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مقدمه

 تعریف کالن داده ها)Big Data    () داده هاي عظیم، داده هاي حجیم، مَه داده
..)ها و 

مجموعه اي از تکنیک هاي پیشرفته در جهت جمع آوري، ي شامل رویکرد
ه کهاي با حجم باال، نرخ تولید باال و تنوع زیاد مجموعه داده تحلیلپردازش و 

.منجر به تولید دانش و استخراج ارزش افزوده از داده ها می گردد

گاه شود که پردازش آنها بوسیله پایها اطالق میها به حجم زیادي از دادهکالن داده
   .هاي سنتی و ابزارهاي پردازش و تحلیل سنتی قابل انجام نیستداده

3V: Volume, Velocity, Variety 
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اهمیت داده ها و کالن داده ها
هاتولید فزاینده داده

 ،هاي کههاي مراقبت سالمت، شبتجارت الکترونیکی، اینترنت اشیاء، سیستمتلفن هاي هوشمند
اجتماعی و کاربردهاي مبتنی بر وب

دارائی ملینفت جدید                داده ها : ها ارزش بالقوه نهفته در کالن داده

تولید مواد اولیه حیاتی براي اقتصاد جهانی: هر دو یک نقش را ایفا می کنند  
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اهمیت داده ها و کالن داده ها

یک عامل کلیدي براي رقابت و رشد براي کلیه شرکت ها : تحلیل داده ها

،افزایش رقابت وموجب مزیت رقابتی در کسب و کارها، محرك نوآوري،  اشتغال زا 
اثرات مثبت اجتماعی

توري کالن داده ها باعث تغییرقواعد بازار شده اند که نیازمند دیدگاههاي جدید رگوال
.  است

چه کسی صاحب داده هاست و چه کسی از آن بهره مند می شود: مبارزه بعدي.
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بهبود و 

توسعه 

خدمات

جذب 

مشتریان 

بیشتر

ه تولید داد

رهاي بیشت
سیکل اقتصاد داده محور
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)ادامه(اهمیت داده ها و کالن داده ها 
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 براي پردازش این حجم از داده ها، شرکتها به
 پاالیشگاههاي داده هاسرعت در حال ساخت 

.هستند

 IDC )International Dataموسسه معروف و معتبر 
Corporation( ،که یک موسسه مطالعات بازار است ،

هاي  همان داده( "دنیاي دیجیتال"پیش بینی نموده که 
اي به حجم داده ه) تولید شده و انتشار یافته در هر سال

در ) صفر جلوي آن 21با  180(زتا بایت  180حدود 
نمودار سمت چپ در شکل (خواهد رسید  2025سال 

ک این حجم به اندازه اي است که اگر قرار باشد در ی). 1
میلیون  450شبکه اینترنت باند پهن تزریق شود حدود 

! سال نیاز دارد

1شکل  7



 از همه مهمتر این که ارزش داده
.  ها رو به افزایش است

ااستارت آپ هاي مبتنی بر داده ه  :
از اصلی ترین ارزش آفرینان در 

حوزه اقتصاد مبتنی بر داده ها       
و  )داده(به دنبال نفت دیجیتالی

استخراج آن و تبدیل به یک 
خدمت جدید هوشمندانه 

ر این همانند تولیدکنندگان نفت، د
د حوزه نیز شرکت هاي بزرگ تولی

کننده داده ها بر شرکت هاي 
.کوچک فائق آمده اند

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

)ادامه(اهمیت داده ها و کالن داده ها 

8



موضوعات مهم در توسعه اقتصاد داده ها
 پژوهش هایی در زمینه ارائه : مشکل قیمت گذاري مجموعه داده ها:  "بازار داده ها"عدم وجود

Infonomics: گارتنر: متدولوژي هاي قیمت گذاري داده ها
 عدم آگاهی افراد از ارزش داده هاي خود و اینکه نمی خواهند مشغول و گرفتار مدیریت این

.موضوع شوند
 اشتراك گذاري اطالعات شخصی در مقابل دریافت خدمات رایگان
امکان بروز تعارض در مورد مالکیت داده ها بویژه داده هاي شخصی

 و "بازار داده ها"، "اکانت یا حساب داده ها"، "تجارت داده ها"ایده هایی که مطرح شده عبارتند از 
"کارگزاران داده ها"
داده ها یا الگوریتمهاي تحلیل: منبع ایجاد ارزش در خدمات داده محور چیست: نکته مهم دیگر 

داده ها؟
وریتمها ارزش اصلی به کیفیت الگوریتمهاي تحلیل  داده ها و مهارت شرکتها براي توسعه این الگ

. تعلق دارد
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)ادامه(اهمیت داده ها و کالن داده ها 

دعدم وجود بازار داده ها باعث می شود پاسخ به سه مسئله گره خورده سخت تر شو: 
.انحصار زدایی، حفظ حریم خصوصی و برقراري عدالت اجتماعی و جغرافیایی

 انحصار زداییراه حل :

ع مثال داده هایی را که جم. دولتها جایگزینهایی براي مجموعه داده هاي متمرکز ایجاد کنند
ین همچن. کرده اند در اختیار شرکتهاي کوچک قرار دهند تا به آنها فرصت عرض اندام بدهند

