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 !باشدین سند داراي دسترسی محدود میا
ر حساسی بوده و ممکن است حاوي اطالعات بسیا )سیکاس(سازان آریا سیناكیان امناین سند متعلق به شركت 

 باشد.می سیکاسباشد. محتویات این سند شامل راهکارهاي پیشنهادي 

به  سیکاسركت شهاي اضافی، با هر نسخه از این سند منحصراً ثبت گردیده است و در صورت نیاز به نسخه

این سند،  رمجازیتماس حاصل فرمایید. هرگونه انتشار و بازتولید غ info@secaas.irآدرس پست الکترونیک 

 باشد.ممنوع می

 اید.الذكر اعالم نمودهي مابقی این سند، شما موافقت خود را با شرایط فوقبا اقدام به مطالعه
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 فهرست مطالب

 

 ۴ داده تیفیک -۴-۱

 ۵ هااهمیت کیفیت داده  -۵-۱

 ۶ دادهها تیفیکنترل ک -۶-۱

 ۶ (Meta Dataها )فراداده یو مستندساز ییشناسا -۷-۱

 MDM (Master Data Management) ۷های اصلی یا مدیریت داده -۸-۱

 ۷ انجام پروژه یفن شنهادیپ -۹-۱

 ۹ پروژه یاجرا یمراحل و فازها -۱۰-۱

 ۱۱ انجام پروژه یشنهادیسازمان پ -۱۱-۱

 ۱۵ آن یهاتیمحصول و قابل یمعرف -۱-۲

 ۱۶ بخش استخراج داده ها -۱-۱-۲

 ۱۷ یداده ا یها CUBEو  ELTبخش ساخت  -۲-۱-۲

 ۱۸ داده ها ML یها زیو آنال لیبخش تحل -۳-۱-۲

 ۱۸ داده ها یساز یبخش بصر -۴-۱-۲

 ۱۹ یتیریمد یبخش ها -۵-۱-۲

 ۲۱ ستمیس یمفهوم یمعمار -۲-۲

 ۲۲ افزارنرم یاز رابط کاربر ییهابخش -۳-۲

 ۲۵ داده فیتعر -۱-۳

 ۲۵ هاانواع داده -۲-۳

 ۲۶ (Meta Dataفراداده ) فیتعر -۳-۳

 ۲۶ (Closed Data)داده بسته  فیتعر -۴-۳

 ۲۷ آن دی( و فواOpen Dataداده باز ) فیتعر -۵-۳

 ۲۸ داده انتشار گانهپنج سطوح -۶-۳

 ۳۱ داده بیترک -۷-۳

 ۳۲ لیتحل یابزارها ایو  لیارائه تحل -۸-۳
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 مقدمه

ن داده در چند بخش تهیه شتتده این مستتتند با هدت تبیین اهمیت طراحی و تولید یک چارچوب اختصتتاصتتی كال

  است.

شتتتناخت دقیق و مفاهیمی از فرآیند شتتتناخت مناب  و اقالم داده اي مو ود در ستتتازمان و مراحل در بخش اول 

آورده شتتده استتت كه در واق  بیانگر اهمیت شتتناخت ( ستتازمان Problemsو مستتا)ل)ها دار كردن دادهشتتناستتنامه

هاي اطالعاتی  هت Qubeو تولید انباره داده و ها ستتازي دستتتی یا خودكار آناي با هدت رف  نقص و پاكمناب  داده

 باشد.میپاسخ به مسا)ل سازمان 

یه شتتده توستتط شتتركت ستتیکاس براي تولید انباره داده و انجام هت افزاريچارچوب نرممشتتخصتتات در بخش دوم 

شده در بخش اول، توضیح داده می ست تولی شود تااتوماتیک موارد گفته  صحیحی از آنچه قرار ا د خواننده درك 

 دست آورد. ه شود ب

سوم ضوع مهم  ،در بخش  ضرورت پرداختن به  OpenDataبه تببین مو ست.و  شده ا صاص داده  در این  آن اخت

ها هاي انتشتتار آنآن در ستتازمان و تعیین ستتیاستتتستتمت هاي باز و نحوه حركت به بخش بر اهمیت موضتتوع داده

 افزاري لحاظ شده است. یاز این مفهوم در بخش چارچوب نرمپرداخته شده است. موضوعات فنی مورد ن

 پروژه پرداخته شده است.در بخش پایانی نیز به چارچوب ا رایی و فنی 
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 بخش اول

 

 كیفیت داده  سازي،دار كردن، پاكهیم شناسنامهمفا

 و كشف مسا)ل سازمانی
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 اهدات طرح -1-1

صتتتترفا برنامه آن طراحی  و نقشتتتته راهی كه در این پیشتتتتنهاد اهدات كالن زیر در صتتتتورت انجام برنامه  ام 

 گردد مد نظر است:می

كاوي از كوتاه مدت سازمان، متکی بر نتایج حاصل از بکارگیري دانش دادهتدوین سیاست راهبردي و  

نگر و ها و اطالعات بخشی و  زییها به  اي اتکا بر نگرشهاي پنهان درون دادهطریق كشف دانش

 ناقص.

هاي هاي حوزهطراحی برنامه انجام پیش نیازهاي الزم  هت ایجاد سیستم یکپارچه اطالعات و داده 

 ها و اطالعات.ورودي و خرو ی دادهمند كردن هري و نظاممختلف ش

 آیندها و اقدامات كل سازمان.روز فراي و بهامکان رصد كردن لحظه 

ناقص  ظام اطالعات هوشمند به  اي اطالعاتسازي بر مبناي نامکان توسعه دقیق فرآیند تصمیم 

 كارشناسان یا مدیران میانی.

ش پردازش و تحلیل زار و روبا  دیدترین اب سازمانسازي روز كردن نظام تصمیمسازگار كردن و به 

 داده و اطالعات.

فتن ها از طریق در نظر گرهاي پنهان درون دادهاي دانشبرخوردار نمودن سازمان از دریافت لحظه 

 تمامی عوامل و متغیرهاي موثر.

توصیفی، تشریحی، پیش بینی و كنترل به منظورشناخت سری  و  هايه تحلیلسازمان ب ،يساز مندنتوا 

کارهاي عملی پویاي وضعیت مو ود و یافتن علل و عوامل ایجاد شرایط و پیش بینی آینده و ارا)ه راه

 كنترل و تسخیر آینده.

 اري سازمانكر حوزه كاوي و پردازش اطالعات دبه كار گرفتن  دیدترین تجربیات  هانی داده 

 

 وآوری طرحن -۲-۱

اي استتتتت كه مو ب ایجاد انقالب تکنولوژیک در ( دانش در حال توستتتتعهData miningكاوي )دانش نوین داده

العاده ستتریعی داشتتته استتت. دانش هاي اخیر در دنیا گستتترش فوقرو در ستتالدهه حاضتتر گردیده استتت و بدین

هاي تخصصی با داري از دامنه وسی  زیرزمینهها است كه با برخوركاوي فرآیند كشف دانش پنهاي درون دادهداده

هاي در حوزه یرامونی، امروزه داراي كاربرد بسیار وسی هاي گوناگون پتوصیف، تشریح، پیش بینی و كنترل پدیده

 است.مختلف 
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 اي كه استفاده از دانش نوینها را را در موضوعات متنوعی یاري داده بگونهمدیران سازمان كاوي،امروزه داده

ها بستتتیار حیاتی بوده و هاي داده ستتتازمانكاوي به عنوان  دیدترین و برترین روش حل مستتت له براي پایگاهداده

 نماید.فا میهاي خرد و كالن، نقش موثر ایریزيبدین  هت امروزه این دانش در تمامی موضوعات و برنامه

هاي حل مستتتت له ستتتتنتی، امکان به روش كاوي نستتتتبتهاي دانش دادهها و قابلیتدينیکی از مهمترین توانم

