداردهای حوزه کالن داده 

 مشترل بر موارد زیر ایجاد شده است:

 تدوین تعاریف مشترک و واحد از کالن داده 

 از کالن داده به منظور شناخت مسایل مختلف مطرح در کالن داده و ارتباط بین آنها یتهیه یک دسته بند 

 تهیه نیازمندی های فنی و غیرفنی مرتبط با کالن داده 

 تهیه نیازمندی های امنیتی و نیازمندی های مرتبط با حریم خصوصی 

 تهیه یک معراری مرجع از کالن داده 

 تهیه نقشه راه فناوری کالن داده 

نقشه راه یک فناوری می تواند نقش موثری در جهت دهی فعالیت ها و برنامه ریزی ها داشته باشد تا بتوان برای تهیه 

مراحل مختلف بلوغ فناوری برنامه ریزی کرد. برای انجام این کار نیاز به ایجاد یک فهم مشترک می باشد. تدوین تعاریف واحد و 

ه طرفین درگیر می شود و می تواند از بروز بسیاری از ابهامات جلوگیری کند. پس استاندارد سبب ایجاد یک فهم مشترک بین هر

از ایجاد این فهم مشترک است که می توان نسبت به توصیف موجودیت های مختلف و دسته بندی آنها اددام کرد. این اددام دید 

میکند و به شناخت نیازمندی های فنی، غیرفنی و  یجادخوبی برای شناخت مسایل مختلف مطرح در کالن داده و ارتباط بین آنها ا

شود. با مشخص کردن ارتباط بین اجزا و نیازمندی ها و ارتباط بین آنها می توان به یک معراری مرجع دست  یامنیتی منجر م

 پیدا کرد که دادر باشد هره نیازمندی ها را در بر گیرد.

-2-2 بررسی چند پروژه کالن مرتبط با کالن داده 

بطور  ی،یا استانداردساز یداده و مرتبط با موضوعات امنیت-خش چند نرونه از فعالیت هایی که در ارتباط با کالندر این ب

برنامه  یبرا یمی شوند ارائه شده است. مطالعه ددیق چنین فعالیت هایی می تواند دید بهتر یراهبر یخاص در سطوح حاکریت

 کالن داده در کشور ایجاد کند. یبر رو یریز
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-1-2-2 )داده آزاد( ده بازدا 

( به داده هایی اطالق می شود که به صورت رایگان و آزاد در اختیار هره درار دارد تا بتوانند از Open Dataعنوان داده باز )

آن استفاده کنند و در هر دالب دلخواهی بازنشر دهند. داده باز دارای محدودیت های مربوط به حق کپی، یا موارد محدودکننده 

آزاد دارد. هرانطور که  یباز یا محتوامتنآزاد/ ینظیر نرم افزارها "باز"آن نری باشد و مفاهیم مشابهی با دیگر جنبش های مشابه 

در شکل زیر نشان داده شده است، داده های باز اغلب از جنس کالن داده هستند، با این حال مجروعه داده های کوچک نیز می 

 هرین دلیل این دو تعریف از هم مترایز هستند. توانند بصورت باز منتشر شوند. به

 
 داده انواع دیگر و داده کالن باز، داده بین ارتباط -1شکل 

داده باز ضرن اینکه بعد جدیدی از عرلیات تحلیلی را به کالن داده اضافه کرده است و سبب افزایش نوآوری در آن شده 

( نیز شده است. در حقیقت داده باز یکی از اصول Open Governmentجدیدی نظیر دولت باز )است، باعث ایجاد مفاهیم 

 0333هشتگانه دولت باز می باشد که در صنایع مختلف مالی، سالمت، حرل و نقل، انرژی، آموزش و ... بطور بالقوه می تواند حدود 

داده باز اصوال باید توسط دولت ها انجام شود تا بتوان ارزش  میلیارد دالر ارزش ادتصادی تولید کند. بسترسازی برای 5333تا 

استخراج شده توسط داده ها را بصورت وادعی مورد استفاده درار داد. از نرونه بسترهای ایجاد شده در این خصوص می توان به 

 ه معرفی شده اند.پرتال های داده باز اشاره کرد که در دولت های مختلف اجرا شده است و برخی از آنها در ادام

 نمونه پرتال های داده باز -1جدول 

State / Org. Website 

Belgium http://data.gov.be/ 

Ghana  http://data.gov.gh/ 

India  http://data.gov.in/ 

Kenya  https://www.opendata.go.ke/ 

Morocco  http://data.gov.ma/ 

Russia  http://opengovdata.ru/ 

UAE government.ae/web/guest/uae-data 

UK http://data.gov.uk/ 

US http://www.data.gov/ 

EU  http://open-data.europa.eu/ 

OECD  http://stats.oecd.org/ 

UN  http://data.un.org/ 

UNHCR http://data.unhcr.org/ 

World Bank  http://data.worldbank.org/ 
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 یباشد و هر کدام دارا یدر اجرا م یمختلف یمختلف نشان دهنده الگوها یداده باز در دولت ها یمدل اجرا یبررس 

مثال در دولت فدرال آمریکا  یدرار بگیرد. برا یتجربیات خاص خود هستند که بطور جداگانه حائز اهریت است و باید مورد بررس

شود، و در مجروع  یم یپیگیر FASTERشده است که خود آن نیز در برنامه  حاین برنامه زیر مجروعه برنامه دولت باز مطر

 از آن ایجاد شده است. یاجرا و بهره بردار یبرا یسازوکار منظر

-2-2-2 رایانش ابری و کالن داده 

است که کل  یپنجم یاد می شود و مسیر توسعه آن به سرت یعت هرگاندر حال حاضر به عنوان صن یاز رایانش ابر

جدید )نظیر اینترنت اشیاء، رایانش سیار، خدمات  یها یارایه فناور یاطالعات یک شهر یا کشور را برا یفناور یزیرساخت ها

مالحظات  ی،ایانش ابربه سرت ر یسنت یحرکت از سرت سیستم ها باشود.  یحسگر، کالن داده( شامل م یسالمت، شبکه ها

 یاین مدل کاف یتامین امنیت برا یسنت یپیدا کرده است و روشها یاطالعات حساس در ابرها اهریت بیشتر یمربوط به درارگیر

 یدر مقیاس باال در حال اجرا است تا بلوغ کاف یابر یابرها و توسعه شبکه ها یامن ساز یچندین پروژه برا DARPAنیستند. در 

و  MRC ،CORONET ،CRASH یمثال می توان به پروژه ها یانجام محاسبات و کار با کالن داده در آنها ایجاد شود. برا یبرا

PROCEED با عنوان  یاشاره کرد. پروژه کالن داده دیگرPRISM  توسطNSA  در حال اجرا است که بر اساس  2337از سال

و  یآنها را جرع آور یمربوط به ارتباطات اینترنت یره شده در ابرها و داده هاذخی یمی تواند کلیه داده ها نیتیآن این آژانس ام

 یداده ها و اطالعات م یبعنوان بزرگترین مرکز جاسوس Utahاین مرکز، ایجاد مرکز داده  یپردازش کند. از جرله دیگر پروژه ها

انجام شده که هرگرایی رایانش  یجدیدترین فعالیت ها آن هزینه شده است. از جرله ایجاد یمیلیارد دالر تنها برا 2باشد و حدود 

اشاره کرد که عرال  DARPAدر  MUSEو  PLINY ینشان می دهد، می توان به پروژه ها یو کالن داده را به خوب یابر