.  نیز یک راه مناسب است "تعاونیهاي داده ها"پشتیبانی از 

"یا "قانون عمومی حفاظت از داده هاGDPR  )General Data Protection 
Regulation  ( ارائه دهندگان خدمات برخط ملزم :  2018قانون جدید جامعه اروپا از سال

گان خواهند بود که براي مشتریانشان امکان انتقال داده ها و اطالعات خود به دیگر ارائه دهند
.خدمات و حتی رقبا را فراهم آورند
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)ادامه(اهمیت داده ها و کالن داده ها 

ل حم"تسهیل به اشتراك گذاري داده هاي شخصی  و : حفظ حریم خصوصی افراد
 حفظ حریم خصوصی"، مسئله دیگري را به پیش می کشد که "پذیري داده ها

.است  "افراد

 قانون جدید جامعه اروپاGDPR: ملزم نمودن شرکتها به ارائه اطالعات شفاف به افراد در مورد
نحوه استفاده از داده هاي آنها

 مثال : امکان دنبال کردن داده ها و تعیین این که چه کسی از آنها استفاده کرده است
Bitmark  که یک شرکت نوپاست و از فناوريblockchain  تحتbitcoin ) یک ارز
.، براي اینکار استفاده می کند)دیجیتالی

نیاز به نوآوري هاي قانونی مثل قانونمند نمودن نحوه دسترسی و استفاده از داده ها.
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)ادامه(اهمیت داده ها و کالن داده ها 

برقراري عدالت اجتماعی و جغرافیایی
معامله نابرابر تولید کنندگان داده ها با ارائه دهندگان خدمات داده محور.

سهیم بودن تولید کنندگان داده هاي خام در خدمات هوش مصنوعی داده محور  .

 آموزش دادن به مردم که داده هایشان داراي ارزش است و اینکه باید در ازاي ارائه داده ها، به آنها پرداخت
. صورت گیرد

در حال حاضر اکثر شرکت هاي اصلی: یک توزیع جغرافیایی یکنواخت تر از ارزش استخراج شده از داده ها 
.فعال در حوزه کالن داده ها در آمریکا مستقر هستند یا توسط شرکتهاي آمریکایی مدیریت می شوند

ر کشمکشهاي گذشته بین اروپا و آمریکا در مورد موضوع حریم خصوصی نشانه هایی از آنچه در آینده د
. موضوع داده ها احتمال وقوع دارد را در بر دارد

 جمع آوري شده در چین را در  "داده هاي حیاتی"پیش نویس قوانین در چین شرکتها را ملزم می نماید
.سرورهاي داخل چین ذخیره کنند
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مشخصات پروژه

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

13



مشخصات پروژه

96الی شهریور  95آبان : زمان پروژه 

پاسخ به درخواست معاونت نظارت و برنامه ریزي راهبردي : انگیزه اجراي پروژه
ها  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در خصوص برنامه ریزي براي فناوري کالن داده

Big Data

ایی کالن داده ها و تدوین نقشه راه و اقدامات اجر مختلفشناسایی ابعاد : هدف پروژه
و ارائه پیشنهادات به دیگر ( الزم در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

ستم که بتوان در نتیجه آن، بستري مناسب جهت ایجاد و توسعه اکوسی ) سازمانها
 کشورکالن داده هاي کالن داده ها در کشور و بهره گیري از ارزش هاي پنهان در 

 .  آماده نمود
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پیچیدگی کار

نامشخص بودن مرزهاي کالن داده ها

ابهام در حوزه کارکردي پروژه

نوپا بودن موضوع کالن داده ها در کشور

فناوري، کسب و کار، حقوقی و : گستردگی موضوعات مطرح در پروژه...

کمبود نیروي متخصص در حوزه کالن داده ها

نیاز به بازنگري شناسنامه پروژه و تدوین منشور پروژه در زمان اجراي پروژه

 تنوع متدلوژي هاي تدوین نقشه راه

ه راه  لزوم تلفیق موضوعات فناورانه، کسب و کاري، خدمات و حقوقی در تدوین نقش
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ساختار اجرا و نظارت
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ساختار 
اجرایی پروژه

آقایان دکتر یاري، دکتر رحمانی، مهندس ابراهیمی، دکتر رسولی و دکتر شکري پور: تیم نظارت پروژه
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حوزه هاي راهبردي پروژه
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فناوري

محصوالت و 

خدمات
کسب وکار
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اجزاء مورد نظر در پروژه
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متدلوژي تدوین نقشه راه کالن داده ها
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)فاز صفر(تهیه و تدوین منشور پروژه 
 آماده سازي زیرساختهاي

اطالع رسانی از قبیل 

 سایت و شبکه اجتماعی

)2فاز (

 مشابه بین المللی

:مطالعات تطبیقی

مرور نمونه هاي 

 مشابه بین المللی

:تحلیل محیط 

فاز ابعاد مختل در کشور

:تحلیل محیط 

 ه هاکالن دادتحلیل محیط 

فاز ابعاد مختل در کشور

وم تحلیل زیست ب

 کسب و کار کالن

داده ها

)2فاز (تحلیل  )1فاز (مطالعات مقدماتی و شناخت اولیه 

الن تبیین مولفه هاي مختلف ک

داده ها

اسی تعیین گونه شن•
 از کالن داده ها

مختلف  منظرهاي
 عمرج معماري تعیین •
 ارزش زنجیره ترسیم و

داده ها کالن

شناخت  
وضعیت 

کالن داده 
ها در جهان

)1فاز (ا تصویب منشور پروژه توسط نماینده کارفرم

ستیتحلیل اسناد باالد

متدولوژي 
ه تدوین نقش
راه کالن 

داده ها

         96آذر  -تدوین نقشھ راه کالن داده ھا –کارگاھھای آموزشی ھفتھ پژوھش 
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تدوین چشم انداز 