ست كه پردازش و تحلیل داده سازمانهاي كیفی و غیر كمی ا شهرداريبرخی از  به مانند حوزه مدیریت  هاها مثل 

 گیري از این دانش است. ها نیازمند بهرهیافته، بدلیل برخورداري از این نوع دادهشهري كشورهاي توسعه

 

 اهداف و تشریح پروژه -۳-۱

كاوي در هر رگیري دانش دادهریزي  هت بکابه منظور تحقق اهدات كالن یاد شتتتتده ضتتتترورت دارد كه برنامه

انجام پذیرد. در گام نخستت و فاز صتفر این طرح الزم استت برنامه  ام  و نقشته راهی مطابق با شترایط، ستازمانی 

 ها و نیازهاي سازمان طراحی گردد.ماموریت

دها و ز یک ستو و وستعت دامنه كاربریک ستازمان اهاي مختلف ها و حوزهعه فعالیتبا تو ه به گستتردگی مجمو

هاي فعالیت تحت پوشش و نیاز كاوي از سوي دیگر، الزم است با بررسی و شناخت حوزههاي دانش دادهمندينتوا

 قدام گردد.ا سازمانكاوي در ام  و نقشه راه دادهكاوي نسبت به طراحی برنامه  هر بخش به دانش داده

شرات تیم  طرحدر این  سیکاسبا تو ه به ا سترده به كار هاي دانش دادهمندينبه توا شركت  كاوي و موارد گ

سعه یافته، برنامه شده در كشورهاي تو سامانهگرفته  هاي مورد هاي عملیاتی الزم  هت تدوین عناوین پروژه ها و 

سازمانهاي مختدر بخشكاوي نیاز  هت بکارگیري دانش داده صل از ارا)ه می لف  ساس نقشه راه حا گردد كه بر ا

مدت، بلند مدت خود  هت بهره مدت، میان  مه كوتاه  اوي در كلیه كگیري از دانش دادهاین طرح، ستتتتازمان برنا

 اشت.دها را در دست خواهد  هت توصیف، تشریح، پیش بینی و كنترل هوشمند فعالیت هاحوزه

 

 کیفیت داده -۴-۱

 در كه هستتتند هاداده ارا)ه براي آغازین نقطه ،عملیاتی هايستتیستتتم كار، و كستتب هوشتتمندي عمر چرخه در

ستم در كه هاییداده اگر. گرفت قرار خواهند تحلیل مورد ادامه، ستی به اند،شده ذخیره عملیاتی هايسی  در در
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 هايستتیستتتم اگر همچنین. بود نخواهد میستتر هاآن از  ام  و صتتحیح تحلیلی امکان نشتتوند، تجمی  هاداده انبار

 زیادي مشتتکالت ها،داده( Aggregate) تجمی  و( Mapping)  نگاشتتت زمان در باشتتند، ايداده خطاي داراي عملیاتی

 .بود خواهد حاصله تصمیمات كیفیت و هاداده انبار ایجاد در مهمی موضوع هاداده كیفیت لذا. كرد خواهند بروز

 عدم. شتتتتوندمی شتتتتناخته كیفیت داراي هاداده آن گاهآن دهد، پوشتتتتش را خود اهدات كامال ايداده چنانچه

و  (BIهاي هوش تجاري )پروژه شتتکستتت عوامل مهمترین از یکی مکانیزه، و عملیاتی هايستتیستتتم در داده كیفیت

 فیكا دقت و صتتتتحت از هاآن دریافتی اطالعات و هاداده كه كنند احستتتتاس كاربران چنانچه. باشتتتتدكالن داده می

 .دهندمی دست از كار و كسب هوشمندي هايسیستم به نسبت را خود اعتماد نیست، برخوردار

 هاداده کیفیت اهمیت  -۵-۱

 ها در تولید انباره داده، از اهمیت باالیی برخوردار است:كیفیت دادهبه دالیل زیر،

 هاگیريتصمیم در مضاعف اطمینان 

 هاهزینه كاهش نتیجه در و هاگیريتصمیم ریسک كاهش 

 استراتژیک اتمتصمی در بهبود 

 آلوده هايداده مركب تأثیرات از پرهیز 

 

 نمود: عنوان زیر به صورت توانمی را هاداده بودنكیفیتبی یا و ناپاكی دالیل

 سازمان مکانیزه و عملیاتی هايبرنامه سیستمی اشکاالت 

 اطالعاتی بانک طراحی در اشکاالت 

  متفاوت ياپایه مقادیراز  استفاده 

 یکتا غیر هايشناسه و ود 

 ايپایه مقادیر در نامفهوم معانی و ود 

 منظوره چند فیلدهاي و ود 

  دید به قدیمی اطالعاتی بانک از اطالعات نادرست انتقال و قدیمی هايسیستم از هاداده تبدیل 

 هااز داده نشده شفات یا نشده تعریف یا متفاوت تعاریف و ود 

 سیستم چند هايداده نادرست گردآوري 

 كاربران انتظارات نادرست تركیب 
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 ناقص ورودي هايداده 

 ورودي هاداده صحت كنترل و مدیریت هايسیاست فقدان 

 فرد هر توسط هاداده آن شخصی به روزرسانی و نفر چندین دست در هاداده از كپی چند و ود 

 اشتباه هايداده سهوي ورود 

 (كالهبرداري مثالً )  اشتباه هايداده عمدي ورود 

 

 هاکنترل کیفیت داده -۶-۱

 در سازمان مختلف واحدهاي. است سازمان در داده متولی واحدهاي عهده به Data Ownership یا داده مالکیت

 .دانندمی دیگران از بهتر را سازمانی مرتبط قوانین و توزی  نحوه دسترسی، سطوح خود، هايداده اب رابطه

 ستتتتتادي یا نظارتی واحدهاي یا  داده متولی واحدهاي مدیران عهده به Data Stewardship یا داده بر نظارت

 و توزی  امنیت، دستتتترستتتی، خصتتتوص در پیشتتتنهاداتی ارا)ه امکان اختیارات، از ستتتطح این در. استتتت ستتتازمان

 .شودمی ارا)ه نگهداشت

 آن از. استتت ستتازمان اطالعات فناوري زیرستتاخت مدیریت به عهده Data Custodianship یا هاداده نگهداشتتت

 داده، امنیت هايرویه و مفاهیم شتتتناخت الزم، فنی هايمهارت خصتتتوص در الزم صتتتالحیت مدیریت این كه  ایی

 گیري،شتتتیبانپ قراردادن، دستتترس در ستتازي،ذخیره مستت ولیت باشتتد،می دارا را...  و هاداده بازیابی هايرویه

 .دارد اختیار در را گونهاین مواردي و داده آرشیو

 

 ( Meta Data)ها شناسایی و مستندسازی فراداده -۷-۱

 هايداده و كار و كسب هوشمندي معانی توصیف به(: Business Metadata) كار و كسب فراداده 

 و كسب قوانین ها،(metric) سنجه و داده تعریف چون هاییداده پردازد،می سازمان دید از انبارشده

 .غیره و داده ناظر/مالک تعریف اي،داده هايمدل كار،

 و تبدیل دریافت، مراحل چگونگی و زمان مکان، توصیف به (:Process Metadata) فرآیندي فراداده 

 انینقو داده، تبدیل قوانین مقصد،/منب  هاينقشه چون هاییداده پردازد،می داده بارگذاري

 .غیره و داده سازيپاك

 پردازد،می داده از استفاده و دسترسی چگونگی توصیف به (:Application Metadata)كاربرد  فراداده 

 .غیره و داده به دسترسی چگونگی و زمان فركانس، داده، به دسترسی تاریخچه چون هاییداده
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 داده، حجم داده، هايقالب داده، فیزیکی هايمکان توصیف به(: Technical Metadata)فنی  فراداده 

 .پردازدمی غیره و داده ساختارهاي داده، نوع فنی، هاينام

 

