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براي حفظ محیط زیست ،این مستند را چاپ نکردیم .شما نیز تا حد امکان ،ما را در این راه همراهی كنید.

این سند داراي دسترسی محدود میباشد!
این سند متعلق به شركت سیناكیان امنسازان آریا (سیکاس) بوده و ممکن است حاوي اطالعات بسیار حساسی
باشد .محتویات این سند شامل راهکارهاي پیشنهادي سیکاس میباشد.
هر نسخه از این سند منحصراً ثبت گردیده است و در صورت نیاز به نسخههاي اضافی ،با شركت سیکاس به
آدرس پست الکترونیک  info@secaas.irتماس حاصل فرمایید .هرگونه انتشار و بازتولید غیرمجاز این سند،
ممنوع میباشد.
با اقدام به مطالعه ي مابقی این سند ،شما موافقت خود را با شرایط فوقالذكر اعالم نمودهاید.
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مقدمه
این مستتتند با هدت تبیین اهمیت طراحی و تولید یک چارچوب اختصتتاصتتی كالن داده در چند بخش تهیه شتتده
است.
در بخش اول مفاهیمی از فرآیند شتتتناخت مناب و اقالم داده اي مو ود در ستتتازمان و مراحل شتتتناخت دقیق و
شتتناستتنامهدار كردن دادهها و مستتا(ل( )Problemsستتازمان آورده شتتده استتت كه در واق بیانگر اهمیت شتتناخت
مناب دادهاي با هدت رف نقص و پاكستتازي دستتتی یا خودكار آنها و تولید انباره داده و Qubeهاي اطالعاتی هت
پاسخ به مسا(ل سازمان میباشد.
در بخش دوم مشتتخصتتات چارچوب نرمافزاري ته یه شتتده توستتط شتتركت ستتیکاس براي تولید انباره داده و انجام
اتوماتیک موارد گفته شده در بخش اول ،تو ضیح داده می شود تا خواننده درك صحیحی از آنچه قرار ا ست تولید
شود به دست آورد.
در بخش سوم ،به تببین مو ضوع مهم  OpenDataو ضرورت پرداختن به آن اخت صاص داده شده ا ست .در این
بخش بر اهمیت موضتتوع دادههاي باز و نحوه حركت به ستتمت آن در ستتازمان و تعیین ستتیاستتتهاي انتشتتار آنها
پرداخته شده است .موضوعات فنی مورد نیاز این مفهوم در بخش چارچوب نرمافزاري لحاظ شده است.
در بخش پایانی نیز به چارچوب ا رایی و فنی پروژه پرداخته شده است.

صفحه 1

شماره تماس)035( 38301574 :
مستندات فنی محرمانه

ایمیلinfo@secaas.ir :

بخش اول

مفاهیم شناسنامهدار كردن ،پاكسازي ،كیفیت داده
و كشف مسا(ل سازمانی
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 -1-1اهدات طرح
اهدات كالن زیر در صتتتتورت انجام برنامه ام و نقشتتتته راهی كه در این پیشتتتتنهاد صتتتترفا برنامه آن طراحی
میگردد مد نظر است:
تدوین سیاست راهبردي و كوتاه مدت سازمان ،متکی بر نتایج حاصل از بکارگیري دانش دادهكاوي از
طریق كشف دانشهاي پنهان درون دادهها به اي اتکا بر نگرشها و اطالعات بخشی و زیینگر و
ناقص.
طراحی برنامه انجام پیش نیازهاي الزم هت ایجاد سیستم یکپارچه اطالعات و دادههاي حوزههاي
مختلف شهري و نظاممند كردن ورودي و خرو ی دادهها و اطالعات.
امکان رصد كردن لحظهاي و بهروز فرآیندها و اقدامات كل سازمان.
امکان توسعه دقیق فرآیند تصمیمسازي بر مبناي ن ظام اطالعات هوشمند به اي اطالعات ناقص
كارشناسان یا مدیران میانی.
سازگار كردن و بهروز كردن نظام تصمیمسازي سازمان با دیدترین ابزار و روش پردازش و تحلیل
داده و اطالعات.
برخوردار نمودن سازمان از دریافت لحظهاي دانشهاي پنهان درون دادهها از طریق در نظر گرفتن
تمامی عوامل و متغیرهاي موثر.
توانمند سازي ،سازمان به تحلیلهاي توصیفی ،تشریحی ،پیش بینی و كنترل به منظورشناخت سری و
پویاي وضعیت مو ود و یافتن علل و عوامل ایجاد شرایط و پیش بینی آینده و ارا(ه راهکارهاي عملی
كنترل و تسخیر آینده.
به كار گرفتن دیدترین تجربیات هانی دادهكاوي و پردازش اطالعات در حوزه كاري سازمان