وضعیت مطلوب

تدوین چشم انداز 
و

اهداف مبتنی بر شناخت  
وضعیت مطلوب

تدوین راهبردها

ساز 
ت 

جه
ن 

ارکا
)

فاز 
3(

انی پشتیبانی و به روز رس

هاي اطالع  زیرساخت

 رسانی از قبیل سایت و

)3فاز ( شبکه اجتماعی

)2 فاز(مبانی و مطالعات مقدماتی  )1فاز (شناسایی فناوري 

ت ترسیم نگاش

 تقسیم(نهادي

)کار اجرایی

امه تدوین شناسن
 و فعالیت ها پروژه

ها

ه تدوین نقش

کالن  راه

ها داده

تعیین عناوین 

پروژه ها و فعالیت 

ها

ی و 
برنامه  عملیات

ت 
ش

ره نگا
)

فاز 
3(

)فنی و غیرفنی(سیاست ها /تدوین اقدامات 

ادامه 
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متدولوژي 
ه تدوین نقش
راه کالن 

داده ها
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مطالعات مقدماتی و شناخت اولیه: فاز اول
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اتبیین مولفه هاي مختلف کالن داده ه: فاز اول

         96آذر  -تدوین نقشھ راه کالن داده ھا –کارگاھھای آموزشی ھفتھ پژوھش 
محمدشھرام معین

حقوق، قوانین و مقرراتکسب و کارمتدلوژي تدوین نقشه راه

الانتق و تولید ذخیره سازي

تحلیل بصري سازي

زیر ساخت 
رایانشی

کاربردها

زنجیره 
ارزش کالن 

داده ها

فناوري

ابري رایانش

اسرویسه معماري مرجعامنیت استانداردها
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17 شاملدر مورد مولفه هاي مختلف کالن داده ها هر یک  گزارش:
 مفاهیم اساسی

ترمینولوژي•
مفاهیم پایه اي•
اصول حاکم•
•....

 گونه شناسی
روشها•
ابزارها•
•....

در جهان وضعیت موجود
ابزارها•
شرکتها•
•....
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تحلیل: فازدوم
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کارهاي انجام شده در فاز دوم

 راه اندازي سایتbigdata.itrc.ac.ir  و کانالopenbigdata

 د، مالزي تدوین نقشه راه کالن داده ها در جامعه اروپا، آمریکا، ایرلنمطالعات تطبیقی
و چند نمونه فرعی

ی، بررسی جنبه هاي مختلف نقشه هاي راه کالن داده ها مانند چشم انداز، راهبرد، اهداف، تحلیل شرایط محیط
نگاشت نهادي، ذینفعان، روش شناسی، چالش ها، افق زمانی، پیشران ها، مطالعات آینده پژوهی، حوزه ها و 

. کاربردهاي منتخب و برخی موارد دیگر در قالب جداول مطالعات تطبیقی

 نی و کالن داده ها در کشور شامل ابعاد فنی، سیاسی، اجتماعی، قانوتحلیل محیط
اقتصادي

عوامل   مرور ادبیات تحلیل محیط، تعیین جایگاه تحلیل محیط در تدوین نقشه راه کالن داده ها، شناسایی
محیطی

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
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)ادامه(کارهاي انجام شده در فاز دوم 

تحلیل زیست بوم کسب و کار کالن داده ها
ها وکارهاي مبتنی بر کالن داده بوم کسب بررسی مدلهاي مختلف زیست

پیشنهاد مدل زیست بوم کسب وکار کالن داده در ایران

کالن داده ها  نفعان تحلیل ذي

نفعان زیست بوم کسب وکارهاي مبتنی بر کالن داده ها در ایران شناسایی ذي

نفعان و مدل هاي آن بندي ذي طبقه

ها در  نفعان شناسایی شده در زیست بوم کسب وکارهاي مبتنی بر کالن داده بندي ذي طبقه
ایران

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
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)ادامه(کارهاي انجام شده در فاز دوم 

 ي توسعه کالن داده ها در ایران، شناختچالش هاهاي شناسایی  پرسشنامهتهیه 
الن هاي مبتنی بر کزیست بوم کسب و کارکالن داده ها، تحلیل  وضعیت موجود 

در ایراناستارتاپ هاي کالن داده  ها داده ها و وضعیت موجود 

 دانشگاهیان و شرکتهاي ، نظر سنجی از 96پیمایش در نمایشگاه الکامپ
در سایت پروژهنظر سنجی بر خط در نشستهاي تخصصی و خصوصی 

 رویداد چالشی و برگزاري یک جامعه آزاد کالن داده ها تشکیل
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مطالعات تطبیقی

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
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منابع مطالعات تطبیقی