 MDM (Master Data Management) یا اصلی هایداده مدیریت -۸-۱

 Unique و یکپارچه ها،داده انبار در انتقال براي باید كه دارد و ود زیادي اصتتتتلی هايداده ستتتتازمان، هر در

صلی اطالعات و هاداده این. شوند صوالت، انواع توانندمی ا سیمات خدمات، انواع مح صل  غرافیایی، تق  هايسرف

 عملیات به. شتتتوند ستتتازيیکپارچه باید كه باشتتتند ستتتازمان مختلف هايپایگاه در....  و هاپروژه استتتامی اي،بود ه

 . شودمی گفته Master Data Management یا MDM اصلی هايداده این سازيیکپارچه

 :  نمود بنديدسته زیر به صورت توانمی را MDM مشکالت همیشگی و رایج نمونه

 كدهاي و مقادیر سازيیکپارچه همچنین و مرتبط صفات بین ساختاري فرزند ساختار و صفات مدیریت 

 هاداده انبار در صفات با مرتبط

 مختلف اطالعاتی پایگاه دو در اصلی هايداده به مرتبط اطالعات مدیریت 

 مختلف اطالعاتی پایگاه دو در یکسان غیر ساختارهاي فرزند مدیریت 

 دیگر مواردي و 

 خطاهاي همچنین و اشتتتباهی هاي اطالعات ورود به تکراري یا و متناقض اصتتلی هايداده و ود مشتتکالت البته

 .باشدمی مرتبط نیز سیستمی

 

 پیشنهاد فنی انجام پروژه -۹-۱

ساختار تفکیکی ا راي این طرح در نظر دارد. بدیهی است این شکست سیکاس، فازبندي كلی زیر را به عنوان 

 باشد:متغیر میهاي اطالعاتی هر سازمان، كار، بسته به نوع فعالیت و تعدد بانک

 مستندات قابل ارا)ه عنوان فعالیت كد فعالیت فاز

1 

1-1 
انجام نشست و مصاحبه با مدیران ارشد سازمان  هت شناخت نیازها و مسایل 

 داده محور حوزه هاي مختلف سازمان

 صورت  لسه

 احصاء نیازها و مسایل داده محور حوزه هاي مختلف سازمان 2-1
فرم شناخت و تحلیل 

 هاسیستم

3-1 
تصویب نهایی نیازها و مسایل داده محور حوزه هاي مختلف با تایید مدیران ارشد 

 هر حوزه و تایید نهایی ناظر پروژه

 صورت  لسه

 صورت  لسه تدوین پیش نیازهاي ا رایی پروژه ها 4-1
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 مستندات قابل ارا)ه عنوان فعالیت كد فعالیت فاز

2 

 نها و فرآیندهاي داده محور سازمابررسی سیستم 1-2
فرم شناخت و تحلیل 

 هاسیستم

 فرم مشخصات پایگاه داده تهیه شناسنامه نحوه و میزان مالکیت داده هاي شناسایی شده 2-2

 مناب  شناسایی شدهز هاي داده هاي مبتنی بر هر یک اشناسایی مکعب 3-2
هاي فرم مشخصات كیوب

 اطالعاتی

 فرم گزارش خطا در داده شناسایی نواقص داده هاي شناسایی شده 4-2

 فرم تشخیص ابزار ايآوري و تجمی  دادهبررسی ابزارهاي مو ود  م  5-2

 فرم تشخیص ابزار هاآوري دادهانتخاب ابزار مناسب براي  م  6-2

3 

 فرم مشخصات پایگاه داده هاي داده اي مو ود در سازمانلیست بانکشناسایی  1-3

 ازمانسهاي اطالعاتی استخراج  دول خصوصیات مناب  داده اي سیستم 2-3
 فرم مشخصات پایگاه داده 

  فرم  مشخصاتKPI 

 استخراج  دول خصوصیات مناب  داده اي غیر ساخت یافته 3-3
 فرم مشخصات پایگاه داده 

  فرم  مشخصاتKPI 

 ايفرم روابط بین داده  استخراج روابط بین داده اي 4-3

 ايفرم روابط بین داده  ترسیم شماتیک داده هاي شناسایی شده و  ریان داده اي 5-3

 ايفرم روابط بین داده  تهیه دستورالعمل واكشی داده از مناب  مو ود 6-3

 فرم تشخیص ابزار  هاداده آوريافزار  م نصب و استقرار نرم 7-3

 فرم مشخصات پایگاه داده  هاآوري شده و تغییر شکل دادههاي  م ا راي فاز پاكسازي داده 8-3

 فرم گزارشات انجام كار داده آوري براي بروزرسانی انبارهها و ابزارهاي  م پیکربندي دا)می سامانه 9-3

 فرم گزارشات انجام كار ها ریان دادهنصب و استقرار ابزار مانیتورینگ  10-3

 فرم گزارشات انجام كار اي بیرونی به انباردادهامکان افزودن مناب  داده 11-3

12-3 
هایی براي دریافت اطالعات از مناب  اطالعاتی  دید و افزودن امکان افزودن رویه

 دادهاسیاست به روزآوري انباره

 فرم گزارشات انجام كار

4 

 فرم گزارش خطا در داده تهیه دستورالعمل براي تکمیل داده هاي ناقص 1-4

 ETLفرم مشخصات  شناسایی و پیشنهاد راهکارهایی براي استخراج ساده تر مناب  شناسایی شده 2-4

 ارا)ه راهکارهایی براي پاكسازي و رف  نواقص داده هاي شناسایی شده 3-4
 فرم گزارش خطا در داده 

 در داده فرم گزارش خطا

4-4 
تهیه شناسنامه كلیه مناب  داده اي سازمان با تمامی  زییات و ارزش فیلدها و 

 شناسایی فراداده هاي مربوطه

 فرم مشخصات پایگاه داده

5-4 
طراحی عناوین و مشخصات كامل پروژه هاي داده كاوي مورد نیاز، اثر بخش و 

 قابل انجام در سازمان

 فرم گزارشات انجام كار

 فرم گزارش خطا در داده ر واكشی اطالعاتدیابی خطاهاي احتمالی تهیه گزارش و عیب 6-4

 هاي سیستمسازي دادهتهیه طرح استقرار و ذخیره 7-4
  فرم مشخصاتETL 

 فرم گزارش كار
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 احل و فازهای اجرای پروژهمر -۱۰-۱

 باشد:به شرح زیر میبر اساس  دول فوق، فازبندي ا رایی این طرح و اقدامات هر فاز، 

 

 فاز یک: نیاز سنجی

  سازمانبررسی فرآیندهاي داده محور  

هاي  هت شناخت نیازها و مسا)ل داده محور حوزه سازمانانجام نشست و مصاحبه با مدیران ارشد  

 سازمانمختلف 

 سازمانهاي مختلف احصاء نیازها و مسا)ل داده محور حوزه 

وزه ارشد هر حبا تایید مدیران  سازمانهاي مختلف تصویب نهایی نیازها و مسا)ل داده محور حوزه 

 تأیید نهایی ناظر پروژه

ه كاري و اطمینان از نیاز بهاي انجام یافته داده محور  هت پرهیز از دوبارهها و پژوهشبررسی سامانه 

 كاويهاي مبتی بر دادهو سامانه هاپروژه

 

 امکان سنجیفاز دو: 

 هاي كاري سازمانكاوي در حوزهدادهمطالعات  ام  كاربردهاي دانش  

هاي بر اساس نمونههاي كاري سازمان كاوي در حوزهاربردهاي دانش دادهارا)ه تجربیات عملی و موفق ك 

 ش بودناي توسعه یافته با هدت اطمینان از نتیجه بخها یا كشورهموفق انجام شده در سایر سازمان

 كاويهاي دادهر كدام از پروژهه

هاي كاري كاوي در حوزههادهاي مبتنی بر دها و سامانهكاوي اعم از پروژههاي دادهتعیین دقیق نیاز 