 -۲-۱نوآوری طرح
دانش نوین دادهكاوي ( )Data miningدانش در حال توستتتتعهاي استتتتت كه مو ب ایجاد انقالب تکنولوژیک در
دهه حاضتتر گردیده استتت و بدینرو در ستتالهاي اخیر در دنیا گستتترش فوقالعاده ستتریعی داشتتته استتت .دانش
دادهكاوي فرآیند كشف دانش پنهاي درون دادهها است كه با برخورداري از دامنه وسی زیرزمینههاي تخصصی با
توصیف ،تشریح ،پیش بینی و كنترل پدیدههاي گوناگون پیرامونی ،امروزه داراي كاربرد بسیار وسی در حوزههاي
مختلف است.
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امروزه دادهكاوي ،مدیران سازمانها را را در موضوعات متنوعی یاري داده بگونهاي كه استفاده از دانش نوین
داده كاوي به عنوان دیدترین و برترین روش حل مستتت له براي پایگاههاي داده ستتتازمانها بستتتیار حیاتی بوده و
بدین هت امروزه این دانش در تمامی موضوعات و برنامهریزيهاي خرد و كالن ،نقش موثر ایفا مینماید.
یکی از مهمترین توانمنديها و قابلیتهاي دانش دادهكاوي نستتتتبت به روشهاي حل مستتتت له ستتتتنتی ،امکان
پردازش و تحلیل دادههاي كیفی و غیر كمی ا ست كه برخی از سازمانها مثل شهرداريها به مانند حوزه مدیریت
شهري كشورهاي توسعهیافته ،بدلیل برخورداري از این نوع دادهها نیازمند بهرهگیري از این دانش است.

 -۳-۱اهداف و تشریح پروژه
به منظور تحقق اهدات كالن یاد شتتتتده ضتتتترورت دارد كه برنامهریزي هت بکارگیري دانش داده كاوي در هر
ستازمانی انجام پذیرد .در گام نخستت و فاز صتفر این طرح الزم استت برنامه ام و نقشته راهی مطابق با شترایط،
ماموریتها و نیازهاي سازمان طراحی گردد.
با تو ه به گستتردگی مجموعه فعالیتها و حوزههاي مختلف یک ستازمان از یک ستو و وستعت دامنه كاربردها و
توانمنديهاي دانش داده كاوي از سوي دیگر ،الزم است با بررسی و شناخت حوزههاي فعالیت تحت پوشش و نیاز
هر بخش به دانش دادهكاوي نسبت به طراحی برنامه ام و نقشه راه دادهكاوي در سازمان اقدام گردد.
در این طرح با تو ه به ا شرات تیم شركت سیکاس به توانمنديهاي دانش دادهكاوي و موارد گ سترده به كار
گرفته شده در ك شورهاي تو سعه یافته ،برنامه هاي عملیاتی الزم هت تدوین عناوین پروژه ها و سامانههاي مورد
نیاز هت بکارگیري دانش دادهكاوي در بخشهاي مختلف سازمان ارا(ه میگردد كه بر ا ساس نق شه راه حا صل از
این طرح ،ستتتتاز مان برنا مه كو تاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت خود هت بهرهگیري از دانش داده كاوي در كلیه
حوزهها هت توصیف ،تشریح ،پیش بینی و كنترل هوشمند فعالیتها را در دست خواهد داشت.

 -۴-۱کیفیت داده
در چرخه عمر هوشتتمندي كستتب و كار ،ستتیستتتمهاي عملیاتی ،نقطه آغازین براي ارا(ه دادهها هستتتند كه در
ادامه ،مورد تحلیل قرار خواهند گرفت .اگر دادههایی كه در سی ستمهاي عملیاتی ذخیره شدهاند ،به در ستی در
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انبار دادهها تجمی نشتتوند ،امکان تحلیلی صتتحیح و ام از آنها میستتر نخواهد بود .همچنین اگر ستتیستتتمهاي
عملیاتی داراي خطاي دادهاي باشتتند ،در زمان نگاشتتت ( )Mappingو تجمی ( )Aggregateدادهها ،مشتتکالت زیادي
بروز خواهند كرد .لذا كیفیت دادهها موضوع مهمی در ایجاد انبار دادهها و كیفیت تصمیمات حاصله خواهد بود.
چنانچه دادهاي كامال اهدات خود را پوشتتتتش دهد ،آنگاه آن دادهها داراي كیفیت شتتتتناخته میشتتتتوند .عدم
كیفیت داده در ستتیستتتمهاي عملیاتی و مکانیزه ،یکی از مهمترین عوامل شتتکستتت پروژههاي هوش تجاري ( )BIو
كالن داده میباشتتتتد .چنانچه كاربران احستتتتاس كنند كه دادهها و اطالعات دریافتی آنها از صتتتتحت و دقت كافی
برخوردار نیست ،اعتماد خود را نسبت به سیستمهاي هوشمندي كسب و كار از دست میدهند.