لید تو یدرار می گرفتند، حال برا ادهمتن باز مورد استف یتوسعه سیستم ها یتوسعه که تا کنون برا یمجروعه هره بسترها

گیرند. هرچنین پروژه  یمورد استفاده درار م یبصورت سریع و مطرئن در اهداف مختلف از جرله نظام ینرم افزار یها-سیستم

 ردمورد استفاده درار می گی ینظام یتحلیل سریع اطالعات در کاربردها یوجود دارد که برا DCGS-Aبا عنوان  یکالن داده دیگر

در افغانستان مورد استفاده  2311طح دنیا در حال گسترش است و نرونه اولیه آن در سال در س یبصورت ابر DARPAو توسط 

 یمختلف در سطوح کالن حاکریت یدر کشورها یابر یتوسعه زیرساخت ها یبرا یبسیار دابل توجه دیگر یدرار گرفت. فعالیت ها

 است. یمناسب در این خصوص بسیار حیات یو کالن داده، ضرورت برنامه ریز یانجام شده است که با توجه به هرگرایی رایانش ابر

-0-2-2 تنظیم مقررات و رگوالتوری 

تنظیم مقررات  یدر حال اجرا است، مربوط به برنامه ها یکاعرل در دولت آمر-دانش-از پروژه هایی که در برنامه داده ییک

خود را  یشود، به این شکل که افراد می توانند پیشنهادها یاز اجرا مب یآژانس دولت فدرال آمریکا است که با استراتژ 73از  یشب

در  یداده انجام می شود تا بینش بیشتر یبر رو یدو ینظر دهند. در این پروژه تحلیل ها آنارسال کنند و دیگران در خصوص 

در خصوص  یتحلیل یو گزارشهاخصوص آنچه که در متن توضیحات است بدست آید. به این ترتیب که نظر افراد تحلیل می شود 

استفاده، نحوه توزیع ارایه نظرها در طول زمان و  وردرایج م یمنحصر به فرد، عبارت ها ینظرها ی،تکرار یمشابه، نظرها ینظرها

 مربوط به روند آنها انجام می شود. این پروژه و دیگر موارد شبیه به آن، نشان دهنده توجه دولت فدرال آمریکا به یتحلیل ها

پیشین، در صدد  یها یمختلف جهت بهبود مسترر خدمات دولت است که با توجه به ضعف فناور یدریافت بازخورد در بخش ها

و این بهبود وضعیت است  یتالش برااز مفاهیم نهفته در کالن داده،  یمفهوم کالن داده است. پس یک یبهبود آنها با بکارگیر
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تبدیل دانش بدست آمده به عرل نیز ایجاد شده باشد. به عبارت دیگر در کالن  یشود که سازوکار مناسب برا یمحقق م یامر زمان

 نیز حاصل شود. یوجود داشته باشد انتظار می رود که بینش بیشتر یبیشتر ادهداده زمانیکه د

-0-2 یاکالن داده در دن یتوضع یجمع بند 

نرایی در حال افزایش است، اما خدمات و زیرساخت های عرومی آن جامعه ای را تصور کنید که در آن جرعیت بطور 

نتواند پاسخگوی رشد جرعیت باشد و از عهده مدیریت آن برآید. چنین شرایطی در حوزه داده در حال ودوع است. بنابراین نیازمند 

ازی، جستجو، به اشتراک توسعه زیرساخت های فنی برای مدیریت داده و رشد آن در بخش هایی نظیر جرع آوری، ذخیره س

 یابعاد عروم 2شکل  .یمآنها تررکز کن یرو ی بایستهستند که م ییمشخصه ها یدارا یمسائل ینگذاری و تحلیل می باشیم. چن

 :یشودمسائل مطرح م یدر برخ یوجود دارد که بصورت مورد یزن یگریالبته ابعاد د دهد یرا نشان م یامسائل کالن داده در دن

 ( حجم دادهVolume:) یشبکه ها یرنظ یباشد. منابع مختلف یدر حال رشد م ییحجم داده ها به صورت نرا 

 ی،بانک یتراکنش ها ی،صوت یها یانجر ی،ماهواره ا یرتصاو یک،تراف یها یانوب، جر یالگ سرورها ی،اجتراع

 کنند. یم یدتول یادیز یارو ... وجود دارد که حجم داده بس یصفحات وب، اسناد دولت یمحتوا

 یدنرخ تول (Velocity:) وجود  یطکه در مح یادیز یاربس یو سنسورها یکاربرد یبرنامه ها یقداده ها از طر

دارند به محض ورود داده  یازاز کاربردها ن یاریشوند. بس یم یدو به صورت بالدرنگ تول یادز یاردارند با سرعت بس

گزارش  یکتا مثال  یمصبر کن یبه اندازه کاف نتوانیمموارد  یبه درخواست کاربر پاسخ دهند. مرکن است در برخ

 پردازش شود. یمدت طوالن یبرا یستمدر س

 

 ابعاد عمومی مسائل کالن داده  -2شکل 
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 ( تنوعVariety:) یداده ا یساختارها یجهباشد که در نت یم یادز یارواع منابع داده و تنوع در نوع داده بسان 

 یارسال اطالعات استفاده م یبرا یمختلف یوجود دارد. مثال در وب، افراد از نرم افزارها و مرورگرها یادیز یاربس

تنوع  یناست. ا یروجود خطا اجتناب ناپذ ینو بنابرا یشودت میافاز انسان در یرااز اطالعات مستق یاریکنند. بس

وجود داشته باشد، احترال بروز  یشتریهرچه تنوع ب یرا. زیرددرار بگ یرداده تحت تاث یتجامع یشودسبب م

 وجود خواهد داشت. یزن یشتریب یخطا

 ( صحتVeracity:) ره آنها مرکن است نتوان به ه یشوند،م یافتداده ها از منابع مختلف در ینکهبا توجه به ا

موضوع خاص ارائه شود. اما  یکدر خصوص  یادیز یمرکن است نظرها ی،شبکه اجتراع یکاعتراد کرد. مثال در 

از کنار آن در حجم  یبه سادگ یتواناست که نر یهستند، موضوع ینانو دابل اطر یحهره آنها صح یاآ ینکها

 یداده اصل یحفظ هره مشخصه ها یصحت را به معنا یقاتاز تحق یاز اطالعات گذشت. البته بعض یادیز یاربس

 یدوم در مولدها یفکرد. البته تعر ینو صحت داده را تضر یفیتحفظ شود تا بتوان ک یدکرده اند که با یانب

 باشد. یداده اصل یها یژگیکرد که نشان دهنده و یدتول یتا بتوان داده ا یکندکالن داده صدق م

 ( اعتبارValidity:) به  یاکاربردها مناسب نباشد  یبرخ یباشد، مرکن است برا یحصح یتاد ینکهبا فرض ا

 از کاربردها برخوردار نباشد. یاستفاده در برخ یبرا یاز اعتبار کاف یگرعبارت د

 ( نوسانVolatility:) یستمس یکمتفاوت باشد. در  یتواندمختلف در طول زمان م یارزش داده ها ییرسرعت تغ 

سال  یک یموجود مثال برا یو مرکن است داده ها یستن یادسرعت نوسان داده ها ز یک،ونتجارت الکتر یمعرول

مواجه هستند و داده  یادیداده با نوسان ز س،ارز و بور یلتحل یرنظ ییارزش خود را حفظ کنند، اما در کاربردها

اطالعات در  ینگهدار. اگرچه یرندگ یبه خود م یدیجد یرو مقاد یدهندها به سرعت ارزش خود را از دست م