 سازمان

 با شرط تولید ارزش سازمانشده در  كاوي شناساییهاي دادهامکان سنجی ا راي پروژه 

 

 هادادهها و تهیه دیکشنری فاز سه: بررسی پایگاه داده

 هاي شناسایی شدهزان مالکیت دادهتهیه شناسنامه نحوه و می 

اعم از مالی، اداري،  اطالعاتی سازمانهاي ها و سامانهاي، پایگاه دادهبررسی و شناخت كلیه مناب  داده 

 هاي مختلف و ...حمل و نقل، تخصصی حوزه
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 ها و روابط بین داده سازماني هاها و سامانهها براي كلیه پایگاه دادهتهیه دیکشنري داده 

 ی بر هر یک از مناب  شناسایی شدهاي مبتنههاي دادشناسایی مکعب 

كاوي به نحوي كه در صورت نیاز به پاكسازي ها از نیازهاي دادهاطمینان از درخور بودن و پشتیبانی داده 

 به ازاء همه موارد پیشنهاد گردد ها، راهکار مناسبو رف  نقص داده

ل تصابا تمامی  ز)یات و ارزش فیلدها و شناسایی و ا سازماناي به شناسنامه كلیه مناب   دادهتهیه  

 هاي فنی به این مناب دادهفرا

 

 نتیجه گیری و ارائه گزارش نهایی فاز چهار: طراحی،

 سازمانابل انجام در كاوي مورد نیاز، اثر بخش و قهاي دادهطراحی عناوین و مشخصات كامل پروژه 

 صیهاي قابل واگذاري به بخش خصوRFPها به تفکیک در قالب تعیین مشخصات فنی پروژه 

 ها به تفکیکي مورد انتظار پروژههاتعیین دقیق دستاورد 

 ايت به اشتراك گذاري مناب  دادههایی به منظور ایجاد قابلیپیشنهاد دستورالعمل 

 هاوین پیش نیازهاي ا را)ی پروژهتد 

 هابندي ا راي پروژهزمانی  دول طراح 

 ی شده به صورت نفر ساعت كارشناسیهاي شناسایتخمین هزینه پروژه 

 

  

mailto:info@secaas.ir


 

 

 

 info@secaas.irایمیل:                    (      035)  38301574شماره تماس:                          11 صفحه                       
             

 محرمانهمستندات فنی 
 

 سازمان پیشنهادی انجام پروژه -۱۱-۱

باشد. بدیهی است بر اساس تعریف پروژه سازمان پیشنهادي این شركت  هت انجام این طرح به شکل زیر می

 اتی داشته باشد.این ساختار ممکن است تغییر و نیاز سازمان،

 
 نمودار سازمانی ا راي پروژه تولید انباره داده: 1 شماره شکل

 

 در ادامه، بخشی از شرح وظایف واحدهاي مربوط به سازمان پروژه به اختصار ارا)ه می شود:

 : مدیر پروژه 

مدیر پروژه باالترین مقام ا رایی گروه مجري پروژه و نماینده رستتتتمی شتتتتركت در قرارداد بوده و وظایف و    

 اختیارات زیر را دارا است:
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 وظایف مدیریت عمومی پروژه -

 برنامه ریزی،  هدایت و هماهنگی فرآیندهای فنی و مدیریتی پروژه -

 راهبری پروژه،  به عنوان نماینده رسمی شرکتبرگزاری،  اداره و ارائه گزارش به جلسات کمیته  -

 برگزاری و اداره جلسات کمیته فنی -

 تامین و تخصیص منابع الزم برای اجرای پروژه -

 گزارش دهی مستمر از پیشرفت کار و مشکالت اجرایی پروژه به هیئت مدیره شرکت  -

 انتخاب و به کار گماردن اعضای تیم های اجرایی پروژه -

 

 ه کمیته راهبری پروژ 

شد و از مدیر پروژه،  نماینده رسمی كارف    سازمان ا رایی پروژه كارفرما می با سط  رما كمیته راهبري،  نهاد وا

و ستتایر نمایندگان كارفرما و شتتركت تشتتکیل می شتتود،   لستتات این كمیته از زمان آغاز عملیات ا رایی پروژه تا 

 با مس ولیت مدیر پروژه تشکیل می شود.  پایان قرارداد به صورت ادواري حداقل هر دو هفته یکبار

 وظایف و اختیارات این كمیته عبارتند از:

ایجاد هماهنگی اجرایی و فنی بین سااازمان اجرایی پروژه و عناصاار سااازمان کارفرما در مراحل  -

 مختلف پروژه

 تامین منابع سازمانی الزم در محیط کارفرما جهت پیشبرد پروژه -

 های ادواریمراحل پروژه و بررسی گزارشنظارت عالیه بر پیشرفت کار  -

 

 زیرساخت کالسترینگ تیم تحلیل و طراحی 

 انجام مراحل شناخت،  تحلیل،  طراحی کلی و طراحی تفضیلی -

 تهیه مستندات سیستم -

 همکاری با تیم مستند سازی جهت تهیه مستندات کاربر -

 های آزمونجهت تهیه طرح QAهمکاری با تیم  -

 سیستم مشارکت در مرحله انتقال -
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  تیم پیاده سازی 

 در مرحله طراحی کلی ( prototypeتهیه نمونه )  -

 ساخت پایگاه اطالعاتی و  انباره داده در مرحله طراحی تفضیلی -

 انجام مرحله ساخت -

 اجرای آزمون واحد -

 مشارکت در اجرای آزمون سیستم و انتقال -

 

  تیم آزمونQA  

 حیتهیه طرحهای آزمون با مشارکت تیم تحلیل و طرا -

 اجرای آزمون یکپارچگی -

 اجرای مرحله آزمون سیستم -

 تهیه و ورود اطالعات آزمایشی و یا پایه برای انباره داده -

 

  تیم مستندسازی 

 تهیه مستندات کاربری پروژه -

 نگهداری و به روز رسانی مستندات خروجی از تیم تحلیل و پیاده سازی -

 همکاری در تهیه مستندات فنی با تیم های تحلیل  -

 جهت تهیه مستندات تست سیستم QAهمکاری با تیم  -
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 دومبخش 

 

 Data Lakeافزار مشخصات فنی نرم
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 های آنمعرفی محصول و قابلیت -۱-۲

اي خود متنوع، شناخت دقیق از مناب  دادههاي حجیم و ها و نهادهاي داراي دادهیکی از نیازهاي ضروي سازمان

ها است. همواره بزرگترین مشکل سازي آنیت ذخیره، انتقال، پردازش و بصريمدیرو در اختیار داشتن توانایی 

شمندان در تیم صصین و دان سی به دادههاي فنی و متخ ستر شی مورد نیاز  ها وعلم داده، چگونگی د مناب  پرداز

 سري زمانی، تعیینباشد. تنظیم سازوكاري براي نگهداري داده ها بر اساس مین نیازهاي دانشی سازمان میأبراي ت

ها، شتتناستتایی دقیق محل بروز خطا در بندي واكشتتی دادهاي، چگونگی و زمانستتطح دستتترستتی افراد به مناب  داده

ها هاي مناستتتب یادگیري ماشتتتینی و دهكیفیت داده به منظور انتخاب مدل زمان انتقال، دریافت شتتتناخت دقیق از

تواند ستتازمان را به ستتمت ایجاد یک بستتتر اختصتتاصتتی و چارچوب مناستتب براي بر عهده گرفتن نیازمندي دیگر می

 این وظایف حركت دهد. 

