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های همایش، از طرف کارگروه کالن داده جامعه آزاد رایانش ابری یک تیم تخصصی جهت گردآوری و جمع ، به موازات برنامهصورت گرفته

با توجه به اینکه یک نسخه از مستند به صورت نتایج آن در مستند فعلی ارایه شده است. و بندی محتوای ارایه شده شروع به کار کردند 

که ضمن بررسی مستندات تهیه شده،  از متخصصین و صاحب نظران دعوت میشودآزاد از طریق ویکی جامعه در دسترس است، 

 اعالم نمایند.  irinfo@occc.به آدرس نظرات خود را یا بصورت مستقیم در ویکی، و یا از طریق ایمیل 

 ی از طرف خبرگان و متخصصانارایه نقشه راه ،این مرحلههدف 

 برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه کالن داده باشد.جهت ارایه به دولت برای 
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 زهره گلی، معصومه رضایی جم ،بامداد وفایی،  قوامی حمیدرضا
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 مقدمه -0

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

 ینکه در ا ییداشته باشد. مجموعه ها ینقشه راه توسعه هر فناور یندر تدو ینقش مهم یتواندم یفلسف یمبان ینشناخت ا

از  یکاف یهتوج یکه دارا یواقع یازن یک یاضرورت و  یکرا بر اساس  یکرده باشند، توسعه هر فناور یکاف یشهموضوع اند

 کنند. یخود اصالح م یواقع یازهایتوسعه آن را بر اساس ن یرو مس یکنندباشد دنبال م یابعاد مختلف م

 یط یرکنند ضرورت حرکت از مس یم یسع ی،و نظر یفلسف یمبان یندنباله رو، اغلب بدون شناخت ا کشورهای

 یازن ینکهکنند، فارغ از ا یرویمشابه پ یاز الگوها یاکنند و  یهوضع مطلوب توج یکبه  یدنرس یرا برا یگرانشده توسط د

 یننگاه به تدو ینشده است با ا یگزارش سع یندهند. در ا کلآن را ش یفلسف یکرده باشند و مبان ییخود را شناسا یواقع

فراتر از  یرمس ین. حال آنکه حرکت در ایمکالن در حوزه کالن داده بپرداز یسند ینتدو یبرا یازفلسفه مورد ن یهاول یمبان

 همراه باشد. یشتریبا تامل ب یداست و با یچند نشست تخصص یو برگزار یشهما یک

 یاکالن داده در دن یتوضع -2

عامل  یکو استفاده از داده به عنوان  یلتحل ینشوند. همچن یشناخته م یمل یدارائ یکامروزه داده ها به عنوان 

 ی،در کسب و کارها، محرک نوآور یرقابت یتشده است و موجب مز یلشرکت ها تبد یهکل یرقابت و رشد برا یبرا یدیکل

به بهره  یازارزش، ن یافتن شرکت ها از نقطه نظر رقابت و توان دریخواهد شد. بنابرا یرقابت و اثرات مثبت اجتماع یشافزا

موضوع ذکر شده است، فراهم  یاتاستفاده از کالن داده که بصورت مکرر در ادب یایجمله مزا از از کالن داده دارند. یریگ

 یدهدمختلف است. مطالعات نشان م یوزه هاتر در ح یقتر، بهتر و دق یعسر یریگ یمو تصم یندهآ یشگوییآمدن امکان پ

رقابت  یطکشورها و بهبود شرا اقتصادیموجب رشد و توسعه  یو اجتماع یاقتصاد یدر حوزه ها یریگ یمبهبود در تصم

و دولت ها و کسب و کارها  یستن یدجد یلیخ یندهآ یشگوییپ یکسب و کارها است. البته استفاده از داده ها برا یبرا

استفاده  یندنما یرا همراه یامدهاکه ممکن است پ ییها یتو عدم قطع یوهاسنار یشگوییپ یهمواره از مدل کردن داده برا

اطالعات، صحت و دقت  یشتربه حجم ب یدسترس یلکه عموما به دل یروداست که انتظار م ین. فرق کالن داده ادنموده ان

 تر است.در آن باال یشگوییپ

 یبرا یزیدر حال انجام است، برنامه ر یاکه در حال حاضر در بحث کالن داده در دن ییها یتفعال ینجمله مهمتر از

نقشه راه  یناست که بر اساس آن بتوانند نسبت به تدو یردرگ یها یتموجود ینفهم مشترک ب یک یجادو ا یاستانداردساز

چندین برنامه برای استانداردسازی حوزه کالن داده اجرا شده است که  ناقدام کنند. تا کنو یفناور یککالن داده به عنوان 

 داده شده است. یحآنها در ادامه توض ینمهمتر

کارگروهی با هدف شناسایی تکنیک های مقیاس پذیر برای مشکالتی امنیتی و  CSAدر مجموعه  4234در سال 

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

و حریم خصوصی در کالن داده موثر باشد،  منیتخروجی های این کارگروه بتواند در شفاف کردن تجارب موفق برای ا

استاندارد آمریکا همچنین صنعت و دولت ایاالت متحده را در پذیرش آن تجارب موفق راهنمایی کند. فعالیت های مرکز 
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(NIST نیز از اواسط )شروع شد و یک سال بعد کارگروهی را بصورت عمومی ایجاد کرد.  یبا یک برنامه کارگاه 4234

هدف این کارگروه ایجاد یک توافق عمومی و مشترک در تعاریف، ارتباط بین موجودیت ها، معماری مرجع و نقشه راه 

داده -اخت های فناوری می باشد تا بصورت امن و موثر بتواند از پذیرش کالنفناوری برای تکنیک های تحلیلی و زیرس

های تحلیلی بر روی نسل بعدی تکنیک خود را نیز مطالعات ISO/IEC JTC1پشتیبانی کند. کمیته مدیریت داده در 

لی هنوز هم چندین کارگروه روی موضوعات مختلف کالن داده تشکیل داده است، و W3C. موسسه کرده است شروع

به عنوان یک نهاد حاکمیتی و  NISTگزارشی از طرف آنها منتشر نشده است. در ادامه به بررسی دقیق تر فعالیت مرکز 

 اثرگذار در سطح کالن می پردازیم.