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

سند موضوعی حوزه حوزه مکانی بازه زمانی

SRIAEuropeanBigDataValuePartnership_) 2017( تحقیق و نو آوري اروپا 2016-2020

roadmap consolidationsectorial-CrossBigDataEU )2014( تمامی سکتورها اروپا 2014-2020

s Roadmap’SectorBIG), Big Data Public Private Forum()2014( تمامی سکتورها اروپا 2014-2020

Strategic Plan)2016(DevelopementThe Federal Big Data Research and نقشه راه استراتژیک آمریکا -

UNDP Working Paper Big Data for Development in China(2014) اقتصاد و فناوري چین -

MDEC-Big Data Analytics,2,1)2014( و کسب و کار فناوري مالزي Up to 2020

Data Driven Decision Making in Utah Government فناوري آمریکا 2016-2020

ABPI big data road map)2013( پزشکی انگلستان 2013-2017

Moore-webinar-Energy)2013( انرژي اروپا 2013-2015

roadmap-data-big-systems-data-Hitachi)2013( فناوري ژاپن -

(2015)Big-Data-Irelands-progress-and-further-policy-requirements تمامی سکتورها ایرلند
ماه                                        12: کوتاه مدت
2018تا سال : میان مدت
 2018بعد از سال : بلند مدت
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)ادامه(نتایج مطالعات تطبیقی 
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محمدشهرام معین         96آذر 

سند هاي مطالعات تطبیقیچشم انداز مولفه هاي کلیدي شناسایی شده در  ردیف

مالزي مبتنی بر کالن داده ها در منطقه راه حل هايتبدیل شدن به قطبی پیشرو در ارائه  خدمات و  1

آمریکا-اروپا تربیت نیروي انسانی متخصص 2

آمریکا-اروپا ایجاد رشد اقتصادي 3

اروپا تحلیل کالن داده ها گسترش استفاده از خدمات 4

اروپا بازار داده باز در حوزه هاي مختلف و ایجاد داده هايعمومی و خصوصی،  داده هايافزایش دسترسی به  5

اروپا کالن داده  تامین زنجیرهدر  محرمانگیو  امنیتتضمین  6

آمریکا
عات  و کالن داده ها که در آن توانایی تجزیه و تحلیل، استخراج اطال نوآوردستیابی یک اکوسیستم 

.و اکتشافات بر اساس کالن داده ها میسر باشد  تصمیم گیري
7
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)ادامه(نتایج مطالعات تطبیقی 
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سند اهداف کالن مستخرج از مطالعات تطبیقی ردیف

آمریکا-اروپا مختلف بخش هايکالن داده در  زمینهدر  نوآوريو  تحقیقاتافزایش  1

مالزي-اروپا کالن داده ها ارزش افزایش شناخت، آگاهی و  فهم بهتر از 2

مالزي-اروپا بخش هاکالن داده در همه  تحلیلتوسعه استفاده از /افزایش 3

مالزي تربیت نیروي متخصص 4

اروپا مختلف بخش هايو خصوصی در  عمومی داده هايدر اختیار داشتن  5

اروپا 6  شغلی فرصت هاي ایجاد

اروپا ها داده بازار ایجاد 7

اروپا ها داده کالن حوزه در الزم فنی زیرساخت هاي ایجاد 8

اروپا داده کالن ارزش پایه بر متوسط و کوچک شرکت هاي از زیادي تعداد ایجاد 9
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)ادامه(نتایج مطالعات تطبیقی 
کمی شناسایی شده اهداف موضوع ردیف

.رسید خواهد 56000 بر بالغ عددي به ساله 5 بازه در 2020 تا انگلیس در داده کالن با مرتبط شده ایجاد مشاغل•

.است بوده شغلی فرصت هزار 500  از بیش 2014 سال در آمریکا در شده ایجاد داده کالن با مرتبط مشاغل تعداد•

.گردد ایجاد حوزه این در شغل 100000 حدود 2020 سال تا اروپا اتحادیه در•

.شد خواهد ایجاد 2020 سال تا ساله 5 بازه در داده کالن با رابطه در شغل 43000 از بیش کانادا در•

اشتغالزایی 1

)مالزي( دانشمند حوزه داده ها 2000متخصص داده شامل  16000 انیتربیت نیروي انس 2

) آمریکا (.است شده زده تخمین بایت اگزا 7 حدود در چیزي 2009 سال براي موجود داده هاي کالن کل حجم•

  تا 2013 سال از را درصدي 236 سالیانه رشد که رسدمی بایت زتا16 به2020 سال تا شده ذخیره مفید داده کالن کل حجم•

)اروپا اتحادیه ( .می دهد نشان 2020

حجم داده ها در 

دسترس
3

)اروپا اتحادیه ( .بود خواهد %1.9 بر بالغ اروپا اتحادیه براي 2020 سال تا GDP ملی ناخالص تولید افزایش میزان•

) کانادا( .میشود زده تخمین دالر میلیارد 6.5 حدود 2020 سال براي GDP افزایش در داده ها کالن سهم میزان•

 206 بر بالغ EU-28 منطقه در باز داده و داده کالن بکارگیري از ناشی شده تولید اضافی GDP میزان ،2020 سال براي•

)اروپا اتحادیه ( .می باشد یورو میلیارد 70 حدود در چیزي داده کالن سهم که بود خواهد یورو میلیارد