ناستتب به منظور مدهی به این مستتا)ل و ایجاد یک بستتتر به منظور پاستتخ افزار تولیدي شتتركت ستتیکاس،نرم

سازي تمامی فعالیت ستاندارد سازمانا سط تیمهاي حوزه كالن داده در  شركت برنامه ، تو سی و كالن داده این  نوی

ها هاي كاربران تخصصی به دادهافزار سعی شده است كه عمده دسترسیدر این نرمشده است.  طراحی و تولید

وارد هاي مدیریتی و كنترلی مناستتبی براي كاربران لحاظ گردد. از متامین گردد كه قابلیت Web Interfaceدر ستتطح 

 زیر اشاره كرد:كلی هاي توان به قابلیتبینی شده است میپیشزار افنرمشاخصی كه در این 

 سازيظه بصريایجاد یک پایپ الین از مرحله استخراج داده تا لح 

 (LineAge)امکان قابلیت مانیتورینگ داده در تمام دوره حیات آن  

امکان مشاهده كل اربران حتی امکان تعیین سطح دسترسی كاربران تا حد فیلد و ركورد به نحوي كه ك 

 هاي خود را ا را نمایندمدل Samplingها را نداشته باشند و صرفا با عملیات داده

 لوگیري هاي مختلف سازمان براي كاري كاربران حوزه راي مدیریت بارامکان ایجاد كالسترهاي مجازي ب 

 افزارياز تداخل مصرت مناب  سخت

 یادگیري ماشینی براي  لوگیري از كدنویسی مجدد هاي رایجامکان در اختیار داشتن تمامی مدل 

 امکان استفاده مجدد كاربران از نتایج كارهاي قبلی و سایرین 

نویسی كالن داده در حوزه یادگیري ماشینی اعم از هاي رایج برنامهامکان استفاده از تمامی كتابخانه 

MLlib-Keras-Tensorflow و ... 

شده در این چارچوب به نحوي كه كاربران به سایر ابزارهاي طراحی WebIDEAامکان كدنویسی در  

 كدنویسی نیازي نداشته باشند
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 این نرم افزار داراي ا زا و قسمتهاي زیر می باشد:

 بخش استخراج داده ها -۱-۱-۲

 اي سازمانشناسنامه براي تمامی مناب  داده امکان تهیه 

 ها در لحظهكیفیت دادهاي و مشاهده میزان امکان تعیین كیفیت مناب  داده 

 اي كثیفسازي مناب  دادهامکان مشاهده میزان پیشرفت سازمان در كیفیت بخشی و پاك 

 ,SQL(JDBC), Stream, Rest APIمختلف اعم از ( CS)هاي  Connection stringامکان ایجاد و ذخیره  

Documents, Folders, Twitter , … 

كامل آن بانک و  داول مربوطه و استخراج ساختار  Schemaساخته شده و دریافت  CSامکان اتصال به  

 هاآن

هاي ذخیره شده. حالت اول ا راها فقط بر كردن هر كدام از مو ودیت Force Runیا  Local Runامکان  

به شود و حالت دوم مربوط اند انجام میذخیره شده DataLakeاي كه در روي داده هاي استخراج شده

سازي و ساخت مجدد ها و پاكهاي اصلی و اعمال قوانین روي آنا راي مجدد و استخراج مجدد داده

 باشد.ها میمکعب

ها، توضیحات، مقادیر شده شامل فیلدها، نوع و اندازه آناستخراج Schemaهاي دریافت كلیه داده 

هاي چنین ركوردهاي تکراري، دادهو هم ركوردهافیلدها و  (و ...میانگین ، یانهم، بیشینه، كمینه)

Missing  و ... و ذخیره درCassandra 

سط فرض  هت تکمیل توهاي پیشي خصوصیات بانک اطالعاتی با دادهآورامکان تولید نمونه فرم  م  

 اپراتور و ذخیره آن

میزان  امکان درج توضیحات توسط اپراتور براي فرم استخراج شده، امکان تعیین در ه اهمیت فیلدها، 

 ها و ...رم رشد دادهنهاي درون  دول، م خصوصی، امکان انتشار، حجم دادهمحرمانگی داده، حری

سانی ها و فیلدها از قبیل عدم رعایت همسازي روي دادهامکان تعیین انواع پیشنهادهاي پاك 

ی، عدم دم رعایت واحد طولی، عدم رعایت واحدپولسانی واحد وزن، عواحدزمانی، عدم رعایت هم

 سانی سایر پارامترها، قرار نداشتن مقادیر در محدوده مجاز، عدم رعایت یکتایی مقادیر و ..رعایت هم

 :شودمیر مرتبط با نوع آن فیلد استخراج ها، اطالعات آماري زیبه ازاي هر یک از ستون 

 Essentials: type, unique values, missing values 

 Quantile statistics like minimum value, Q1, median, Q3, maximum, range, interquartile range 

 Descriptive statistics: like mean, mode, standard deviation, sum, median absolute deviation, 
coefficient of variation, kurtosis, skewness 

 Most frequent values 
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 Histogram 

 Record Count: The total number of records in the column 

 Unique Values: The distinct count of unique values in a column 

 Empty Strings: The count of empty strings in a column 

 Null Values: The count of null values in a column 

 Percent Fill: The percentage of records that are not empty string or null 

 Percent Numeric: The percentage of records that are numeric 

 Max Len: The max length of data 

  

 

 های داده ای CUBEو  ELTساخت بخش  -۲-۱-۲

 هاجموعه دادهمها از نظر ویژگی، تعداد مقادیر، شناسایی بعد داده 

 شدهاي استخراجه Data Frameامکان ایجاد كپی از  داول و  

هاي مورد نظر را انتخاب كرده،  DFهاي داده به صورت ویزاردي به نحوي كه بتوان  Cubeامکان ساخت  

گیري درباره پردازش مثل تصمیمهر كدام را مالحظه نموده، براي حاالت مختلف پیش Metadataاطالعات 

هاي مو ود، این یا انتخاب از قابلیت Queryها و ... )امکان نوشتن هاي پرت، تركیب ویژگیداده

ب است( و سپس شناسایی كند قابل انتخااي كه با سامانه كار میها توسط متخصص دادهقابلیت

 دید ساخته شده  DFشوند و در نهایت  Joinساخته شود و  Cubeها فیلدهایی كه باید از روي آن

(Cube در )SparkDeltaLake ذخیره شود 

وي دیسک، رها اعم از تعداد ركورد، سایز  Cubeها و  DFهاي گرافیکی از گزارش امکان اخذ انواع 

 كنند و ...ها استفاده می DFهایی كه از زمان تولید، زمان خواندن و ا را، ابعاد، تعداد مکعب

 هااستخراج روابط بین  داول و نمایش گرافیکی آن 

-Drillهاي  داول مبتنی بر نقص ركورد یا فیلد )به قابلیت هامکان مشاهده گرافیکی میزان نقص داد 

Drown)  به نحوي كه با تعیین یکسري معیار استاندارد بتوان میزان نقص هر  دول را محاسبه كرده و

 نمایش داد.

 UCر این داستخراج شده  DFكه كدام  شده و همچنین تعیین اینهاي شناسایی UC امکان ثبت 

 شود.استفاده می

 شدههاي شناسایی DFها یا  UCمکان تعیین سطح دسترسی به منظور تأیید را رد ا 

 به صورت گرافیکی UCهاي هر  DFامکان مشاهده میزان نقص داده  
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 داده ها MLتحلیل و آنالیز های بخش  -۳-۱-۲

 

 ها Cubeها یا  DFداده از  Sampleامکان مشاهده  

یا  DFها و ذخیره  Cubeها یا  DFروي  SVDو  PCAچون هاي كاهش ابعادي همامکان ا راي الگوریتم 

Cube دید  

 ها )آمارهاي كالن، مصورسازي( Cubeها و  DFامکان تولید انواع نمودارهاي گرافیکی روي  

 هاي مورد نیازبه این ابزار به منظور كدنویسی الگوریتم Code Editorامکان اتصال یک  

 غرافیاییو   GISهاي امکان كار با انواع داده 

 توان مقادیر زیر را محاسبه كرد: یا آمارهاي كالن می Meta Data امکان كار با 

  بسامد دادهFrequency :Mode   یاPercentile 

 :میانگین یا میانه مکان 

  :واریانس، انحرات از معیار، واریانس یا انحرات معیار مبتنی بر میانهپراكندگی (MAD-AAD-

Interquartile Range) 

اي هاي داده، مکعبو  داول DFهاي سیستم اعم از بر روي مو ودیت APIسرویس و امکان تولید وب 

 و ...