-NIST 4-3انجام شده در  یفعالیت ها 

ت. در این نقشه راه بر عهده گرفته اس یاین مجموعه راهبری تدوین نقشه راه فناوری کالن داده را در سطح جهان

اولویت های کالن در حوزه های مختلف تعامل پذیری، قابلیت حمل، قابلیت استفاده مجدد و قابلیت گسترش برای تکنیک 

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

 موارد زیر ایجاد شده است: استانداردهای حوزه کالن داده مشتمل بر

 تدوین تعاریف مشترک و واحد از کالن داده 

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

 آنها

 تهیه نیازمندی های فنی و غیرفنی مرتبط با کالن داده 

  با حریم خصوصیتهیه نیازمندی های امنیتی و نیازمندی های مرتبط 

 تهیه یک معماری مرجع از کالن داده 

 تهیه نقشه راه فناوری کالن داده 

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

د یک فهم مشترک می باشد. تدوین برای مراحل مختلف بلوغ فناوری برنامه ریزی کرد. برای انجام این کار نیاز به ایجا

تعاریف واحد و استاندارد سبب ایجاد یک فهم مشترک بین همه طرفین درگیر می شود و می تواند از بروز بسیاری از 

ابهامات جلوگیری کند. پس از ایجاد این فهم مشترک است که می توان نسبت به توصیف موجودیت های مختلف و دسته 

میکند  یجادین اقدام دید خوبی برای شناخت مسایل مختلف مطرح در کالن داده و ارتباط بین آنها ابندی آنها اقدام کرد. ا

شود. با مشخص کردن ارتباط بین اجزا و نیازمندی ها و  یو به شناخت نیازمندی های فنی، غیرفنی و امنیتی منجر م

 اشد همه نیازمندی ها را در بر گیرد.ارتباط بین آنها می توان به یک معماری مرجع دست پیدا کرد که قادر ب

-4-4 بررسی چند پروژه کالن مرتبط با کالن داده 

 ی،یا استانداردساز یداده و مرتبط با موضوعات امنیت-در این بخش چند نمونه از فعالیت هایی که در ارتباط با کالن

 یلیت هایی می تواند دید بهترمی شوند ارائه شده است. مطالعه دقیق چنین فعا یراهبر یبطور خاص در سطوح حاکمیت

 کالن داده در کشور ایجاد کند. یبر رو یبرنامه ریز یبرا
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-3-4-4 داده باز 

( به داده هایی اطالق می شود که به صورت رایگان و آزاد در اختیار همه Open Data -عنوان داده باز )داده آزاد 

بازنشر دهند. داده باز دارای محدودیت های مربوط به حق قرار دارد تا بتوانند از آن استفاده کنند و در هر قالب دلخواهی 

متن باز  ینظیر نرم افزارها "باز"کپی، یا موارد محدودکننده مشابه آن نمی باشد و مفاهیم مشابهی با دیگر جنبش های 

(Open Sourceیا محتوا )ی ( آزادOpen Content دارد. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، داده ) های باز

اغلب از جنس کالن داده هستند، با این حال مجموعه داده های کوچک نیز می توانند بصورت باز منتشر شوند. به همین 

 دلیل این دو تعریف از هم متمایز هستند.

 

 داده انواع دیگر و داده کالن باز، داده بین ارتباط -0شکل 

یدی از عملیات تحلیلی را به کالن داده اضافه کرده است و سبب افزایش نوآوری در آن داده باز ضمن اینکه بعد جد

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

ژی، آموزش و ... بطور بالقوه می اصول هشتگانه دولت باز می باشد که در صنایع مختلف مالی، سالمت، حمل و نقل، انر

میلیارد دالر ارزش اقتصادی تولید کند. بسترسازی برای داده باز اصوال باید توسط دولت ها  5222تا  1222تواند حدود 

انجام شود تا بتوان ارزش استخراج شده توسط داده ها را بصورت واقعی مورد استفاده قرار داد. از نمونه بسترهای ایجاد 

این خصوص می توان به پرتال های داده باز اشاره کرد که در دولت های مختلف اجرا شده است و برخی از آنها در شده در 

 ادامه معرفی شده اند.
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 نمونه پرتال های داده باز -0جدول 

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/ 

 

باشد و هر کدام  یدر اجرا م یمختلف یمختلف نشان دهنده الگوها یداده باز در دولت ها یمدل اجرا یبررس 

مثال در دولت  یقرار بگیرد. برا یتجربیات خاص خود هستند که بطور جداگانه حائز اهمیت است و باید مورد بررس یدارا