)ایرلند( پذیرفت خواهند را داده کالن 2015 تا ،غربی اروپاي کمپانی هاي %30 بر بالغ ،IDC بینی پیش براساس•

رشد اقتصادي 4
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تحلیل عوامل محیطی
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فرصت هاي توسعه کالن داده ها

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

فرصت هاي شناسایی شدهردیف

توجه به موضوع پروفایلینگ و ردیابی در در تحلیل رفتار کاربران1

هاي استاندارد شده براي سهولت تبادل داده هاي کالن APIتوسعه 2

گسترش شبکه هاي اجتماعی و پیام رسان3

افزایش تهدیدهاي امنیتی4

توجه حاکمیت به موضوع رشد اقتصادي5

توجه روز افزون به شاخص ها و طرح هاي مربوط به سالمت افراد6

وجود مشکالت حمل و نقل در کالن شهرها7

IOTظهور فناوري 8

5Gظهور فناوري 9

تعلق مالکیت کالن داده هاي ناشی از خدمات دولتی و عمومی به دولت10
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)ادامه(فرصت هاي توسعه کالن داده ها 
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فرصت هاي شناسایی شدهردیف

تحریم هاي بین المللی11

توجه حاکمیت به موضوع اشتغال زایی12

گسترش استفاده از تلفن هاي هوشمند13

افزایش  استفاده از سیستم هاي اتوماسیون در حوزه هاي مختلف14

افزایش دسترسی به منابع رایانشی و سکوهاي نرم افزاري از طریق رایانش ابري15

16
شار الزام انتشار اطالعات عمومی از سوي موسسات عمومی دارنده آنها، طبق قانون انت

و دسترسی آزاد به اطالعات

گسترش همکاري ها و تعامالت فناورانه بین المللی17

افزایش میزان سرمایه گذاري جهت افزایش بهره وري با استفاده از تحلیل داده ها18

الزام دولت به توسعه و ارتقاي رفاه عمومی19

منع انحصار و ترویج بازار رقابتی در کالن داده ها20 36
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تهدیدهاي توسعه کالن داده ها
تهدیدهاي شناسایی شدهردیف

تحریم هاي بین المللی1

تعارض، تباین و تداخل اسناد باالدستی درحوزه فناوري اطالعات و ارتباطات2

عدم وجود متولی موضوع کالن داده ها در کشور3

4
 ممنوعیت دسترسی به داده هاي ترافیک و اطالعات کاربران به جز ضابطان و مقامات

قضایی آن هم تنها در امر دادرسی

هزینه بر بودن نگهداري و حفاظت از داده ها5

سهم باالي اقتصاد دولتی در اقتصاد کشور6

دسترسی نابرابر به داده ها7

خرابکاري عمدي  ناشی از عدم وجود شفافیت در پردازش داده ها8

وضعیت نامناسب ایران در شاخص سهولت کسب و کار9

عدم کفایت زیرساخت هاي ارتباطی موجود10 37
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تحلیل زیست بوم کسب و کار
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انمدل پیشنهادي زیست بوم کالن داده ها در ایر

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
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مدل ایزو –زیست بوم کالن داده ها 

Data provider
(DP)

Big data application provider 
(BDAP)

Big data framework provider
(BDFP)

Big data consumer
(BDC)

Big Data 
system 
partner 
(BDSP)
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تطبیق مدل  –زیست بوم کالن داده ها 

نقش هاي
مکمل تامین کننده داده هامصرف کننده کالن داده ها

ارائه دهندگان خدمات کاربردي

ارائه دهندگان چارچوب هاي کاربردي

سازي آماده تحلیل مصورسازي

پردازشپلتفرمزیرساخت

حاکمیت

توسعه دهنده

مشاور

پژوهشگر

شتابدهنده
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پیمایش هاي میدانی و آنالین

شناسایی
38 

شرکت

شناسایی
34

شرکت

شناسایی
28

شرکت

شرکت 100:  تعداد کل 
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اطالعات عمومی شرکت ها-

نقش و جایگاه در زیست بوم کالن داده ها-

حوزه و نحوه ارائه خدمات کالن داده ها-

حجم و نوع داده هاي مورد پردازش-

بلوغ ارائه خدمات کالن داده ها-

وضعیت نیروي انسانی فعال در کالن داده ها-

مدل کسب وکار-

)نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها(چالش ها -

مهم ترین محورهاي مورد پیمایش
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پراکندگی فعاالن مورد پیمایش

تعداد  جایگاه و نقش در زیست بوم

26 تامین کننده داده -1

16 مصرف کننده داده-1

14 جمع آوري

ارائه دهندگان  -2
خدمات کاربردي

13 سازي آماده

63 تحلیل

47 مصورسازي

15 دسترسی

36 پلتفرم زیرساخت ارائه دهندگان -3
11چارچوب هاي کاربردي پلتفرم داده

7 پلتفرم پردازشی

7 دولت

نقش هاي -4
مکمل

47 توسعه دهنده

50 مشاور

27 پژوهشگر

14 شتابدهنده
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حوزه هاي سرویس دهی

100= تعداد کل 
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سطوح بلوغ خدمات کالن داده ها
  

  

  

  

  

  

  

  