 Data Martیا  Cubeهاي استخراج شده در قالب یک  DFهاي  دید از  Dfامکان ساخت  

نویس اسپارك براي ایجاد قابلیت استفاده برنامه Machine Learningاتصال موتور كدنویسی به موتور  

 هاي مربوطهدر محیط ادیتور از الگوریتم

 بر اساس كلمه كلیدي هاي ا تماعیاي از شبکهامکان كدنویسی براي استخراج مناب  داده 

ه قابل استفاده براي سایرین به نحوي ك DFسازي نتیجه یک كد نوشته شده در قالب امکان ذخیره 

 باشد.

 

 

 داده هابصری سازی بخش  -۴-۱-۲

 :ها Cubeها و  DFمصورسازي: تولید نمودارهاي زیر براي همه  

 گرامهیستو 
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 اي نمودارهاي  عبهBox Plot 

  پراكندگی نمودارهايScatter 

 اي هبدن نمودارهايContour 

  ماتریسی نمودارهايMatrix، 

  مختصات موازي نمودارهاي Parallel Coordinator 

  ايستارهنمودارهاي 

 هاي چرنف صورتکChernoff Faces 

 هاي یادگیري ماشینی تولید شدهسازي نتایج مدلامکان بصري 

 

 های مدیریتیبخش  -۵-۱-۲

شده روي كدام كالستر ا را  كه كد نوشتهجاد قابلیت تعیین این امکان تعریف كالسترهاي مجازي و ای 

 شود

 براي كاربران:امکان تعیین سطوح دسترسی مختلف  

 تعریف كاربر 

  انتسابUC ها به كاربران 

 تعیین سطح دسترسی كاربر به فیلدها یا تعداد ركوردهاي مشخصی از هر DF 

 تعیین سطح دسترسی كاربر به كالستر مجازي 

 Apache Nifiبند مانند امکان اتصال سیستم به یک زمان 

 ی دریاچه دادهرسانهاي زمانی به روزبازهاي و دي اتصاالت به مناب  دادهنبامکان تعریف زمان 

 ها از نظر سالمت ا را یا خطا در زمان واكشی اطالعاتن مشاهده گزارش نتیجه واكشی دادهامکا 

 

 شده است:بینی هاي استارتاپی به صورت زیر پیششركتشده براي ارا)ه خدمات به بینیهاي پیشقابلیت

 شدهطالعات استخراج شده از مدل طراحیو اها ها از دادهامکان ساخت انواع گزارش 

 هاسازي مدلامکان ذخیره 

 هاي كاربريگذاري یک مدل با سایر كاربران یا گروهامکان به اشتراك 
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 نام كاربران انسانی  دید و تایید عضویت و سطح دسترسی توسط مدیر یا مدیران سامانهامکان ثبت 

 كردن یک یا گروهی از كاربرانامکان بالك 

داده دریافت كنند و فرایند احراز  ،هاتوانند از خرو ی مدلهایی كه می Applicationکان تعریف ام 

 به یک كاربر خاص Appهویت آنان و انتساب آن 

هاي زمانی اتصال، هاي مذكور )بازه Applicationهاي دریافت اطالعات توسط امکان تعریف سیاست 

توان پاسخ وردهایی كه در هر بار درخواست میعداد ركتعداد دفعات دسترسی در یک بازه زمانی، ت

 داد و ...(

هاي یک یا گروهی از كاربران )بر اساس هاي دریافت هزینه براي ا راي تراكنشامکان تعریف سیاست 

 تراكنش، حجم داده، زمان ا را و ...(

 تباري )توسط مدیر(هاي شتاب )توسط كاربر ( یا به صورت اعامکان شارژ حساب كاربري از طریق كارت 

 (Per record or transactionها ) Queryكسر خودكار از حساب فرد پس از ا راي  

، Queryهاي مدیریتی مختلف از قبیل مشاهده كاربران فعال، كاربران در حال ا راي امکان اخذ گزارش 

هاي ا را شده توسط مو ودي فعلی كاربران، درآمد حاصله، ریز كسر از حساب، حجم و تعداد تراكنش

ي ارسالی و هامو ود در انباره داده، حجم داده هايفعالیت یک كاربر، حجم و نوع دادهكاربر)ان(، ریز 

 و ... IPدریافتی به تفکیک زمان و 

 به صورت محدود( مو ود در دریاچه داده Data Setsهاي )ه لیست و ساختار دادهامکان مشاهد 

و سطح تواند توسط كاربران یا گروه خاصی از كاربران دیده شود میایی كه هامکان تعریف داده 

شدن، مشاهده ساختار، تعداد ركورد قابل مشاهده، حداكثر حجم قابل دسترسی به آن داده )دانلود

 ، حداكثر حجم قابل ارسال در هر ركورد و ...(Queryارسال در هر بار پاسخ به 

شده هاي تعیینر مدل ساخته شده و منطبق بر سیاستامکان ساخت خودكار یک وب سرویس مبتنی ب 

ها دارند )احراز هویت این وب سرویس را Applicationتوسط كاربرانی كه امکان دریافت داده از طریق 

 مربوطه( Appبر اساس اطالعات كاربري مالکان 
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 معماری مفهومی سیستم -۲-۲

 ستمیس یمفهوم يمعمار: 2 شماره شکل

 

 

هاشمایی از عملیات بر روي داده :3 شماره شکل  

 

  

                                                                        

                      

               

                            

                 

                 

                          

                  

             

Structured DB

LOG

Docs

IMAGE

ETL
(PIG-SQOOP-FLUME ,Kafka, Storm)

EXTRACTION 

TRANSFORMING 

CLEANING 

AGGREGATIN

TEXT

      

      HIVE     HBASE     noSQL

HDFS

SparkQL  MLLib

  MOHOUT  Spark

HADOOP COMMON

     M/R  
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 افزارهایی از رابط کاربری نرمبخش -۳-۲

 

 هاي فید شده  هت  استخراج متادیتا: وضعیت دیتابیس4 شماره شکل

 

 Profiling: تعریف اتصال  دید به یک دیتابیس  هت انجام عملیات 5 شماره شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Administratorو  User: منوهاي دو حالت كاربري 6 شماره شکل 
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 دیتابیس Profiling: خرو ی گزارش 7 شماره شکل

 

 (Data Definitionدار كردن  دول اطالعاتی ): فرم شناسنه8 شماره شکل
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 بخش سوم

 

 هاهاي باز و سیاست انتشار دادهادهد
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این مفهوم در اعتقاد به این امر است كه شهروندان باید به حجم  ریشه ت.مفهوم بسیار  دیدي اس "اده بازد"

شند. در اواخر دهه ترسی داشتهشوند، دسآوري میانبوه اطالعاتی كه به طور مرتب توسط نهادهاي دولتی  م   با

ستتستتات به تدریج دستتترستتی افراد به چنین منابعی را گستتترش مؤها و بیستتت و یکم میالدي، دولت نخستتت قرن

دولت در  250شتتکل گرفت. امروز بیش از  2009هاي باز در ستتال دادند. نخستتتین قوانین دولتی مربوط به داده

شهري، حدود سطوح ملی، منطقه سعه 50اي و  شور تو سازمانك سعه، و  هایی چون بانک  هانی و یافته و در حال تو

اند و هر ستتتال نیز تعداد اندازي نمودهباز راه هايستتتازي الزامات دادههایی براي پیادهبرنامه ،ستتتازمان ملل متحد

 .كنندها آغاز به كار میبیشتري از این برنامه

شوند كه هر شخصی بتواند به صورت رایگان، بدون محدودیت و براي هر محسوب می« باز»ها در صورتی داده