 یم یپیگیر FASTERشده است که خود آن نیز در برنامه  حفدرال آمریکا این برنامه زیر مجموعه برنامه دولت باز مطر

 از آن ایجاد شده است. یداراجرا و بهره بر یبرا یشود، و در مجموع سازوکار منظم

-4-4-4 رایانش ابری و کالن داده 

است که کل  یپنجم یاد می شود و مسیر توسعه آن به سمت یدر حال حاضر به عنوان صنعت همگان یاز رایانش ابر

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

به سمت رایانش  یسنت یحرکت از سمت سیستم ها باشود.  یحسگر، کالن داده( شامل م یخدمات سالمت، شبکه ها

تامین  یسنت یپیدا کرده است و روشها یاطالعات حساس در ابرها اهمیت بیشتر یمالحظات مربوط به قرارگیر ی،ابر

در مقیاس  یابر یابرها و توسعه شبکه ها یامن ساز یچندین پروژه برا DARPAنیستند. در  یکافاین مدل  یامنیت برا

مثال می توان به پروژه  یانجام محاسبات و کار با کالن داده در آنها ایجاد شود. برا یبرا یباال در حال اجرا است تا بلوغ کاف

توسط  PRISMبا عنوان  ین داده دیگراشاره کرد. پروژه کال PROCEEDو  MRC ،CORONET ،CRASH یها

NSA  ذخیره شده در ابرها و  یمی تواند کلیه داده ها نیتیدر حال اجرا است که بر اساس آن این آژانس ام 4221از سال

این مرکز، ایجاد مرکز  یو پردازش کند. از جمله دیگر پروژه ها یآنها را جمع آور یمربوط به ارتباطات اینترنت یداده ها

آن هزینه  ایجاد یمیلیارد دالر تنها برا 4باشد و حدود  یداده ها و اطالعات م یبعنوان بزرگترین مرکز جاسوس Utah داده

نشان می دهد،  یو کالن داده را به خوب یانجام شده که همگرایی رایانش ابر یشده است. از جمله جدیدترین فعالیت ها

توسعه که تا کنون  یاشاره کرد که عمال مجموعه همه بسترها DARPAدر  MUSEو  PLINY یمی توان به پروژه ها
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بصورت سریع و  ینرم افزار یها-تولید سیستم یقرار می گرفتند، حال برا ادهمتن باز مورد استف یتوسعه سیستم ها یبرا

عنوان  با یگیرند. همچنین پروژه کالن داده دیگر یمورد استفاده قرار م یمطمئن در اهداف مختلف از جمله نظام

DCGS-A و توسط  ردمورد استفاده قرار می گی ینظام یتحلیل سریع اطالعات در کاربردها یوجود دارد که برا

DARPA در افغانستان مورد استفاده  4233در سطح دنیا در حال گسترش است و نمونه اولیه آن در سال  یبصورت ابر

مختلف در سطوح کالن  یدر کشورها یابر یعه زیرساخت هاتوس یبرا یبسیار قابل توجه دیگر یقرار گرفت. فعالیت ها

مناسب در این خصوص  یو کالن داده، ضرورت برنامه ریز یانجام شده است که با توجه به همگرایی رایانش ابر یحاکمیت

 است. یبسیار حیات

-1-4-4 تنظیم مقررات و رگوالتوری 

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

شود، به این شکل که افراد می توانند  یباز اجرا م یآژانس دولت فدرال آمریکا است که با استراتژ 12از  یشمقررات ب

داده انجام می  یبر رو یقو ینظر دهند. در این پروژه تحلیل ها آنخود را ارسال کنند و دیگران در خصوص  یپیشنهادها

در خصوص آنچه که در متن توضیحات است بدست آید. به این ترتیب که نظر افراد تحلیل می شود  یشود تا بینش بیشتر

استفاده،  وردرایج م یمنحصر به فرد، عبارت ها ینظرها ی،تکرار یمشابه، نظرها یدر خصوص نظرها یتحلیل یو گزارشها

مربوط به روند آنها انجام می شود. این پروژه و دیگر موارد شبیه به آن،  ین و تحلیل هانحوه توزیع ارایه نظرها در طول زما

مختلف جهت بهبود مستمر خدمات دولت است  ینشان دهنده توجه دولت فدرال آمریکا به دریافت بازخورد در بخش ها

از مفاهیم نهفته  ین داده است. پس یکمفهوم کال یپیشین، در صدد بهبود آنها با بکارگیر یها یکه با توجه به ضعف فناور

تبدیل دانش  یشود که سازوکار مناسب برا یمحقق م یو این امر زمانبهبود وضعیت است  یتالش برادر کالن داده، 

وجود داشته باشد انتظار می  یبیشتر ادهبدست آمده به عمل نیز ایجاد شده باشد. به عبارت دیگر در کالن داده زمانیکه د

 نیز حاصل شود. ینش بیشتررود که بی

-1-4 یاکالن داده در دن یتوضع یجمع بند 

جامعه ای را تصور کنید که در آن جمعیت بطور نمایی در حال افزایش است، اما خدمات و زیرساخت های عمومی 

آن نتواند پاسخگوی رشد جمعیت باشد و از عهده مدیریت آن برآید. چنین شرایطی در حوزه داده در حال وقوع است. 