اطالعات،  یدوره نگهدار یشاست. افزا یتو نوسان داده ها حائز اهر ییراتتغ یلبه منظور تحل یزمان طوالن

 در نظر گرفته شود. یدرا دربر خواهد داشت که با یادیز زیسا یادهپ یها ینهمسلرا هز

 یشنما (Visualization:) یمبخواه ینکهاطالعات است. ا یشامشکل در حوزه کالن داده، نر یاز کارها یکی 

روش  یقدابل فهم و دابل مطالعه باشد از طر یبه خوب یچیده،اطالعات با ارتباطات پ یمکه حجم عظ یمکن یکار

 است. یریمناسب اطالعات امکان پذ یساز یو بصر یلیتحل یها

 ( ارزشValue:) چقدر داده حائز ارزش  یریگ یمتصر یبرا یدارد که از نظر اطالعات ینموضوع داللت بر ا ینا

 یریگ یمارزش آن را از نظر تصر یشود،داده و پردازش آنها م ینگهدار یکه برا یا ینههز یاآ یگراست. بعبارت د

داده  یشترارزش ب یباالتر به معنا یها یهشوند. ال جابجامختلف  یها یهدر ال یتوانندنه. معروال داده ها م یادارد 

 باالتر را دبول کنند. یها یهمربوط به ال ینگهدار یباال ینههز یتواننداز سازمانها م یبرخ ینباشند. بنابرا یم

هنگامی که با اطالعات بیشتری در حوزه سالمت مواجه باشیم، با بازدهی بیشتری "معناست که مثال  ینمدل به ا این

ودتی که با "، "در شرایطی که خطرات امنیتی افزایش پیدا میکند، سطح امنیت بیشتری را فراهم کنیم"، "سالمت را ارتقا دهیم

در دنیایی با خودروهای "، "یش بینی ددیقتر و بهتری بدست آوریمرویدادهای بیشتری از نظر آب و هوایی مواجه باشیم، توان پ

تعداد تراکنش های بانکی، بیره و مالی افزایش پیدا کند، ولی تقلب کرتری را "، "بیشتر، آمار تصادفات و حوادث را کاهش دهیم

بسیاری موارد دیگر از این دبیل که  و "با منابع طبیعی کرتر، به انرژی بیشتر و ارزانتری دسترسی داشته باشیم"، "شاهد باشیم

 اهریت پنهان کالن داده را نشان می دهد.
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 یرانکالن داده در ا یتوضع -3

با  ینترنت،. بطور خاص در بحث ایماطالعات مواجه هست یفناور یرهدر حال حاضر در کشور با ضعف زنج یاز نظر فلسف

و داده ها به سرت  یاطالعات یکدابل عرضه و گردش تراف یفقدان محتوا ی،، ضعف رگوالتورSLAنبود  یین،پا یفیتسرعت و ک

داده در  یلتحل یسنت یدر کشور مطرح شده است که هنوز روش ها یحال راشاره کرد. بحث کالن داده د یتوانمرزها م یرونب

نبود  ی،اطالعات یها یستماز بخش ها با نبود س یاریدر بس یمورد استفاده درار نگرفته است و حت یریگ یمسلسله مراتب تصر

 نشان داده شده است: 4Cبا عنوان  یمشکالت در مدل ین. ایماطالعات مواجه هست یریتدر مد یو بطور خالصه با ناتوان یت،شفاف

 Cost منبع ارزش یک یبجا ینهمنبع هز یکنگاه به داده به عنوان  (:ینه)هز 

 Culture  :)حل مجدد هران مسائل  یکالن داده برا یبه مساله و استفاده از راه کارها ینگاه ابزار)فرهنگ

 یسنت

 Control :)یکردهایداده در سازمان و وجود رو یلو تحل یاطالعات یها یستمس یریدر بکارگ یناتوان )کنترل 

 اطالعات یفناور یسنت

 Community :)و چرخه عرر آن یفناور یریتمد یاطالعات برا یفناور یرهضعف زنج )جامعه 

 

 ابعاد عمومی مسائل کالن داده در ایران -3شکل 

مواجه  داده "مسائل کالن"با  یم،مواجه باش "کالن داده" مسائلما با  ینکها یکه بجا یکندم یانمدل ب ینا یقتدر حق

ها و  یفناور یریبا بکارگ یطرح هران مسائل سنت یبرا یموضوع سبب شده است که بحث کالن داده به موضوع ین. ایمهست
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 یریبکارگ یا یسازمان یندفرآ یک یوناتوماس یرساده نظ یمسائل یکه حت میشودمشاهده  یبترت ینشود. به ا یلمدرن تبد یابزارها

حل آنها بعنوان نرونه  یو تالش برا یکنندکالن جلوه م یبعنوان مسائل یزدر سازمان ن یلجهت انجام تحل یهوش تجار یابزارها

 .یشوداز مسائل کالن داده مطرح م ییها

 مختلف: یکالن داده در کشور در بخش ها یتبه وضع یمانداز یم یادامه نگاه در

 در بخش کاربردها و راهکارهای ذخیره و مدیریت کالن داده یتوضع 

o عرده به ابزارها یو وابستگ یدر حوزه توسعه فناور یضعف دانش بوم 

o یدجد ینرم افزار یها یفناور یدوزه تولاطالعات کشور در ح یضعف صنعت فناور 

o عدم وجود تجربه موفق در حوزه بومی سازی در کشور 

o در سازمان ها یاطالعات یها یستمس یینبلوغ پا 

o داده باز( یپرتال ها یرموجود )نظ یبه داده ها یدسترس یبرا یهاول ینبود بسترها 

o به داده ها یدر دسترس یتمحدود 

o فعال در حوزه کالن داده یبودن جوامع کاربر یفضع 

o محتوا یدضعف در حوزه تول 

 در بخش سرمایه گذاری، راهبرد و الگوهای مهاجرت به کالن داده یتوضع 

o یتوسعه فناور یهراهنگ برا یریتنبود نظام مد 

o یاطالعات یتنبود فرهنگ شفاف 

o داده ها ینبود فرهنگ به اشتراک گذار 

o در کشور یاورچرخه فن یریتموفق در حوزه مد ینبود الگوها 

o سرمایه گذاری یباال یسکر 

 در بخش زیرساخت ها و بسترهای کالن داده یتوضع 

o اطالعات یفناور یرهضعف زنج 

o ضعف در حوزه ارتباطات شبکه 

o اطالعات یدر حوزه فناور یانرژ یریتضعف در حوزه مد 

o با بلوغ مناسب یابر یدهنده ها یسفقدان سرو 

 در بخش امنیت، مسائل حقودی و استانداردهای کالن داده یتوضع 

o یضعف رگوالتور 

o یفناور یریتمد یمشخص برا ینبود متول 

o و استانداردها یمسائل حقود ینتدو یبرا یعدم بلوغ جامعه کاربر 

 چشم انداز کالن داده در دنیا و در کشور ایران -4

محقق شود.  یکنزد یا یندهرا متصور شد که در آ یچشم انداز یتوانمجروعه اغلب م یک یزیاز روند برنامه ر ینیب یشبا پ

نشان داده شده است، نروداری است از موسسه تحقیقات گارتنر که بصورت مسترر وضعیت بلوغ فناوری های  یرآنچه در شکل ز
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و گذر از سطح انتظارات ها نشان داده می شود که پس از ظهور -بلوغ فناوری تمختلف را گزارش می کند. در محور افقی وضعی