هاي دولتی ها در وبگاهعی از دادهچه حجم وستتتی اگر. توزی  نماید ها را مجدداا استتتتفاده كند و آنهمنظوري از آن

هاي منتشترشتده صترفاً به صتورت مستتنداتی براي مطالعه در اختیار كاربران قرار شتوند، اما اكثر دادهمنتشتر می

به حستتتتاب آید، باید به « باز»ها براي اهدات دیگر و ود ندارد. داده براي آنکه گیرد و امکان استتتتتفاده از آنمی

افزار قابل خواندن باشتتد و هاي باز را داشتتته باشتتد، توستتط نرممکان دانلود در قالبصتتورتی منتشتتر شتتود كه ا

 .كاربران داراي این حق قانونی باشند كه از آن بارها استفاده نمایند

 گردد. براي شناخت بیشتر این مفهوم نیاز است تا برخی عبارات و مفاهیم تعریف گردند كه در ادامه ارا)ه می

 

 دهتعریف دا -۱-۳

 .هاها و سیارات كهکشانه تا منظومههاي ریز سواحل گرفتشود. از شنحساب می (Data) امروزه همه چیز داده

كند. این مواد خام متغیرهاي كمی)اعداد و..( دانند كه یک واقعیت را توصتتیف میاما اصتتوال داده را مواد خامی می

شوند، در اینجا دیگر می )پردازش( م قرار گرفته و معنادارها كنار هیا كیفی)حروت و نمادها( هستند. وقتی داده

 است. تبدیل شده (Information)  ي خام نیستند، بلکه به اطالعاتداده

 هاانواع داده -۲-۳

 توانند انواع گوناگونی داشته باشند از قبیل: ها میداده

 هاي آمار و ارقامداده 

 هاي  غرافیاییداده 
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 هاي حمل و نقلداده 

 هاي مالی و بانکیداده 

 هاي فرهنگیداده 

 هاي علمیداده 

 هاي آب و هواییداده 

 هاي طبیعی و محیط زیستیداده 

 

 (Meta Dataفراداده )تعریف  -۳-۳

ها یا در مشتتخصتتات فراداده .گویندمی (Meta Data) ها بدهد را فرادادهبه دادههر مطلبی كه توضتتیحی را  

ها معموال فراداده .شتتوند داگانه در صتتفحه دانلود و بخش توضتتیحات نوشتتته می صتتورتفایل داده هستتتند، یا به

شار، تعاریف و مفاهیم، واحد اندازهشامل: منب  و تهیه گیري كننده فایل داده، منتشركننده داده، تاریخ تهیه و انت

 .شودمی غیره و

 

 (Closed Data)داده بسته تعریف  -۴-۳

اي یک یا اگر داده.گویندمی به آن محدودیت و هزینه و ود دارد را داده بستتهاي كه براي دستترستی هر داده

 .شودحساب می «بسته» باشد، داشته را زیر هايویژگی  تعدادي از

 .نامه الزم است ها، مجوز و ا ازهبراي هر بار دسترسی به داده 

سی به داده یا نی براي دسترشوند. یعسایت نمایش داده میبوها فقط براي اعضاي یک گروه یا داده 

 .اي را پرداخت كنیدباید عضو سایت شوید یا هزینه

 .اندها رمزگذاري یا محدود شدهداده 

 .ها، نام منب  باید ذكر شودشوند. یعنی در هر بار استفاده از دادهرایت میها شامل قانون كپیداده 

 .ا محدودیت روبرو هستندبراي دسترسی به داده ب API ها وو و، سایتموتورهاي  ست 

 .توانند داراي محدودیت باشنداز نظر زمان استفاده می 

 .ها قابل تغییر و تركیب نیستندداده 

 .شوندارا)ه نمی هاي گوناگونیها در فرمتداده 
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 و فواید آن( Open Data) داده بازتعریف  -۵-۳

رایگان از آن براي هر مقصتتتودي بدون نیاز به صتتتورت آزاد و تواند بهاي استتتت كه هر فردي میداده باز، داده

 .)استفاده مجدد، توزی ( كند نامه استفادههمجوز یا ا از

 براي هاداده دیگر با تركیب و پردازش معنی استتفاده به باز یا استتفاده امکان كه استت ايداده آن داده باز

 .باشد ممکن مشخص و قانونی مقاصد براي آن از هركس رایگان و آزاد هاي  دیدترداده به دستیابی

 پذیريدسترس -3-5-1

هاي قابل فرمت در مو ود و اینترنت از بارگیري قابل معقول، ايهزینه با آن غیر در و رایگانتر یحا  اطالعات،

سبه و پردازش شد محا شر قوانینی ذیل باید داده .با ستفاده، قانونی ا ازه كه شود منت ستفاده باز ا شار و ا  انت

 .باشد شده آن داده خرو ی

 همگانی دسترسی -3-5-2

 خاصی محدود هايگروه به اطالعات به دسترسی باشد. نباید داشته دسترسی اطالعات این به بتواند هركسی

تو هی به همراه ها به شتتکل گستتترده و با قابلیت استتتفاده آستتان، مناف  قابل دادن دادهدر دستتترس قرار .شتتود

صتها میداده .دارد سهیل در ارا)ه خدمات دولتی، ایجاد فر صادي، ترغیب نوآوري، بهبود توانند مو ب ت هاي اقت

 دید  هايهاي باز و با كشف فرصتثیرپذیر از دادهأبا رشد روزافزون  امعه ت. امنیت عمومی و كاهش فقر شوند

هاي داده باز را آغاز نمایند و یا اند كه برنامهمند شتتتدها عالقهستتتستتتات ستتتراستتتر دنیمؤها و در این زمینه، دولت

«  باز»هاي باز، كه از محیط هاي گستتتتترده دادهفهم كامل پیچیدگی و ظرفیت. هاي مو ود را گستتتتترش دهندبرنامه

برد. از افزارها منشتتعب شتتده استتت، زمان میمجوز نرم

یه خود هاي باز همچنان در مراحل اوّل ا كه بحث دادهآن

بهاستتتتت، بهترین روش كارگیري در این حوزه ها براي 

سایی نشده شنا اند و  وام  تخصصی هنوز به طور كامل 

 .اندگیريپیرامون این موضوع به تازگی در حال شکل

 
 داده باز گاهی:  ا9شکل شماره 
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 داده انتشار گانهپنج سطوح -۶-۳

 شود. پرداخته می اي را دارند كه در ادامه به معرفی آنگانهپنجهاي باز براي انتشار سطوح داده

 

ها: سطوح داده10 شماره  دول  

 

 ستاره( 1سطح اول ) -3-6-1

)یک ستاره( نوع و فرمت داده اهمیت نداشته و مهم این است  در سطح اول

 در دسترس همه قرار بگیرند. (open license) ها با مجوز بازكه داده

وب منتشتتتر كنید، این افراد و كاربران  هایتان براي همهمثال اگر شتتتما داده

 .گیرندها در سطح اول قرار میداده
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 ستاره( 2سطح دوم ) -3-6-2

هاي هایی قرار میدر ستتتتطح دوم، داده كه داراي ستتتتتاختتار ند  گیر

 .باشند (XLS)گسترده و  دولی مثل اكسلصفحه

 

 

 

 

 

 

 

 ستاره( 3سطح سوم ) -3-6-3

شده با ساختار مرتبهاي سطح سوم مشابه سطح دوم است، یعنی داده

هاي با عنوان مثال، دادههاست. به دول، اما تفاوت اصلی در فرمت داده

توان مشتتاهده و ویرایش را فقط با مایکروستتافت اكستتل می XLS فرمت

توانند از آن استتتتفاده عمومی بوده و همه می CSV هایی مثلكرد. فرمت

تبدیل كنید، ستته  CSV خود را به  (XLS)هاي اكستتلكنند. پس اگر داده

 .خوان هم هستندها ماشینكه این دادهگیرند. ضمن آنستاره می
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 ستاره( 4سطح چهارم ) -3-6-4