بنابراین نیازمند توسعه زیرساخت های فنی برای مدیریت داده و رشد آن در بخش هایی نظیر جمع آوری، ذخیره سازی، 

آنها تمرکز  یرو ی بایستهستند که م ییمشخصه ها یدارا یمسائل ینجستجو، به اشتراک گذاری و تحلیل می باشیم. چن

 :یمکن

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

 ی،صوت یها یانجر ی،ماهواره ا یرتصاو یک،تراف یها یانوب، جر یالگ سرورها ی،اجتماع یشبکه ها

 یدتول یادیز یارو ... وجود دارد که حجم داده بس یصفحات وب، اسناد دولت یمحتوا ی،بانک یتراکنش ها

 کنند. یم
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 یدنرخ تول (Velocity:) یطکه در مح یادیز یاربس یو سنسورها یکاربرد یبرنامه ها یقها از طر داده 

دارند به  یازاز کاربردها ن یاریشوند. بس یم یدو به صورت بالدرنگ تول یادز یاروجود دارند با سرعت بس

صبر  یبه اندازه کاف نتوانیمموارد  یمحض ورود داده به درخواست کاربر پاسخ دهند. ممکن است در برخ

 پردازش شود. یمدت طوالن یبرا یستمگزارش در س یکتا مثال  یمکن

 ( تنوعVariety:) یساختارها یجهباشد که در نت یم یادز یارانواع منابع داده و تنوع در نوع داده بس 

ارسال  یبرا یمختلف یوجود دارد. مثال در وب، افراد از نرم افزارها و مرورگرها یادیز یاربس یداده ا

وجود خطا  ینو بنابرا یشودت میافاز انسان در یمااز اطالعات مستق یاریکنند. بس یاده ماطالعات استف

 یشتریهرچه تنوع ب یرا. زیردقرار بگ یرداده تحت تاث یتجامع یشودتنوع سبب م یناست. ا یراجتناب ناپذ

 وجود خواهد داشت. یزن یشتریب یوجود داشته باشد، احتمال بروز خطا

 ( صحتVeracity:) ممکن است نتوان به  یشوند،م یافتداده ها از منابع مختلف در ینکهبا توجه به ا

موضوع  یکدر خصوص  یادیز یممکن است نظرها ی،شبکه اجتماع یکهمه آنها اعتماد کرد. مثال در 

به  یتواناست که نم یهستند، موضوع ینانو قابل اطم یحهمه آنها صح یاآ ینکهخاص ارائه شود. اما ا

 یصحت را به معنا یقاتاز تحق یاز اطالعات گذشت. البته بعض یادیز یارز کنار آن در حجم بسا یسادگ

و صحت داده را  یفیتحفظ شود تا بتوان ک یدکرده اند که با یانب یداده اصل یحفظ همه مشخصه ها

که نشان کرد  یدتول یتا بتوان داده ا یکندکالن داده صدق م یدوم در مولدها یفکرد. البته تعر ینتضم

 باشد. یداده اصل یها یژگیدهنده و

 

 ابعاد عمومی مسائل کالن داده در دنیا -2شکل 
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وجود دارد که بصورت  یزن یگریدهد. البته ابعاد د یرا نشان م یامسائل کالن داده در دن یشکل ابعاد عموم ینا

 :یشودمسائل مطرح م یدر برخ یمورد

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

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

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

موجود  یو ممکن است داده ها یستن یادسرعت نوسان داده ها ز یک،تجارت الکترون یمعمول یستمس

داده با نوسان  س،ارز و بور یلتحل یرنظ ییسال ارزش خود را حفظ کنند، اما در کاربردها یک یمثال برا

 یبه خود م یدیجد یرو مقاد یدهندمواجه هستند و داده ها به سرعت ارزش خود را از دست م یادیز

 یتو نوسان داده ها حائز اهم ییراتتغ یلبه منظور تحل یاطالعات در زمان طوالن ی. اگرچه نگهداررندیگ

 یدرا دربر خواهد داشت که با یادیز زیسا یادهپ یها ینهاطالعات، مسلما هز یدوره نگهدار یشاست. افزا

 در نظر گرفته شود.

 یشنما (Visualization:) ینکهاطالعات است. ا یشن داده، نمامشکل در حوزه کال یاز کارها یکی 

قابل فهم و قابل مطالعه باشد  یبه خوب یچیده،اطالعات با ارتباطات پ یمکه حجم عظ یمکن یکار یمبخواه

 است. یریمناسب اطالعات امکان پذ یساز یو بصر یلیتحل یروش ها یقاز طر

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

ارزش آن را از نظر  یشود،داده و پردازش آنها م ینگهدار یکه برا یا ینههز یاآ یگرارزش است. بعبارت د

باالتر به  یها یهشوند. ال جابجامختلف  یها یهدر ال یتوانندنه. معموال داده ها م یادارد  یریگ یمتصم

مربوط به  ینگهدار یباال ینههز یتواننداز سازمانها م یبرخ یننابراباشند. ب یداده م یشترارزش ب یمعنا

 باالتر را قبول کنند. یها یهال

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

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

، "یش بینی دقیقتر و بهتری بدست آوریموقتی که با رویدادهای بیشتری از نظر آب و هوایی مواجه باشیم، توان پ"، "کنیم

تعداد تراکنش های بانکی، بیمه و مالی افزایش "، "در دنیایی با خودروهای بیشتر، آمار تصادفات و حوادث را کاهش دهیم"

 و "با منابع طبیعی کمتر، به انرژی بیشتر و ارزانتری دسترسی داشته باشیم"، "پیدا کند، ولی تقلب کمتری را شاهد باشیم