  
1 2 3 4 5 

تحقیق اولیه و 

شناخت معماري 

کالن داده و 

ارزش بالقوه 

 کسب و کار

بررسی مفاهیم 

براي درك بیشتر 

ارزش پیشنهادي 

 کالن داده

یکپارچه سازي 

کالن داده با 

معماري سازمان و 

ایجاد دیدگاه هاي 

جدید و ارزش 

 آفرینی

تحقق ارزش با 

کالن داده به 

عنوان هسته 

 معماري سازمان

بهره بردازي از 

کل داده ها براي 

کسب مزیت 

رقابتی و فرصت 

هاي کسب و کار 

 جدید
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بلوغ خدمات کالن داده ها در میان فعاالن
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بلوغ خدمات کالن داده ها در سکتورهاي مختلف
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حجم داده ها
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حجم داده هاي مورد پردازش
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حجم داده هاي مورد پردازش

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
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 ترابایت 10 تا را خود پردازش مورد هاي داده حجم در ها شرکت از نیمی تقریبا

 کشور در ها داده کالن بازار بودن نوپا به توجه با امر این .اند زده تخمین

 ها هداد کالن بلوغ چون مباحثی توجه با گردد می بینی پیش و دارد همخوانی

 باالتر پردازش مورد هاي داده حجم به وکاري کسب و فنی، حقوقی، ابعاد در

.رددگ نائل نزدیک آینده در آن از بیشتر و ترابایت 100 پردازشی سطوح تا یعنی
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 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

نوع داده هاي مورد پردازش

 پیمایش مورد شرکت 100 توسط پردازش مورد داده هاي داده ها، نوع ازنظر

 گذر اب که است حالی در این .است ساختاریافته نیمه و ساختاریافته اغلب

 نبنابرای می شود، داده انواع سایر از بیش ساختار بدون داده هاي حجم زمان،

  هاداده این از ارزش خلق براي فنی مهارت هاي و زیرساخت ها شرایط، بایستی

.نمود فراهم را
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 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

نوع داده هاي مورد پردازش
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 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

وضعیت نیروي انسانی

  تقریبا( نفر 1373 موردپیمایش، هاي شرکت متخصص انسانی نیروي 7266 میان از

 در مجزا واحدي صورت به و داده کالن خدمات ارائه حوزه در آنها از )درصد 19

 ساز و ها سیاست بایستی راستا این در .هستند فعالیت به مشغول مذکور هاي شرکت

 ها ادهد کالن حوزه در فعاالن درصد ارتقاي و متخصص انسانی نیروي تربیت وکارهاي

  .داد قرار حاکمیتی هاي فعالیت اولویت را
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 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

وضعیت نیروي انسانی
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 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

فعاالن بخش آموزش و پژوهش

.گرفت قرار بررسی مورد ایران تحقیقاتی مرکز و دانشگاه 50 از بیش

 بخش سه در بود مرتبط ها داده کالن با مستقیم بطور آنها فعالیت که مراکزي
:اند شده بندي دسته زیر صورت به آزمایشگاهی و پژوهشی مرکز دانشگاهی،

تعداد کلبخشردیف

6دانشگاه 1

4مرکز پژوهشی2

3آزمایشگاه3
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شه تدوین ارکان جهت ساز، برنامه عملیاتی و نق: فاز سوم
راه 

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 
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کارهاي انجام شده درفاز سوم

نهائی سازي بیانیه چشم انداز و اهداف

 سیاستها/ نهائی سازي راهبردها، اقدامات

 سیاست/ فعالیتهاي  هر اقدام / نهائی سازي عناوین پروژه ها

 فعالیتها / تهیه شناسنامه پروژه ها

ترسیم نگاشت نهادي

تدوین نقشه راه کالن داده ها

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 
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بیانیه چشم انداز

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

جمهوري اسالمی ایران در راستاي تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، در افق 

صص، ، با اکتساب دانش و فناوري کالن داده ها، تربیت نیروي انسانی متخ1400

زاد حفظ و تحلیل داده هاي استراتژیک در داخل کشور و ایجاد امکان دسترسی آ

 به داده هاي مجاز، به یک زیست بوم نوآور و اشتغال زا در حوزه کالن داده ها دست

.یافته است
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اهداف کالن

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

)کیفی(اهداف کالن ردیف

ورافزایش سهم کالن داده ها در اشتغال زایی و رشد اقتصادي کش1

توسعه خدمات در حوزه کالن داده ها در کشور2

تسهیل دسترسی و بهره برداري مجاز از کالن داده ها در کشور3

افزایش تعداد متخصصین حوزه کالن داده ها در کشور4

ارتقاء فناوري و نوآوري در حوزه کالن داده ها5
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اهداف کمی

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

اهداف کمیردیف

1400نیروي متخصص و آموزش دیده در حوزه کالن داده ها در افق  2000تربیت حداقل 1

2
 اگزا بایت از داده ها و دستیابی به زیرساخت هاي سخت افزاري و سکوهاي نرم افزاري 1تولید حداقل 

موردنیاز جهت انتقال، ذخیره سازي، تحلیل و بصري سازي آن ها

پتا بایت از داده هاي عمومی و خصوصی به صورت باز 250در اختیار قراردادن حداقل 3

1400و استارتاپ ها در حوزه ي کالن داده ها در افق  SMEدرصدي شرکت هاي  30رشد 4

5
 درصدي سهم درآمدزایی و سودآوري کلی اکوسیستم در تولید ناخالص 0.1افزایش سالیانه حداقل 