ها، بلکه در صتتفحات ها نه در فایل(، داده)چهار ستتتاره در ستتطح چهارم

شتتوند و هر كدام آدرس اختصتتاصتتی خود را دارند. یعنی وب منتشتتر می

ها از افزار ندارید چرا كه دادهبه فایل و نرمها نیازي براي مشتتاهده داده

توان شتتتتوند. در این حالت مینوشتتتتته میXML و HTML طریق كدهاي

 .ها را به یکدیگر لینک كردداده

 

                                                                   

 

 

 

 ستاره( 5سطح پنجم ) -3-6-5

 مرتبط لینک و یکدیگر به و بوده باز هاداده يهمه  پنجمدر ستتتتطح 

 وصتتتل یکدیگر به كه داریم را هاهداد از ايشتتتبکه  ااین در. هستتتتند

 هستند.
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 خاصی هايقالب ها،داده استانداردسازي براي. نیستند استاندارد داده دیجیتال، غیر اطالعات تعریف، این با

شده ست تعریف   شینی فعالیت ها امکانقالب آن به هاداده تبدیل كه ا  هاداده روي بر را شدهریزيو برنامه ما

 .كندمی فراهم

 هاداده هرچه اما استتتت، ستتتاختاریافته نیمه یا دوم ستتتطح باز، هايداده انتشتتتار براي الزم حداقل چند هر

 دهاياستاندار داشت. خواهد تريمتنوع و بیشتر هاياستفاده امکان داده آن پذیرتر باشند،بسط و تریافتهساخت

 فراخوانی و خوانش امکان كه چهارم ستتطح الزامات كه آن پس از هاداده تمام كه هستتتند تالش در داده تبادل

 هايفعالیت و داده باز چرخه تا شوند منتشر )ستاره 5 اصطالحا( پنجم سطح در كردند، كسب را است ماشینی كامل

 .گردد تکمیل آن بر رتبم

سط سوم و دوم اول، سطوح سان تو ست، خوانش قابل ان  قابلیت از پنجم و چهارم سوم، سطوح كهحالی در ا

 .برخوردار است ماشینی خوانش

 مورد خرو ی بسیار، هايكاويداده شدنانجام همچنین و الزم فنی بستر شدنفراهم علت به پنجم سطح در

 و كرده پیدا ادامه دوسویه صورت به تواندمی اطالعات از برداريبهره فرآیند و است فراهم و انسان ماشین نیاز

 .شود انجام  دیدي هايكاوش

 یکدیگر با ارتباط در داده بازهاي تمام مرحله این در .استتتت داده باز فرآیند نهایی مرحله متصتتتل، داده باز

 صتتورتبه بتوان را گستتتردهاي اطالعات شتتودمی مو ب توانایی این كنند.می هم كمک تکمیل به و قرارگرفته

شت. به كامپیوترها، تمامی بین خودكار شتراك گذا  به گوناگون مناب  از اطالعات تا شودمی باعث گذشته، آن از ا

 كرد. را اعمال گوناگونی هايكاوش هاآن روي بتوان و شوند مرتبط هم

 

 ترکیب داده -۷-۳

ه ب هاي مختلفی كه )عمدتادادهد تا الزم استتت خدماتی در وب ارا)ه شتتو هاستتت. گاهاحله بعدي تركیب دادهمر

 ا و صورت یکه صورت پراكنده ارا)ه شده است، را به ها( در وب و بدلیل ضعف در قوانین مادر یا در ا راي آن

منستتتجم گردآوري و ارا)ه نمایند. كشتتتورهایی كه در حوزه داده باز پیشتتتتاز هستتتتند، پرتال واحدي را براي ارا)ه 

غیر این صتتتورت ممکن استتتت برخی از نهادهاي مردمی در راستتتتاي چنین ضتتترورتی  اند. دراطالعات معرفی نموده

 .اقدام كرده باشند
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 ارائه تحلیل و یا ابزارهای تحلیل -۸-۳

ماند! در این مرحله دستتترستتی به داده خام بستتیار ارزشتتمند استتت، اما همچون مواد اولیه و خام آشتتپزي می

هایی ارزشمند را ارا)ه نمایند. در سطح باالتر ها، تحلیلبا تركیب دادهاي است كه بتوانند نیازمند آشپزهایی حرفه

ها، به بستتتتیار مفید خواهد بود اگر ابزارهایی در وب ارا)ه گردد كه مخاطبان خود بتوانند با تركیب دلخواه داده

ا به صتتتورت هایی رهاي مختلف وب، چنین تحلیلستتترویس. هایی  دید و متناستتتب با نیاز خود دستتتت یابندتحلیل

 .نمایندجاري بر روي وب ارا)ه میتهاي پیچیده خود را با نیت رایگان و البته تحلیل
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 چهارمبخش 

 

 طرح روال ا رایی
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، طی مراحل زیر به انجام به شتتركت و ابالغ آن ا را، امضتتاي قرارداد عدم افشتتاء این طرح پس از عقد قرارداد

 خواهد رسید:

 .هاي الزم  هت ارتباط با آنسرور كارفرما و ایجاد دسترسیافزار بر روي نصب نرم 

هاي اطالعاتی سازمان بر اندازي یک سرور موقت  هت قرار دادن یک نسخه كپی یا نمونه از بانکراه 

هاي اطالعاتی. )نیاز به این سرور به آن دلیل است كه اتصال افزار به بانکروي آن،  هت ارتباط نرم

ر امنیتی، قابل قبول ظداراي ریسک بوده و از ن هاي اطالعاتی در حال كار،بانک مستقیم و آنالین به

 باشد.(نمی

 .افزارهاي اطالعاتی توسط نرمانجام عملیات پروفایلینگ بانک  

سازي و ها توسط كارشناسان شركت و پاكنو  داول آ پروفایل شدههاي اطالعاتی بررسی بانک 

 .افزارت پیشنهادات و گزارشات مربوطه در نرمو ثب هاشناسنامه دار كردن آن

هاي مختلف سازمان و كارشناسان مرتبط با ( برگزاري  لسات حضوري با واحد4و  3)همزمان با مراحل  

( سازمان كه الزم است از طریق این پروژه، Problemهاي اطالعاتی،  هت كشف مسا)ل و مشکالت )بانک

 .به آنها پاسخ داده شود

 ارا)ه شناسنامه مسا)ل كشف شده سازمانتهیه و  

افزاري با سرور سخت 3ساخت كالسترهاي مورد نیاز انباره داده )براي این منظور نیاز به حداقل  

 باشد(هاي سازمان میمشخصات الزم براي تجمی  و آنالیز همه داده

 سازي شده و ساخت انباره داده هاي پاكتجمی  داده 

 API( بر اساس نیاز مسا)ل و ارا)ه Cubeهاي اطالعاتی )ساخت مکعبر و افزاتعریف مسا)ل در نرم 

 Visualizationافزارهاي  هت استفاده در نرم

 آموزش و تحویل پروژه 

هاي مو ود در ستتتتازمان دارد و مدت زمان ا راي این طرح كامال بستتتتتگی به به حجم داده و تعداد پایگاه داده

ست از  سال طول  6ممکن ا سته به حجم  هبکشد. به همین ترتیب، هزینماه تا یک  ا راي این طرح نیز متغیر و واب

هاي اطالعاتی پیش برود یا اینکه ها دارد. اینکه سازمان صرفا بخواهد تا فاز تولید انباره داده و ساخت كیوبداده

( Open dataهاي باز )داده ها نظیر( و ستتایر فازهاي مرتبط با این دادهData Miningتمایل به ا راي فاز داده كاوي )

 برود یا نه هم، در زمان و مبلغ ا را تاثیرگذار خواهد بود.

 با تشکر 

 تیم كالن داده شركت سیکاس 
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