 بسیاری موارد دیگر از این قبیل که اهمیت پنهان کالن داده را نشان می دهد.
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 یرانکالن داده در ا یتوضع -3

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

و  یاطالعات یکقابل عرضه و گردش تراف یوافقدان محت ی،، ضعف رگوالتورSLAنبود  یین،پا یفیتبا سرعت و ک ینترنت،ا

 یدر کشور مطرح شده است که هنوز روش ها یحال راشاره کرد. بحث کالن داده د یتوانمرزها م یرونداده ها به سمت ب

از بخش ها با نبود  یاریدر بس یمورد استفاده قرار نگرفته است و حت یریگ یمداده در سلسله مراتب تصم یلتحل یسنت

 یمشکالت در مدل ین. ایماطالعات مواجه هست یریتدر مد یو بطور خالصه با ناتوان یت،نبود شفاف ی،اطالعات یها یستمس

 نشان داده شده است: 4Cبا عنوان 

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

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

 یمسائل سنت

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

 اطالعات یفناور یسنت یکردهایرو

 Community :)رخه عمر آنو چ یفناور یریتمد یاطالعات برا یفناور یرهضعف زنج )جامعه 

 

 ابعاد عمومی مسائل کالن داده در ایران -3شکل 
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 داده "مسائل کالن"با  یم،مواجه باش "کالن داده" مسائلما با  ینکها یکه بجا یکندم یانمدل ب ینا یقتدر حق

 یریبا بکارگ یطرح همان مسائل سنت یبرا یموضوع سبب شده است که بحث کالن داده به موضوع ین. ایممواجه هست

 یندفرآ یک یوناتوماس یرساده نظ یمسائل یکه حت میشودمشاهده  یبترت ینشود. به ا یلمدرن تبد یها و ابزارها یفناور

و تالش  یکنندکالن جلوه م یبعنوان مسائل یزدر سازمان ن یلجهت انجام تحل یهوش تجار یابزارها یریبکارگ یا یسازمان

 .یشوداز مسائل کالن داده مطرح م ییحل آنها بعنوان نمونه ها یبرا

 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 عمده به ابزارها یو وابستگ یدر حوزه توسعه فناور یضعف دانش بوم 

o یدجد ینرم افزار یها یفناور یداطالعات کشور در حوزه تول یت فناورضعف صنع 

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 یهماهنگ برا یریتنبود نظام مد 

o یاطالعات یتنبود فرهنگ شفاف 

o داده ها ینبود فرهنگ به اشتراک گذار 

o در کشور یچرخه فناور یریتدر حوزه مدموفق  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 حقوقی و استانداردهای کالن داده یتوضع 

o یضعف رگوالتور 

o یفناور یریتمد یمشخص برا ینبود متول 

o و استانداردها یمسائل حقوق ینتدو یبرا یعدم بلوغ جامعه کاربر 
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 چشم انداز کالن داده در دنیا و در کشور ایران -9

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

نشان داده شده است، نموداری است از موسسه تحقیقات گارتنر که بصورت مستمر وضعیت  یرمحقق شود. آنچه در شکل ز

ها نشان داده می شود که پس از ظهور و -بلوغ فناوری تبلوغ فناوری های مختلف را گزارش می کند. در محور افقی وضعی

گذر از سطح انتظارات مختلف، اگر مورد پذیرش واقع شوند، به مرحله تجاری سازی رسیده و مورد استفاده قرار می گیرند. 

بصورت کاذب اوج می گیرد و پس از آن  یفناور یمعرف یدر محور عمودی سطح انتظارات نشان داده می شود که در ابتدا

ط می کند، و در مرحله ای دیگر بصورت واقع بینانه مورد استفاده شود و سطح انتظارات به شدت سقو یحباب شکسته م

 قرار می گیرد.

 

 ها فناوری بلوغ یمنحن روی بر  توسعه حال در و یافته توسعه های مجموعه ریزی برنامه مدل -9شکل 

که در اینجا برای ما حائز اهمیت است، نگاشت مدل برنامه ریزی یک مجموعه )شامل سازمان های دولتی  موضوعی

و یا شرکتهای تجاری( نسبت به توسعه فناوری است. مجموعه های توسعه یافته معموال نقشی پیش فعال دارند و با ارائه 

نوظهور مطرح می شود. اما  یها یکه به عنوان فناوردستاوردهای جدید خود، فناوری های را وارد این چرخه می کنند 

که فعال تر  یمجموعه های در حال توسعه، بدلیل فقدان نوآوری اغلب در دو نقطه دیگر از این نمودار قرار دارند. آن های

ا صرف هستند، اغلب در زمان اوج گرفتن انتظارات سعی می کنند با فناوری هایی که بیشتر مطرح هستند آشنا شوند و ب

بودجه های تحقیقاتی نسبت به شناخت فناوری اقدام می کنند. اما مجموعه های منفعل تنها مصرف کننده هستند و وقتی 

 کنند.-فناوری با بلوغ خوبی به مرحله تجاری سازی رسید تنها از آن استفاده می
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اصوال نمی تواند پیشرفت  در حال توسعه، یتحقیقات در کشورها یدهد که مدل سنت ینشان م یمدل به خوب این

یابد. زیرا پیوسته در حال  یآنها کاهش م یتضمین کند و به مرور توان رقابت یو تولید فناور یآنها را در عرصه نوآور