1400ملی در افق 

1400فرصت  شغلی در حوزه ي کالن داده ها در افق  10000ایجاد حداقل 6

ه هادرصدي بودجه تخصیص یافته به تحقیق و توسعه در حوزه ي کالن داد 20افزایش ساالنه حداقل 7
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تناظر بین حوزه هاي راهبردي و اهداف کالن

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

کالناهداف حوزه راهبرديردیف

فناوري1
ارتقاء فناوري و نوآوري در حوزه کالن داده ها

افزایش تعداد متخصصین حوزه کالن داده ها در کشور

خدمات2
توسعه خدمات در حوزه کالن داده ها در کشور

رتسهیل دسترسی و بهره برداري مجاز از کالن داده ها در کشو

کسب وکار3

ورافزایش سهم کالن داده ها در اشتغال زایی و رشد اقتصادي کش

رتسهیل دسترسی و بهره برداري مجاز از کالن داده ها در کشو

توسعه خدمات در حوزه کالن داده ها در کشور

62



چالش هاي پیش روي توسعه کالن داده ها

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

چالش هاي شناسایی شده از دیدگاه فناوريردیف

گسترش منابع تولید کالن داده هاعدم مدیریت داده هاي حاصل از 1

Open Dataعدم وجود بسترهاي فنی براي ایجاد 2

3
زیرساخت هاي مورد 

ن نیاز در زنجیره ارزش کال

داده ها

ضعف و یا کمبود بسترهاي تولید و جمع آوري داده ها

ضعف و یا کمبود بسترهاي انتقال داده ها4

ضعف و یا کمبود بسترهاي تجمیع و ذخیره سازي کالن داده ها5

ضعف و یا کمبود بسترهاي تحلیل و بصري سازي کالن داده ها6

بومی سازي فناوري هاي مرتبط با کالن داده هانوع اکتساب فناوري7

کمبود فناوري هاي امنیتی کالن داده ها/فقدان8

ضعف و یا فقدان تحقیق و توسعه در زمینه کالن داده ها9

کمبود نیروي انسانی متخصص10
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چالش هاي پیش روي توسعه کالن داده ها

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

چالش هاي شناسایی شده از دیدگاه حاکمیتیردیف

ن داده هاناشناخته بودن فرصت هاي بهبود خدمات دولتی با تحلیل کال1

فقدان سیاست هاي حاکمیتی در حمایت از توسعه کالن داده ها2

تحریم هاي بین المللی3
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چالش هاي پیش روي توسعه کالن داده ها

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

چالش هاي شناسایی شده از دیدگاه حقوقیردیف

عدم توازن حق مالکیت داده ها با بهره برداري هاي مشروع از آن ها 1

خصوصـی شـهروندان بـا /عدم تعادل حمایت هاي قـانونی از حـریم داده هـاي شخصـی2

بهره برداري هاي مشروع از داده  ها

بـه منظـورتعیین (OPEN DATA)عدم شفافیت نظام طبقه بندي داده هاي عمـومی3

حق دسترسی به آن ها

و  ناتوانی نظام حقوق اقتصادي ایران در شناسایی داده هـا بـه عنـوان دارایـی ، سـرمایه4

موضوع کسب وکار

مات و نبود الزام  قانونی جهت تسهیل بهره برداري منصفانه از داده ها به منظور ارائه خـد5

رفاه عمومی
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چالش هاي پیش روي توسعه کالن داده ها

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

چالش هاي شناسایی شده از دیدگاههاي اقتصادي و کسب و کاريردیف

فقدان بازار عرضه و تبادل داده ها1

پتانسیل کالن داده ها براي اشتغال زائی2

عدم انطباق مدل هاي کسب و کار فعلی با موضوع کالن داده ها3

ارزش گذاري داده ها نظامعدم وجود 4

عدم وجود آزمایشگاه هاي ارزیابی خدمات و محصوالت کالن داده ها5

نقش آفرینی در حوزه کالن داده ها در کالس جهانی6
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چالش هاي پیش روي توسعه کالن داده ها

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

اجتماعی/ از دیدگاه فرهنگی  چالش هاي شناسایی شدهردیف

الن عدم آشنائی کافی بخش هاي دولتی، خصوصی و شهروندي با مزایاي حـوزه کـ1

داده ها

اده هـا در عدم وجود اطالعات کافی از میزان، تنوع و منابع تولید و متولیان تولید د2

کشور

3
عدم وجود انگیزه تصمیم گیران در سازمان ها براي بهره برداري از کالن داده ها
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غیر فنی/ اقدات فنی 

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 
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عناوین اقدامات

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

عنوان اقدامراهبرد

توسعه 

زیست بوم 

کسب وکار 

کالن داده ها

 بخش خصوصی، بانک ها و صندوق هايافزایش مشارکت تدوین سیاست هاي 

در حوزه کالن داده هایا سرمایه گذاري / فعالیت وسرمایه گذاري در 

ی و تقویت نقش آفرین استارت آپ هاحمایت از شرکت هاي فعال، شکل گیري 

آن ها در زنجیره ارزش کالن داده ها

در حوزه کالن داده هامدل هاي کسب وکار یا مهندسی مجدد / تدوین و 

بازار داده هاایجاد 

کالن داده هاکلینیک هاي مشاوره اي ایجاد و توسعه 

در حوزه کالن داده هاسرمایه گذاري خارجی حمایت از جذب 

کالن داده هاصادرات محصوالت و خدمات حمایت از 

کالن داده ها در کشور )Center of Excellence( مرکز تعالی ایجاد 
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عناوین اقدامات