مختلف، اگر مورد پذیرش وادع شوند، به مرحله تجاری سازی رسیده و مورد استفاده درار می گیرند. در محور عرودی سطح 

شود و سطح  یبصورت کاذب اوج می گیرد و پس از آن حباب شکسته م یفناور یمعرف یانتظارات نشان داده می شود که در ابتدا

 قوط می کند، و در مرحله ای دیگر بصورت وادع بینانه مورد استفاده درار می گیرد.انتظارات به شدت س

 
 ها فناوری بلوغ یمنحن روی بر  توسعه حال در و یافته توسعه های مجموعه ریزی برنامه مدل -4شکل 

که در اینجا برای ما حائز اهریت است، نگاشت مدل برنامه ریزی یک مجروعه )شامل سازمان های دولتی و یا  موضوعی

شرکتهای تجاری( نسبت به توسعه فناوری است. مجروعه های توسعه یافته معروال نقشی پیش فعال دارند و با ارائه دستاوردهای 

نوظهور مطرح می شود. اما مجروعه های در حال  یها یکه به عنوان فناورجدید خود، فناوری های را وارد این چرخه می کنند 

که فعال تر هستند، اغلب در زمان اوج گرفتن  یتوسعه، بدلیل فقدان نوآوری اغلب در دو نقطه دیگر از این نرودار درار دارند. آن های

ا صرف بودجه های تحقیقاتی نسبت به شناخت انتظارات سعی می کنند با فناوری هایی که بیشتر مطرح هستند آشنا شوند و ب

فناوری اددام می کنند. اما مجروعه های منفعل تنها مصرف کننده هستند و ودتی فناوری با بلوغ خوبی به مرحله تجاری سازی 

 کنند.-رسید تنها از آن استفاده می

اصوال نری تواند پیشرفت آنها را  در حال توسعه، یتحقیقات در کشورها یدهد که مدل سنت ینشان م یمدل به خوب این

یابد. زیرا پیوسته در حال شناخت موضوعات  یآنها کاهش م یتضرین کند و به مرور توان ردابت یو تولید فناور یدر عرصه نوآور

دست  یآورند و اگر هم چنین فرصت یو تولید بدست نر ینوآور یبرا یو فرصت وندش یمطرح م یهستند که با شتاب زیاد یجدید

 خواهد بود. یو یا صرفه ادتصاد یهد، فادد بلوغ کافد

-1-1 یاچشم اندازه کالن داده در دن 

از نظر  یرفراگ یطمح یکبه  یلما در حال تبد یایدهد که دن یاطالعات نشان م یحوزه فناور یها یشرفتروند توسعه پ

 یاییمختلف و به وجود آمدن فرصتها و مزا یعاطالعات در صنا یحرکت باعث گسترش کاربرد فناور ینارتباطات و محاسبات است. ا
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مطرح خواهد شد. کالن  یدیمسائل جد یگرد یاز طرف ی. ولیدروزمره ما را نسبت به گذشته بهبود خواهد بخش یشده که زندگ

 یکالن داده موجب استخراج دانش نهفته در داده ها یگر،د ییخواهد بود. از سو یرفراگ یانشیرا یطمح ینا یذات یتداده ماه

رود. با  یمختلف انتظار م یدر حوزه ها یو توسعه علم و فناور یدر نوآور یشتریشود که به واسطه آن رشد و شتاب ب یموجود م

 توان انتظار داشت: یرا در دو حوزه م یشرفتو پ یموضوع کالن داده، نوآور یتتوجه به ماه

 یشتریب یها و ابزارها یتمها، الگور یکتکن یهبخش شاهد ارا یندر ا مرتبط با کالن داده: یها یتوسعه فناور 

 بود. یماز مسائل خواه یشتریب یفپوشش دادن ط یبرا

 یمختلف زندگ یدر حوزه ها یشرفتو پ یبخش شاهد نوآور یندر ا: مرتبط با کالن داده یتوسعه کاربردها 

 بود. یمآموزش و ...( خواه ی،نظام یره،بانک، ب ی،بشر )سالمت، حرل و نقل، کشاورز

ها در  یاز فناور یاریکالن داده را موتور محرکت بس یتواندر حوزه کالن داده، م یدجد یعالوه بر ظهور استارتاپ ها پس

به خود گرفته است و با ظهور  یشتریبا شروع مباحث کالن داده، شتاب ب یادر دن "یابر یانشرا" یرشمثال پذ ینظر گرفت. برا

در ادامه  یزرا ن یدتریجد یدهایپد یهانتظار ارا یدبود و با یممفهوم کالن داده خواه یشتر، شاهد گسترش هر چه ب"یاءاش ینترنتا"

خواهد شد. توسعه  یاننرا یزچشم انداز ن یناز ا یگریابعاد د یم،نگاه کن یفعل یشرفتبه روند پ یفلسف ی. حال اگر کریمداشته باش

 ارتباط بین آنها نشان داده شده است: 5شکل فناوری اطالعات نشان دهنده وجود پنج بعد اصلی است که در 

 (یفیزیک ینیازها )زندگ 

 واسط ها 

 محتوا 

 )کاربردها و خدمات )پیش خوان فناوری 

 )بستر ها و زیرساخت ها )پس خوان فناوری 

 
 اطالعات فناوری حوزه در یریز برنامه ابعاد -5شکل 

هرچه توان بیشتری در تولید فناوری های مربوط به این حوزه )خصوص بخش هرانطور که در تصویر نشان داده شده است، 

( وجود داشته باشد، ددرت بیشتری در دخل و تصرف وجود دارد که یارتباط یهای مربوط به پس خوان فناوری و نیز واسط ها
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اغلب این کار با تالش بر نفوذ بیشتر در بازار و تدوین استانداردها هرراه است. بنابراین مشاهده می شود که در دولت های توسعه 

خصوص در حال انجام است. برای مثال  یافته نظیر آمریکا )بطور خاص در بحث فناوری اطالعات( برنامه ریزی های کالنی در این

که به منظور افزایش شتاب  MUSEو  Plinyو یا پروژه های دیگری نظیر  FASTERو یا پروژه  NITRDمیتوان به کالن برنامه 

 NISTدر توسعه فناوری از ابعاد مختلف در حال انجام است اشاره کرد. هرچنین مشاهده می شود که مجروعه هایی نظیر 

این  در تدوین استانداردهای مرتبط با فناوری های نوظهور پیشگام هستند. ITU-Tو  ISOا سایر مجروعه ها نظیر هراهنگ ب

تالش سبب افزایش نظارت و مدیریت دولت های توسعه یافته بر حوزه های مختلف فناوری می شود و با ترویج مباحث جدید نظیر 

یانش فراگیر و مباحثی از این دبیل، دادر خواهند بود بیشترین سطح کنترل را در آن رایانش ابری، اینترنت اشیا ، رایانش سیار ، را

ها از یک طرف و از طرف دیگر نفوذ فناوری اطالعات در  یاست که با توجه به هرگرایی علوم و فناور هیبدست آورند. کامل بدی

اجتراعی در خانواده و جامعه، نظریه بازی ها در ادتصاد  ابعاد مختلف زندگی بصورت وادعی )نظیر تاثیرگذاری رسانه ها و شبکه های

و سیاست، هوش تجاری در کسب و کار، رایانش ابری در ارائه خدمات فناوری اطالعات سازمان ها و دولت ها، نفوذ سنسورهای 

می باشد. پس امکان  مختلف در زندگی روزمره، حتی حوزه سالمت و ...( این نظارت و مدیریت دابل گسترش به زندگی حقیقی نیز

کنترل دنیای فیزیکی به واسطه افزایش توان مدیریت فضای مجازی، انگیزه باالیی برای راهبری فناوری اطالعات و استانداردسازی 

 آن توسط دولت های توسعه یافته ایجاد می کند.