آورند و  یو تولید بدست نم ینوآور یبرا یو فرصت وندش یمطرح م یهستند که با شتاب زیاد یشناخت موضوعات جدید

 خواهد بود. یو یا صرفه اقتصاد یدست دهد، فاقد بلوغ کاف یاگر هم چنین فرصت

-3-2 یاچشم اندازه کالن داده در دن 

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

مختلف و به وجود آمدن  یعصنااطالعات در  یحرکت باعث گسترش کاربرد فناور یننظر ارتباطات و محاسبات است. ا

 یدیمسائل جد یگرد یاز طرف ی. ولیدروزمره ما را نسبت به گذشته بهبود خواهد بخش یشده که زندگ یاییفرصتها و مزا

کالن داده موجب استخراج  یگر،د ییخواهد بود. از سو یرفراگ یانشیرا یطمح ینا یذات یتمطرح خواهد شد. کالن داده ماه

در  یو توسعه علم و فناور یدر نوآور یشتریشود که به واسطه آن رشد و شتاب ب یموجود م یده هادانش نهفته در دا

توان انتظار  یرا در دو حوزه م یشرفتو پ یموضوع کالن داده، نوآور یترود. با توجه به ماه یمختلف انتظار م یحوزه ها

 داشت:

 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 یشتریب

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

 بود. یمآموزش و ...( خواه ی،نظام یمه،بانک، ب ی،بشر )سالمت، حمل و نقل، کشاورز یزندگ

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

به خود گرفته است  یشتریبا شروع مباحث کالن داده، شتاب ب یادر دن "یابر یانشرا" یرشمثال پذ یها در نظر گرفت. برا

 یدهایپد یهانتظار ارا یدبود و با یممفهوم کالن داده خواه یشتر، شاهد گسترش هر چه ب"یاءاش ینترنتا"و با ظهور 

چشم  یناز ا یگریابعاد د یم،نگاه کن یفعل یشرفتبه روند پ یفلسف ی. حال اگر کمیمدر ادامه داشته باش یزرا ن یدتریجد

ارتباط بین آنها  یرز شکلجود پنج بعد اصلی است که در خواهد شد. توسعه فناوری اطالعات نشان دهنده و یاننما یزانداز ن

 نشان داده شده است:

 (یفیزیک ینیازها )زندگ 

 واسط ها 

 محتوا 

 )کاربردها و خدمات )پیش خوان فناوری 

 )بستر ها و زیرساخت ها )پس خوان فناوری 

تای اراده او، انسان نیز که بخش مربوط به زندگی فیزیکی، خدایی وجود دارد که انسان را آفریده است و در راس در

گفته می شود خدا از روح خود در او دمیده است )وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُُّوحِى؛ از روح خود در آن  یاسالم یبر اساس جهان بین
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است که امکان انجام هرگونه دخل و تصرفی را در آن  ی، حجر(، با حسی خدا گونه در حال خلق دنیایی مجاز43دمیدم. 

 دارد.

 

 اطالعات فناوری حوزه در یریز برنامه ابعاد -5شکل 

مشاهده می شود که هرچه توان بیشتری در تولید فناوری های مربوط به این حوزه )خصوص بخش های مربوط به 

( وجود داشته باشد، قدرت بیشتری در دخل و تصرف وجود دارد که اغلب این یارتباط یپس خوان فناوری و نیز واسط ها

کار با تالش بر نفوذ بیشتر در بازار و تدوین استانداردها همراه است. بنابراین مشاهده می شود که در دولت های توسعه 

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

که به منظور  MUSEو  Plinyو یا پروژه های دیگری نظیر  FASTERو یا پروژه  NITRDمثال میتوان به کالن برنامه 

افزایش شتاب در توسعه فناوری از ابعاد مختلف در حال انجام است اشاره کرد. همچنین مشاهده می شود که مجموعه 

در تدوین استانداردهای مرتبط با فناوری های  ITU-Tو  ISOا سایر مجموعه ها نظیر هماهنگ ب NISTهایی نظیر 

 نوظهور پیشگام هستند.

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

یانش فراگیر و مباحثی از این قبیل، قادر خواهند بود مباحث جدید نظیر رایانش ابری، اینترنت اشیا ، رایانش سیار ، را

ها از یک طرف و از  یاست که با توجه به همگرایی علوم و فناور هیبیشترین سطح کنترل را در آن بدست آورند. کامل بدی

اجتماعی  طرف دیگر نفوذ فناوری اطالعات در ابعاد مختلف زندگی بصورت واقعی )نظیر تاثیرگذاری رسانه ها و شبکه های

در خانواده و جامعه، نظریه بازی ها در اقتصاد و سیاست، هوش تجاری در کسب و کار، رایانش ابری در ارائه خدمات 

فناوری اطالعات سازمان ها و دولت ها، نفوذ سنسورهای مختلف در زندگی روزمره، حتی حوزه سالمت و ...( این نظارت و 

می باشد. پس امکان کنترل دنیای فیزیکی به واسطه افزایش توان مدیریت  مدیریت قابل گسترش به زندگی حقیقی نیز

فضای مجازی، انگیزه باالیی برای راهبری فناوری اطالعات و استانداردسازی آن توسط دولت های توسعه یافته ایجاد می 

 کند.
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-4-2 چشم انداز کالن داده در ایران 

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

اطالعات و  یدر حوزه فناور یمل ی. بر اساس برنامه ها و پروژه هایردمختلف در آن مورد استفاده قرار بگ یبخش ها