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

عنوان اقدامراهبرد

توسعه 

زیرساخت  

ها و 

سکوهاي 

حوزه کالن 

داده ها

		

زهاي براي پاسخگویی به نیا مراکز دادهتوسعه / ایجاد

کالن داده ها

کالن زیرساختها و سکوهاي ابري توسعه /ایجاد

داده ها

کالن داده هازیرساختهاي انتقال توسعه و بهبود 

سازي و به  توسعه سکوهاي جمع آوري، یکپارچه

مجموعه داده هاي بومیاشتراك گذاري 
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عناوین اقدامات

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

عنوان اقدامراهبرد

توسعه و 

ا ارتقاء ابزاره

و خدمات 

مبتنی بر 

کالن داده ها

در حوزه کالن داده ها استانداردسازي

حوزه کالن داده هاآزمایشگاه هاي ارزیابی راه اندازي و توسعه 

ي و فناورتحلیل کالن داده ها در وزارت ارتباطات توسعه خدمات 

اطالعات و سازمان هاي تابعه

کالن داده ها با دیگر سازمان ها پایلوت هاي مشترك راه اندازي 
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عناوین اقدامات

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

عنوان اقدامراهبرد

 تعدیل و توازن

 حق هاي بنیادي

در عرصه کالن 

داده ها

کالن داده ها رگوالتوري

در کالن داده هاحق مالکیت تثبیت و تضمین 

در کالن داده هاحق شفافیت تثبیت و تضمین 

در کالن داده هاحق کسب وکار تثبیت و تضمین 

الم حق حریم خصوصی و زندگی ستثبیت و تضمین 

در کالن داده ها
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عناوین اقدامات

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

عنوان اقدامراهبرد

حفظ حریم خصوصی 

ذي نفعان و امنیت در 

ي دسترسی و بهره بردار

از کالن داده ها

ی تدوین الزامات امنیت

و حریم خصوصی کالن 

داده ها و امن سازي 

آن ها
استفاده از کالن داده ها 

تحلیل هاي براي 

امنیتی
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عناوین اقدامات

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

عنوان اقدامراهبرد

ارتقاء سطح 

آگاهی بخش هاي 

 خصوصی، دولتی و

عمومی در مورد 

ارزش کالن داده ها

د در مورتخصصی /آگاهی بخشی عمومی

مزایاي حاصل از توسعه کاربردهاي کالن 

داده ها

در فرهنگ سازي در سطح سازمان ها 

مورد مزایاي کالن داده ها
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عناوین اقدامات

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

عنوان اقدامراهبرد

گسترش دوره هاي 

 دانشگاهی و توانمندسازي

نیروي انسانی در حوزه 

کالن داده ها

در حوزه دوره هاي آموزشی تدوین و اجراي 

کالن داده ها

هاي حوزه کالن  آزمایشگاهایجاد و توسعه 

داده ها در دانشگاه ها
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عناوین اقدامات

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

عنوان اقدامراهبرد

گسترش 

تحقیق و 

توسعه در 

حوزه کالن 

داده ها

در حوزه کالن داده هامدیریت پژوهش 

در زنجیره ارزش کالن تحقیق و توسعه 

داده ها

بین المللیگسترش تعامالت پژوهشی 
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عناوین اقدامات

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 

عنوان اقدامراهبرد

اکتساب 

فناوري هاي حوزه 

کالن داده ها

اب اکتس تدوین و تسهیل سازوکارهاي

حوزه کالن فناوري هاي کلیدي 

داده ها در کشور
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شماي کلی طرح کالن داده ها
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جمع بندي
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جمع بندي

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
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 داراي که اند شده شکسته فعالیتهاي / ها پروژه به اقدامات از کدام هر•

 ابقهس انگیزه، اهداف، مجري، متولی، ,مبلغ زمان، شامل باشند، می شناسنامه

.بودجه تأمین نحوه و خروجیها قبلی،

 سه به نگاه یک از توان می را پروژه این اجراي از حاصل سیاستهاي و اقدامات•

  مدل گرفتن نظر در با( دیدگاه یک از و کاري و کسب و حقوقی فنی، دسته

Phaal( کار و کسب و خدمات فناوري، منابع، و زیرساخت هاي الیه به 

  .نمود تقسیم
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جمع بندي

فعالیت  34پروژه و  77اقدام فنی و غیر فنی است که به  31نتیجه تالش تیم پروژه، •

.  تقسیم شده اند) 1400تا اسفند  1396آذر (ماه  52در طی مدت 

کسب و  در انتها، باید به این موضوع اشاره نمود که اقدامات فنی و سیاستهاي حقوقی و•
اسبی کاري هر سه از اهمیت باالیی برخوردار هستند و الزم است به موقع و به شکل من

.شغل دست یافت 10000به انجام برسند تا به هدف مطلوب که همانا پتانسیل ایجاد 

 -تدوین نقشه راه کالن داده ها  –کارگاههاي آموزشی هفته پژوهش 
محمدشهرام معین         96آذر 
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