-2-1 چشم انداز کالن داده در ایران 

بخش  یفرصت برا یکبه عنوان  یتواندم یداده ا یها یهسرما است که یدر حال توسعه ا یدر زمره کشورها یرانکشور ا

شبکه  یراطالعات و ارتباطات نظ یدر حوزه فناور یمل ی. بر اساس برنامه ها و پروژه هایردمختلف در آن مورد استفاده درار بگ یها

هرراه به  یپهن باند و مهاجرت اپراتورها ی، توسعه دسترسIPv6 ی، گذر به نظام آدرس دهیکاطالعات و توسعه دولت الکترون یمل

نفوذ  یبدر کشور و ضر یاءاش ینترنتا یتحقق نسب یران،هوشرند در بازار ا یزاتعرضه روز افزون تجه ینو هرچن یدجد ینسل ها

 یپروژه ها یاو اجر یاءاش ینترنتا ی. با تحقق نسبیستن هندور از ذ یندهتا دو سال آ یکاربران انسان یباند برا یدرصد پهنا 133

 یاطالعات و ارتباطات و ظهور رسانه ها و شبکه ها یبر فناور یمبتن یو خدمات عروم یصنعت یادتصاد یدر حوزه ها یمل

از  یاز بهره بردار شینا یداده ها یداخل ید(، کشور در آستانه تولیالدیم 2323برنامه ششم توسعه )سال  یانتا پا یبوم یاجتراع

در حوزه توسعه علم  یرانکه بطور عام در ا یریاست که مس یدر حال این درار خواهد داد. یتاگزابا 5فوق تا  یبرنامه ها و پروژه ها

اطالعات( چشم انداز  یدر حوزه فناور یفناور یدو تول ی)از نظر نوآور یبا در نظر گرفتن شکاف فناور یشود،م یط یو فناور

باشد که  یفعال م یشپ یافعال  لتاز دو حا یکیبر  یمختلف مبتن یدالب بر بخش ها یاستراتژ یرا. زیکندنر یمرا ترس یمطلوب

مناسب  یزیمطلوب، نسبت به برنامه ر یطکالن از شرا یریشود پس از طرح تصو یسع ید. پس بایکندنر ینکشور را تضر یشرفتپ

 گام برداشت. یفعل یراصالح مس یبرا

 ور ایرانچالش های حوزه کالن داده در دنیا و در کش -5

-1-5 چالش های فنی و زیرساختی 

 یستندن یمعظ یداده ها یازهاین یپاسخگو یو رابطه ا یریدد یداده ها یگاهپا 

 به داده ها یکند بودن دسترس 
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 یرابطه ا یداده ها یگاهپا یسربارها 

 یمعظ یداده ها یجرع آور 

 یمعظ یپردازش داده ها 

 است: ییرشبکه ها در حال تغ یکتراف یالگو یمعظ یبه واسطه ظهور داده ها 

 ااست یشدر حال افزا یانفجار یها یکمانند تراف ییالگوها 

 یارتباط یرساختز یبرا یمقتض یزاتبه تجه یازن 

 مانند ساختار ها یاپو یریتبه مد یازن( یتر شبکه SDN) 

 داده یکتراف یساز ینهبه 

 یمعظ یدر داده ها یابزار یکاست: 

 مثال  یهستند، برا یزن یمشکالت فراوان یدارند، دارا یادیاستفاده ز ینکها ینموجود مانند هادوپ، در ع یابزارها

 الزم را ندارند یموارد مانند سرعت پردازش کارآمد یدربرخ

 امور ندارند یترام یالزم را برا ییکارا یموجود برا یابزارها 

 نش هاداده ها و تراک یادبا توجه به حجم ز یتامن یبردرار 

 یحفظ محرمانگ 

 از نفوذ یریو جلوگ یصتشخ 

 یکنترل دسترس 

 بزرگ یها داده یعدر توز یساز پراکنده 

 ها داده یگاهدر پا یگرنام یجادا 

 وجود چالش ها در زمینه الگوریتم های پردازش و تحلیل اطالعات 

 وجود چالش در سخت افزار پردازش و ذخیره سازی 

 توزیع جغرافیایی 

 ها هرزمان سازی داده 

-2-5 یو حقوق یریتیمد یقاتی،تحق یچالش ها 

 دانش مرتبط یچیدگیبودن و پ یحوزه با توجه به چند وجه ینو توسعه در ا یقاتتحق 

 یمعظ یداده ها یدهکشور در مواجهه با پد یآمادگ ینسب یزانمشخص نبودن م 

 یمعظ یمواجهه با داده ا یآن برا یو اجرا یزیبرنامه ر 

 در حال توسعه یزمان مرکن در کشورها یندر کرتر یمعظ یو هدفرند داده ها یحصح یساز یادهنحوه پ 

 تجارت یشده در آن برا یدتول یمعظ یو داده ها یاجتراع یاستفاده از شبکه ها 

 یهو جذب سرما یمعظ یکالن در بخش داده ها یگذار یهسرما 

 با آن برخورد کنند یدشود، شرکت ها چگونه با یمطرح م یمعظ یکه داده ها ییدر فضا 

 آن را ندارند یریتو دانش مد یهنوز آمادگ یاریکه بس یداده در کشورها در حال یادحجم ز یدتول 

 شناخته و استفاده نشده است یهنوز به درست یمعظ یداده ها یکاربردها 
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 یایتواند مزا یها مداده  ینشده اند . استفاده از ا یلکالن تبد یاند و به صورت داده ها یشداده ها در حال افزا 

 را در بر داشته باشد، اما: یفراوان

 مسئله دابل توج است یکخود  یداده ها به خود ینا یرهوجود دارد و ذخ یرساختیکربود امکانات ز 

 یمعظ یداده ها یالزم برا یها یرساختز ینتحقبقات و تأم یباال ینههز 

 و استفاده از آن وجود ندارد یبهره بردار یابر یدرک نشده و لذا برنامه ا یمعظ یداده ها یارزش وادع 

 و استفاده کالن داده وجود ندارد یداز تول یمشخص یالگو 

 عدم بلوغ مدلهای داده های عظیم متناسب با مدلهای کسب و کار موجود 

 امکان عدم بازگشت سرمایه 

 ینههز ینتأم: 

 یزاتمتخصص و تجه یانسان یروین یباال ینههز 

 گذار یهمشکل جذب سرما 

 افراد یشخص یمحفظ حر 

  یننقص دوان یانبود و 

 یفکر یتو حقوق مالک یمعنو یتمالک یندوان 

 یکمربوط به تجارت الکترون یندوان 

 یبریجرائم و تخلفات سا یندوان 

 یقدر حوزه مصاد 

 در حوزه برخورد 

 در کشور یافتهکردن محصوالت توسعه  یسنسال 

 مانند  سیسنبا ال یمحصوالت یهبر پا یتوسعه محصوالت داخل( متن بازGPL ،BSDF  بدون )و انواع مشابه