پهن باند و  ی، توسعه دسترسIPv6 ی، گذر به نظام آدرس دهیکاطالعات و توسعه دولت الکترون یشبکه مل یرارتباطات نظ

 یتحقق نسب یران،هوشمند در بازار ا یزاتعرضه روز افزون تجه ینو همچن یدجد یهمراه به نسل ها یمهاجرت اپراتورها

. با یستن هندور از ذ یندهتا دو سال آ یکاربران انسان یباند برا یدرصد پهنا 322نفوذ  یبدر کشور و ضر یاءاش ینترنتا

 یبر فناور یمبتن یو خدمات عموم یصنعت یاقتصاد یدر حوزه ها یمل یپروژه ها یاو اجر یاءاش ینترنتا یتحقق نسب

(، یالدیم 4242برنامه ششم توسعه )سال  یانتا پا یبوم یاجتماع یاطالعات و ارتباطات و ظهور رسانه ها و شبکه ها

 قرار خواهد داد. یتاگزابا 5فوق تا  یاز برنامه ها و پروژه ها یاز بهره بردار شینا یداده ها یداخل یدکشور در آستانه تول

با در نظر گرفتن  یشود،م یط یدر حوزه توسعه علم و فناور یرانکه بطور عام در ا یریاست که مس یدر حال این

 یرا. زیکندنم یمرا ترس یاطالعات( چشم انداز مطلوب یدر حوزه فناور یفناور یدو تول ی)از نظر نوآور یشکاف فناور

 ینکشور را تضم یشرفتباشد که پ یفعال م یشپ یافعال  لتاز دو حا یکیبر  یمختلف مبتن یقالب بر بخش ها یاستراتژ

 یراصالح مس یمناسب برا یزیمطلوب، نسبت به برنامه ر یطکالن از شرا یریشود پس از طرح تصو یسع ید. پس بایکندنم

 گام برداشت. یفعل
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 کشور ایرانچالش های حوزه کالن داده در دنیا و در  -5

-3-5 چالش های فنی و زیرساختی 

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

 به داده ها یکند بودن دسترس 

 یرابطه ا یداده ها یگاهپا یسربارها 

 یمعظ یداده ها یجمع 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: 

 هستند،  یزن یمشکالت فراوان یدارند، دارا یادیاستفاده ز ینکها ینموجود مانند هادوپ، در ع یابزارها

 الزم را ندارند یموارد مانند سرعت پردازش کارآمد یمثال دربرخ یبرا

 امور ندارند یتمام یالزم را برا ییکارا یموجود برا یابزارها 

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

 یحفظ محرمانگ 

 از نفوذ یریو جلوگ یصتشخ 

 یکنترل دسترس 

 بزرگ یها داده یعدر توز یساز پراکنده 

 ها داده یگاهدر پا یگمنام یجادا 

 وجود چالش ها در زمینه الگوریتم های پردازش و تحلیل اطالعات 

 وجود چالش در سخت افزار پردازش و ذخیره سازی 

 توزیع جغرافیایی 

 ها همزمان سازی داده 

-4-5 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 
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 در حال  یزمان ممکن در کشورها یندر کمتر یمعظ یو هدفمند داده ها یحصح یساز یادهنحوه پ

 توسعه

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

 یهو جذب سرما یمعظ یکالن در بخش داده ها یگذار یهسرما 

 رخورد کنندبا آن ب 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 

 تواند  یداده ها م 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 یایمزا

 مسئله قابل توج است یکخود  یداده ها به خود ینا یرهوجود دارد و ذخ یرساختیکمبود امکانات ز 

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

 و استفاده از آن وجود ندارد یره برداربه یبرا یدرک نشده و لذا برنامه ا یمعظ یداده ها یارزش واقع 

 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 یمحرحفظ 

  یننقص قوان یانبود و 

 یفکر یتو حقوق مالک یمعنو یتمالک ینقوان 

 یکمربوط به تجارت الکترون ینقوان 

 یبریجرائم و تخلفات سا ینقوان 

 یقدر حوزه مصاد 

 در حوزه برخورد 

 در کشور یافتهکردن محصوالت توسعه  یسنسال 

 مانند مت یسنسبا ال یمحصوالت یهبر پا یتوسعه محصوالت داخل( ن بازGPL ،BSDF  )و انواع مشابه

 ها یسنسال یناز ا یبدون داشتن دانش و شناخت کاف

-1-5 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 
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     .عدم وجود انگیزه و آگاهی الزم در شرکت ها و سازمانها برای استفاده از داده های عظیم 

     .ضعیف بودن رزومه کاری فعاالن در حوزه داده های عظیم 

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

     یاد مسئله سبب خواهد شد تا هر گونه فعالیت اعم از علمی و مقیاس بزرگ کار و پیچیدگی بسیار ز

پژوهشی تا صنعتی مقیاس بزرگ داشته باشد و نیازمند سرمایه گذاری های کالن، مدیریت راهبردی 

 دقیق و منظم و با ریسک باال باشد.