 ها یسنسال یناز ا یداشتن دانش و شناخت کاف

-0-5 چالش هاسایر  

 عدم وجود تجربه موفق در حوزه بومی سازی در کشور 

 )عدم بلوغ کافی در این حوزه در اکوسیستم جهانی )اکوسیستم در حال شکل گیری است 

  ا برای استفاده از داده های عظیمشرکت ها و سازمانهعدم وجود انگیزه و آگاهی الزم در 

  عظیمضعیف بودن رزومه کاری فعاالن در حوزه داده های 

 )وابستگی به فناوری های وارداتی و عدم بلوغ آنها )تحریل هزینه و پیچیدگی زیاد 

  سرمایه گذاری های کالن، مدیریت راهبردی ددیق و منظم و با ریسک باال 

 احترال شکست پروژه عدم راه اندازی و 

 ( در دسترس نبودن دادهNoData Problem) 
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 برنامه ریزی در حوزه کالن داده -6

-1-6 کشور ایران در حوزه کالن داده یسیاست های کلی و راهبردها 

 یهبه عنوان سرما یمعظ یدر نظر گرفتن داده ها 

 حوزه یندر ا یگذار یهسرما 

 داده ها به سرت داخل کشور یکتراف یتهدا 

 در کشور یدیتول یداده ها یتهداو  یریتمد 

 یمعظ یاز داده ها یو بهره بردار یگذار یهسرما 

 یالزم )حدادل در حوزه نرم افزار( به صورت کامالً بوم یها یرساختو ساخت ز یطراح 

 یو حفظ متخصصان داخل یجاداز نخبگان جهت ا یتحرا 

 یانهکاربرد گرا یکردبا رو یمعظ یدر حوزه داده ها یقاتتحق یبرا یزیبرنامه ر 

-2-6 چارچوب برنامه اجرایی پیشنهادی 

 مختلف کشور یدر بخش ها یمعظ یداد ها یو شناخت کاربردها  یسنج یازن 

 انجام شده یها یازسنجین یدر راستا یمعظ یدر حوزه داده ها یقاتتحق 

 یراندر ا یمعظ یداده ها یسیتماکوس یتعامل اجزا یبرا یموجود یو استفاده از بسترها یبستر ارتباط یجادا 

 ینهزم یندر ا یدولت و بخش خصوص یانمشترک م یبستر کار یجادو ا یگذار یهجذب سرما 

 جهت  یرتوسط عوامل درگ یتخصص یها یهجلسات منظم و انجام ارا یتر جهت برگزار یتخصص ییکارگروه ها یجادا

 یشهرا یکمحدود به  یداثربخش باشند نبا ینکها یبرا یتخصص یها یهزبان مشترک: ارا یکبه  یدنتبادل نظر و رس

صرفا  یدهم نبا یشیباشد. در جلسات هم اند داشتهوجود  یشیبصورت مسترر در جلسات هم اند یدآن با یباشد و بجا

 جهت ثبت و پردازش مباحثات بصورت مسترر وجود داشته باشد.  یندیفرآ یدمباحثات پراکنده انجام شود و با

 در سطوح  یگرد یها در کشورها یفناور یگرحوزه کالن داده و ارتباط آن با د یها یرفناو یشناخت مدل راهبر(

 (یتیو حاکر ی/ صنعت یکآکادم

 ها یازمندیفعال در حوزه کالن داده و شناخت مسائل و ن یشرکت ها ییشناسا 

 مطرح در کشور یمحورها بر اساس کاربردها یده یتاولو 

 شرکت های بزرگ و سازمانها یانیمو مدیران ارشد و  ینلزوم توجیه مسئول 

 یانو دانشجو ینمحقق یحوزه برا ینمربوط به ا یدر دسترس درار گرفتن محتوا 

 یجنتا یجلسات هدف مند و مستندساز یلزوم برگزار 

-0-6 چشم انداز تکالیف و مأموریت های دولت در حوزه کالن داده 

 کالن داده )استانداردسازی شامل ایجاد فهم مشترک، شناخت نیازمندیها و ایجاد مدل مرجع و  یبوم یستماکوس یجادا

 تکسونومی کالن داده و ایجاد نقشه راه فناوری در کشور در حوزه کالن داده(
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 رویکرد اثرگذاری به جای اثرپذیری با شروع از ایجاد اکوسیستم 

 انشگاه و کاربران پایانی و...( بر اساس مدل دانش آزادارتباط بین عوامل مؤثر در چرخه )صنعت، د یجادا 

 یازمحصوالت مورد ن یدتول یبرا یزیو برنامه ر یپژوهش یها ینهزم یجادا ی،وادع یازهایشناخت ن 

 حرایت از پروژه ها و پایان نامه های این حوزه 

 دارد بخش یندر ا یگذار یهبه سرما یازاست، پس ن یمعظ یدولت خود مصرف کننده داده ها 

 و خدمت نقش دارد یسسرو یکبه عنوان  یمعظ یدولت در ارائه داده ها 

 یتکند و از دابل یکرا هم شر یبخش خصوص یستبا یدولت م ،یشمختلف مطرح شده در هرا یبا توجه به بحث ها 

 یدحوزه استفاده نرا ینآن در ا یها

 حوزه ینورود به ا یو چگونگ یاندانش بن یارتباط موضوع با حوزه شرکت ها یبررس 

 یعتف و نحوه اثرگذار یشورا یرمختلف نظ یارتباط موضوع با نهادها یبررس 

 و هم از بعد کاربرد کالن  یخصوص یمحر یرخود کالن داده نظ ی)هم از بعد چالش یتمرتبط با امن یلمسا یلزوم بررس

 یمرتبط در حوزه دضائ ندهاییفرآ یفو تعر یکشف تقلب و کشف جرم و ...( از منظر دانون گذار یرداده نظ

  برنامه ریزی به سرت دانش آزاد: ایجاد فرآیندهای مورد نیاز برای تعامل صنعت و دانشگاه برای ایجاد کارگروهای

و جامعه آزاد )برای جلوگیری از انحصار(. مثال:  open dataمختلف داده های عظیم بر اساس مدلهای 

http://data.gov مختلف( یعصنا یوعه داده هابه مجر ی)پلتفرم دسترس 

 موجود: یاز فرصتها یریبهره گ 

o مخابرات جهت  یقاتدر مرکز تحق یابر یانشمرتبط با را یهایبا برنامه دطب فناور یی: هرگراییمثال اجرا

 یبوم یاز توسعه راهکارها یتحرا

o  (ارتقا و تأمین زیرساختهای مورد نیاز )بسترهای ارتباطی، ذخیره سازی و پردازشی و... 

o تجهیز آزمایشگاهها و فراهم کردن بستر سخت افزاری مناسب در این زمینه 

o یداخل یناز محقق یتحرا 

-1-6 چشم انداز مأموریت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در حوزه کالن داده 

 تالش برای ارائه مدل های جدید برای حل مسائل داخلی 

 یو الگوها یاتموفق، شناخت تجرب یو الگوها یاتشناخت تجرب یقدر کشور از طر یتوسعه فناور یشناس یبآس 

 یمعظ یدر حوزه داده ها یناموفق به منظور بهره بردار

 یسنت یموجود در کشور با روش ها یارزش استخراج شده از داده ها یزانم یریجهت اندازه گ یسازوکار یجادا 

 یشنهادیمدرن پ یو روش ها یفعل

 و هم از بعد  یخصوص یمحر یرنظ یمعظ یخود داده ها یز بعد چالش)هم ا یتمرتبط با امن یلمسا یلزوم بررس

 یکشف تقلب و کشف جرم و ...( از نظر فن یرنظ یمعظ یکاربرد داده ها

 (اطالعات ی: برنامه رصد خانه فناورییمثال اجرا) آینده پژوهی 
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-5-6 دادهچشم انداز مأموریت صنایع، شرکت های دانش بنیان و واحدهای خصوصی در حوزه کالن  

 تالش برای افزایش توان داخل جهت حل مسائل مرتبط با داده 

 تولید و صادرات فناوری های مرتبط با کالن داده در سطح منطقه 

 بردراری ارتباط موثر با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای حفظ پویایی 

 ارایه تجربیات موفق جهت بهبود اکوسیستم 

 نقشه راه -7

توصیفی بر موانع اصلی توسعه فناوری های مرتبط  گردید، 4Cر که بصورت مدلی با عنوان وضعیت فعلی کالن داده در کشو

بایست در برنامه نقشه راه، د، مینباشاز جنس فرهنگی میعردتا باشد. با توجه به اینکه این موانع در کشور می با کالن داده

خلق ارزش و تولید ثروت تدریج شرایط برای نوآوری،  ی اتخاذ شود که سبب رفع تدریجی این موانع فرهنگی شده و بهبردراه

شرایطی در شکل زیر نشان داده شده است که بر اساس آن، در حوزه کالن داده مورد انتظار نظام هراهنگ فراهم شود. شرایی از 

 صنعت صورت پذیرد.خود شود که توسعه و توانرندسازی بر اساس نیاز وادعی در فراهم می

 

 شمایی از وضعیت مورد انتظار -6شکل 

در این نقشه بر روی مباحثی از دبیل کسب توانرندی در تولید ابزارها و فناوری های مرتبط با هرانطور که نشان داده شده است، 

کشور، تولید محتوا،  کالن داده، مدیریت ترافیک شبکه و پهنای باند و حرکت به سرت مدیریت جریان داده و اطالعات در داخل

در ادامه شرایی از نقشه راه توسعه کالن داده در کشور ارایه شده تررکز شده است.  مرتبط فرهنگیمسائل نوآوری و کارآفرینی و 

توسعه "راهبرد  بر اساسگام اصلی چهار و باشد )به عنوان مجروعه موانع فرهنگی( می 4C وضعیتآن شروع نقطه است که 

 رسیدن به وضعیت مطلوب مورد انتظار خواهد شد.که سبب  است در نظر گرفته شده "رفع موانع فرهنگیعلمی مبتنی بر 

 جزئیات هر گام از نقشه راه به هرراه زیر پروژه ها و فعالیت های مرتبط در ادامه توضیح داده شده است..
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 حوزه کالن داده در کشورنقشه راه برنامه ریزی و سیاست گذاری در  -7شکل 

-1-7 توسعه جامعه کاربری: 

 )ایجاد کارگروه استانداردسازی در حوزه کالن داده )متشکل از واحدهای فناور 

 حرایت از گروه ها و انجرن های تخصصی در حوزه کالن داده 

  در حوزه کالن داده و تالش برای تقویت جامعه کاربری آنهاآزاد حرایت از ایجاد پروژه های 

 ات موفق یبیی و گزارش تجرشناسا 

  حرایت از اجرای برنامه ها و رویدادهای آموزشی و فرهنگ سازی 

 حرایت از ایجاد برنامه رصد در حوزه کالن داده 

-2-7 حمایت از ایجاد پرتال داده باز: 

  حرایت از ایجاد پرتال داده بازسیاست گذاری و 

 ابررسی و رفع موانع حقودی و امنیتی برای آزاد سازی داده ه 

 برگزاری نشست های تخصصی برای بحث پیرامون مسائل حقودی 

  محتواو به اشتراک گذاری  یدتولحرایت از 

-0-7 :حمایت از راهکارهای ابری بومی 

 حرایت از ایجاد دطب فناوری های مرتبط با رایانش ابری 

  ابزارهای کالن داده مبتنی بر رایانش ابری توسعه حرایت از 

  ابری  مبتنی بر کالن دادهحرایت از توسعه سرویس های 

  حرایت از ایجاد پروژه های آزاد در حوزه رایانش ابری و تالش برای تقویت جوامع کاربری 

-1-7 :حمایت از استارتاپ ها و ایده های نو 

 آزادو تولید محتوای  حرایت از سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های متن باز و آزاد 

 وزه کالن دادهحرایت از شکل گیری استارتاپ ها در ح 

 حرایت از شکل گیری استارتاپ های کالن داده با تررکز بر زبان فارسی 
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  حرایت از اجرای برنامه ها و رویدادهای آموزشی و فرهنگ سازی 

 نقشه راهپروژه های پشتیبان  -1

سیاست های در نظر گرفته بایست برای حرایت از اجرای پروژه هایی وجود دارد که میبرنامه ها و در اجرای این نقشه راه، 

 برنامه اصلی انجام شوند. این پروژه ها شامل موارد زیر می شوند:شده در 

-1-8 پروژه های پشتیبان فاز اول:برنامه ها و  

 )اجرای برنامه رصد فناوری در حوزه کالن داده )تجربه مشابه در حوزه رایانش ابری وجود دارد 

 رسانه های مرتبط( وگروه پستی  مورد نیاز )وبسایت،ه اندازی ابزارهای ایجاد دبیرخانه جامعه آزاد کالن داده و را 

  توسعهAPI  برخط گیریابزارهای نظارت بر جامعه و گزارشها و 

-2-8 پروژه های پشتیبان فاز دوم:برنامه ها و  

  در دطب فناوری های مرتبط با رایانش ابری پرتال داده باز بصورت متن بازهسته اولیه ایجاد 

  توسعهAPI گیریگزارش توسعه ابزارها و واسط هایو  برای دسترسی به پرتال داده باز های مورد نیاز 

 امن سازی پرتال داده باز 

-0-8 پروژه های پشتیبان فاز سوم:برنامه ها و  

 دطب رایانش ابری(برنامه با  یی)هرگرا ایجاد دطب فناوری های مرتبط با کالن داده  

 ت فرم ابری توسعه داده شده در دطب رایانش ابرییکپارچه سازی پرتال داده باز با پل 

  مرتبط با کالن داده پروژه های آزاد نظارت برایجاد سامانه 

 ایجاد آزمایشگاه بررسی و ارزیابی پروژه های کالن داده  

 ایجاد محک های مرتبط با زبان فارسی 

-1-8 پروژه های پشتیبان فاز چهارم:برنامه ها و  

  استارتاپ و ردابت های مرتبط با کالن دادهایجاد دبیرخانه رویدادهای 

  با عنوان دولت باز یا( پروژه مهاجرت دولت به کالن دادهOpen Government) 
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 (ITU-T Y.3600) رایانش ابریکالن داده مبتنی بر : استاندارد 1پیوست -9

، رایانش ابری بعنوان یک پارادایم برای دسترسی به مجروعه ای از منابع اشتراکی ITU-T Y.3500بر اساس استاندارد 

، ITU-T Y.3600بصورت مقیاس پذیر، خودکار، بر حسب تقاضا و از طریق شبکه مطرح شده است. هرچنین بر اساس استاندارد 

مصورسازی اطالعات بصورت بالدرنگ و بر روی کالن داده به عنوان یک پارادایم برای جرع آوری، ذخیره سازی، مدیریت، تحلیل و 

سرویس ابری بتواند دابلیت یک هرچنین اشاره شده است که چنانچه مجروعه وسیعی از منابع داده ای ناهرگن معرفی شده است. 