     عدم راه اندازی و احتمال شکست پروژه 

     ( در دسترس نبودن دادهNoData Problemدس ) ترسی به داده ها که معموال در اختیار نهادهایی

 است که دغدغه های امنیتی دارند و دسترسی به آنها را فراهم نمی کنند.
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 بررنامه ریزی در حوزه کالن داده -6

-3-1 کشور ایران در حوزه کالن داده یسیاست های کلی و راهبردها 

 یهبه عنوان سرما یمعظ یدر نظر گرفتن داده ها 

 حوزه ینر اد یگذار یهسرما 

 داده ها به سمت داخل کشور یکتراف یتهدا 

 در کشور یدیتول یداده ها یتو هدا یریتمد 

 یمعظ یاز داده ها یو بهره بردار یگذار یهسرما 

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

 یو حفظ متخصصان داخل یجاداز نخبگان جهت ا یتحما 

 یانهکاربرد گرا یکردبا رو یمعظ یدر حوزه داده ها یقاتتحق یبرا یزینامه ربر 

-4-1 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 

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

محدود  یداثربخش باشند نبا ینکها یبرا یتخصص یها یهزبان مشترک: ارا یکبه  یدنجهت تبادل نظر و رس

باشد. در جلسات هم  داشتهوجود  یشیبصورت مستمر در جلسات هم اند یدآن با یباشد و بجا یشهما یکبه 

پردازش مباحثات بصورت  جهت ثبت و یندیفرآ یدصرفا مباحثات پراکنده انجام شود و با یدهم نبا یشیاند

 مستمر وجود داشته باشد. 

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

 (یتیو حاکم ی/ صنعت یکسطوح آکادم

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

 مطرح در کشور یبر اساس کاربردها محورها یده یتاولو 

 شرکت های بزرگ و سازمانها یانیو مدیران ارشد و م ینلزوم توجیه مسئول 

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

 یجنتا یجلسات هدف مند و مستندساز یلزوم برگزار 



 43 عظیمسند خروجی همایش داده های 

 

-1-1 کالن دادهچشم انداز تکالیف و مأموریت های دولت در حوزه  

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

 مرجع و تکسونومی کالن داده و ایجاد نقشه راه فناوری در کشور در حوزه کالن داده(

 رویکرد اثرگذاری به جای اثرپذیری با شروع از ایجاد اکوسیستم 

 ن عوامل مؤثر در چرخه )صنعت، دانشگاه و کاربران پایانی و...( بر اساس مدل دانش آزادارتباط بی یجادا 

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

 حمایت از پروژه ها و پایان نامه های این حوزه 

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

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

 کند و از  یکرا هم شر یبخش خصوص یستبا یدولت م یشمختلف مطرح شده در هما یبا توجه به بحث ها

 یدحوزه استفاده نما ینآن در ا یها یتقابل

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

مرتبط در  یندهایفرآ یفو تعر یو کشف جرم و ...( از منظر قانون گذار کشف تقلب یرکاربرد کالن داده نظ

 یحوزه قضائ

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

و جامعه آزاد )برای جلوگیری از انحصار(.  open dataکارگروهای مختلف داده های عظیم بر اساس مدلهای 

 مختلف( یعصنا یبه مجموعه داده ها ی)پلتفرم دسترس http://data.govمثال: 

 موجود: یاز فرصتها یریبهره گ 

o مخابرات  یقاتدر مرکز تحق یابر یانشمرتبط با را یهایبا برنامه قطب فناور یی: همگراییمثال اجرا

 یبوم یاز توسعه راهکارها یتجهت حما

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 یتحما 
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-2-1 چشم انداز مأموریت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در حوزه کالن داده 

 مدل های جدید برای حل مسائل داخلی تالش برای ارائه 

 و  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 یالگوها

 یر با روش هاموجود در کشو یارزش استخراج شده از داده ها یزانم یریجهت اندازه گ یسازوکار یجادا 

 یشنهادیمدرن پ یو روش ها یفعل یسنت

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

 یکشف تقلب و کشف جرم و ...( از نظر فن یرنظ یمعظ یاز بعد کاربرد داده ها

 (اطالعات ی: برنامه رصد خانه فناورییمثال اجرا) آینده پژوهی 

-5-1 چشم انداز مأموریت صنایع، شرکت های دانش بنیان و واحدهای خصوصی در حوزه کالن داده 

 تالش برای افزایش توان داخل جهت حل مسائل مرتبط با داده 

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

 فظ پویاییبرقراری ارتباط موثر با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی برای ح 

 ارایه تجربیات موفق جهت بهبود اکوسیستم 
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 ضمائم -1

 نتایج نظرسنجی های انجام شده در همایش داده های عظیم در این قسمت ارایه شده است.

-3-1 وضعیت آماری شرکت کنندگان: 
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-4-1 ها:کالن داده در سازمان یها یژگیو 

 

 سازمان شماانواع کالن داده در  -6شکل 

 

 متولی کالن داده در سازمان -1شکل 

 

 بازه های زمانی پردازش داده -1شکل 

 

 

 ویژگی های مطرح در بکارگیری کالن داده -4شکل 
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 سازمانقالب های داده موجود در  -01شکل 

-1-1 ی مورد نیاز یا مورد استفادهها یرساختها و ز یفناور 

 

 از چه تکنولوژی هایی در حوزه کالن داده استفاده می کنید -00شکل 

 

 چه بسترهایی برای کالن داده مورد نیاز شماست -02شکل 
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-2-1 چالش ها و فرصت ها 

 

 مزیت های استفاده از کالن داده -03شکل 

 

 چالش های اصلی پیاده سازی کالن داده در سازمان -09شکل  

 

 

 مشخص های کالن داده -05شکل 

 

 چالش های سه سال آینده -06شکل 

 