، به آن هایی نظیر جرع آوری، ذخیره سازی، تحلیل، مصورسازی و مدیریت داده بر روی کالن داده را برای یک مشتری انجام دهد
1

BDaaS  نقش های زیر تعریف شده است:نشان داده شده است،  8شکل داده هرانطور که در  در اکوسیستم کالن می شود.گفته 

 می باشد. تامین کننده داده وظیفه  1و کارگزار داده 0داده که شامل دو زیر نقش تامین کننده: 2فراهم کننده داده

تامین داده از منابع مختلف را برای کارگزار دارد، ضرن اینکه فراداده مورد نیاز را هم مرکن است ایجاد نراید. کارگزار 

بتواند داده های  کند تا سرویس دهندهداده ارتباط بین سرویس دهنده کالن داده را با فراهم کننده داده بردرار می

 مورد نیاز خود را جستجو کند و بدست آورد.

  کند. در سرویس دهنده دابلیت های مختلف نظیر تحلیلی یا زیرساختی را فراهم می: 5کالن دادهدهنده سرویس

تواند به پلت فرم های های تحلیل داده موجود اضافه شود تا حقیقت سرویس دهنده مشابه یک پلت فرم است که می

 امکان پشتیبانی از کالن داده را فراهم کند.

 کاربر نهایی سیستم کالن داده است که از خدمات و یا نتایج سرویس دهنده بهره : 6مشتری سرویس کالن داده

برداری میکند. البته مشتری مرکن است دانش یا سرویس جدیدی را بر اساس فعالیت خود خارج از اکوسیستم کالن 

 تولید کند. نیز داده

 

 اکوسیستم کالن داده-1شکل 

                                                      

1 Big Data as a Service 
2 Data Provider (DP) 
3 Data Supplier 
4 Data Broker 
5 Big Data Service Provider 
6 Big Data Service Customer 
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کالن داده نیاز به کارآیی باال برای پردازش داده و ذخیره سازی توزیع شده بر حسب تقاضا دارد. هرچنین مجروعه متنوعی 

اساس مشخصه های ذاتی های مختلف در اکوسیستم مورد نیاز آن خواهد بود. رایانش ابری بر از ابزارها برای پشتیبانی از فعالیت

تواند پاسخ مناسبی برای حل این چالش ها ارائه دهد. ماهیت انفجاری کالن داده، بسیار متناسب است با خاصیت مقیاس خود می

( در ISO17789:2014ابری )اکوسیستم کالن داده و معراری مرجع رایانش ترکیب  ؛پذیری و بر حسب تقاضا بودن رایانش ابری

 نشان داده شده است. معراری بدست آمده شامل نقش های زیر می باشد: 3شکل 

  زیر نقشCSN:DPهای شریک سرویس در معراری مرجع ، به عنوان یکی از نقش1: زیر نقش فراهم کننده داده

 رایانش ابری دابل نگاشت است

  زیر نقشCSP:BDAPنقش های سرویس دهنده، به عنوان یکی از  2: زیر نقش سرویس دهنده کاربردی کالن داده

 وظیفه کارهای تحلیلی و مصورسازی را بر عهده دارد.

  زیر نقشCSP:BDIPنقش های سرویس دهنده، به عنوان یکی از  0: زیر نقش سرویس دهنده زیرساخت کالن داده

دازش کالن داده با مالحظاتی نظیر امنیت، جامعیت و مدت نگهداشت داده بر عهده وظیفه تامین منابع ابری جهت پر

 دارد.

  زیر نقشCSC:BDSUکاربر نهایی سیستم است که از خدمات 1: زیر نقش کاربر سرویس کالن داده ،

CSP:BDAP  وCSP:BDIP .استفاده می کند 

 

 سیستم کالن دادهرایانش ابری مبتنی بر یک  -9شکل 

                                                      

1 CSN:Data Provider 
2 CSP:Big Data Application Provider 
3 CSP:Big Data Infrastructure Provider 
4 CSC:Big Data Service User 
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 : مثال موردی استفاده از کالن داده در شخصی سازی2پیوست -12

تجهیزات زیادی نظیر موبایل، تبلت، لپ تاپ و ... به اینترنت متصل هستند و از سرویس های برخط استفاده میکنند. 

دارند و با تحلیل آنها میتوان به الگوی  کند که حجم و تنوع بسیار زیادیاستفاده کاربران از این سرویس ها الگهای زیادی تولید می

معراری زیر نشان می دهد که در صورت  رفتاری کاربران جهت ارائه خدمات شخصی سازی شده )نظیر تبلیغات( دست پیدا کرد.

ای در ، و با توجه به اینکه خدمات و منابع دادهCSP:BDIPوجود سازوکاری جهت مشاهده الگها و یا مبدا و مقصد بسته ها توسط 

بر روی این حجم عظیم داده ها در ابر انجام  CSP:BDAPتحلیل های مختلف میتواند توسط  دابل بازیابی مجدد است، اینترنت

 .آن برای ارائه خدمات شخصی سازی شده به کاربران استفاده کردنتیجه از و  شود

 

ن به تشخیص الگوهای عالده مندی هر کاربر دابل انجام است میتوا CSP:BDAPاز جرله تحلیل هایی که در اینجا توسط 

درار می گیرد تا بتواند برای  CSC:BDSUبر اساس فعالیت هایی که انجام میدهد اشاره کرد. نتیجه این تحلیل ها در اختیار 

 می تواند مثال CSC:BDSUدر اینجا  معرفی سرویس یا پشتیبانی بهتر کاربران در استفاده از خدمات وب مورد استفاده درار گیرد.

 یک سایت تجارت الکترونیک در نظر گرفته شود.
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 : گزارش آماری3پیوست -11

 در این دسرت ارایه شده است.( 1030دیراه ) نتایج نظرسنجی های انجام شده در هرایش داده های عظیم

-1-11 وضعیت آماری شرکت کنندگان: 

 
 

 
 



 

 03از  27صفحه   http://occc.ir : کارگروه تاکسونومی و استاندارد سازی جامعه آزاد رایانش ابری ایران

-2-11 ها:کالن داده در سازمان یها یژگیو 

 

 انواع کالن داده در سازمان شما -12شکل 

 

 متولی کالن داده در سازمان -11شکل 

 

 بازه های زمانی پردازش داده -12شکل 

 

 

 ویژگی های مطرح در بکارگیری کالن داده -13شکل 
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 قالب های داده موجود در سازمان -14شکل 

-0-11 ی مورد نیاز یا مورد استفادهها یرساختها و ز یفناور 

 

 از چه تکنولوژی هایی در حوزه کالن داده استفاده می کنید -15شکل 

 

 چه بسترهایی برای کالن داده مورد نیاز شماست -16شکل 
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-1-11 و فرصت ها چالش ها 

 

 مزیت های استفاده از کالن داده -17شکل 

 

 چالش های اصلی پیاده سازی کالن داده در سازمان -11شکل  

 

 

 مشخص های کالن داده -19شکل 

 

 چالش های سه سال آینده -22شکل 
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 شناسنامه سند

 شرح تاریخ نسخه

 نسخه اولیه پیش از برگزاری هرایش داده های عظیم 1030دیراه  1.3نسخه 

 تکریل مستند بر اساس نتایج بدست آمده در هرایش داده های عظیم 1030 بهرن 2.3نسخه 

 افزودن برنامه های راهبردی و عرلیاتی به نقشه راه 1031تیرماه  0.3نسخه 

 افزودن استانداردهای کالن داده در رایانش ابری و مطالعات موردی 1035دیراه    1.3نسخه 
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