 -۵-۱اهمیت کیفیت دادهها
به دالیل زیر،كیفیت داده ها در تولید انباره داده ،از اهمیت باالیی برخوردار است:
اطمینان مضاعف در تصمیمگیريها
كاهش ریسک تصمیمگیريها و در نتیجه كاهش هزینهها
بهبود در تصمیمات استراتژیک
پرهیز از تأثیرات مركب دادههاي آلوده

دالیل ناپاكی و یا بیكیفیتبودن دادهها را میتوان به صورت زیر عنوان نمود:
اشکاالت سیستمی برنامههاي عملیاتی و مکانیزه سازمان
اشکاالت در طراحی بانک اطالعاتی
استفاده از مقادیر پایهاي متفاوت
و ود شناسههاي غیر یکتا
و ود معانی نامفهوم در مقادیر پایهاي
و ود فیلدهاي چند منظوره
تبدیل دادهها از سیستمهاي قدیمی و انتقال نادرست اطالعات از بانک اطالعاتی قدیمی به دید
و ود تعاریف متفاوت یا تعریف نشده یا شفات نشده از دادهها
گردآوري نادرست دادههاي چند سیستم
تركیب نادرست انتظارات كاربران
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دادههاي ورودي ناقص
فقدان سیاستهاي مدیریت و كنترل صحت دادهها ورودي
و ود چند كپی از دادهها در دست چندین نفر و به روزرسانی شخصی آن دادهها توسط هر فرد
ورود سهوي دادههاي اشتباه
ورود عمدي دادههاي اشتباه ( مثالً كالهبرداري)

 -۶-۱کنترل کیفیت دادهها
مالکیت داده یا  Data Ownershipبه عهده واحدهاي متولی داده در سازمان ا ست .واحدهاي مختلف سازمان در
رابطه با دادههاي خود ،سطوح دسترسی ،نحوه توزی و قوانین مرتبط سازمانی را بهتر از دیگران میدانند.
نظارت بر داده یا  Data Stewardshipبه عهده مدیران واحدهاي متولی داده یا واحدهاي نظارتی یا ستتتتتادي
ستتتازمان استتتت .در این ستتتطح از اختیارات ،امکان ارا(ه پیشتتتنهاداتی در خصتتتوص دستتتترستتتی ،امنیت ،توزی و
نگهداشت ارا(ه میشود.
نگهداشتتت دادهها یا  Data Custodianshipبه عهده مدیریت زیرستتاخت فناوري اطالعات ستتازمان استتت .از آن
ایی كه این مدیریت صتتتالحیت الزم در خصتتتوص مهارتهاي فنی الزم ،شتتتناخت مفاهیم و رویههاي امنیت داده،
رویههاي بازیابی دادهها و  ...را دارا میباشتتد ،مستت ولیت ذخیرهستتازي ،در دستتترس قراردادن ،پشتتتیبانگیري،
آرشیو داده و مواردي اینگونه را در اختیار دارد.

 -۷-۱شناسایی و مستندسازی فرادادهها ()Meta Data
فراداده كسب و كار ( :)Business Metadataبه توصیف معانی هوشمندي كسب و كار و دادههاي
انبارشده از دید سازمان میپردازد ،دادههایی چون تعریف داده و سنجه ()metricها ،قوانین كسب و
كار ،مدلهاي دادهاي ،تعریف مالک/ناظر داده و غیره.
فراداده فرآیندي ( :)Process Metadataبه توصیف مکان ،زمان و چگونگی مراحل دریافت ،تبدیل و
بارگذاري داده میپردازد ،دادههایی چون نقشههاي منب /مقصد ،قوانین تبدیل داده ،قوانین
پاكسازي داده و غیره.
فراداده كاربرد ( :)Application Metadataبه توصیف چگونگی دسترسی و استفاده از داده میپردازد،
دادههایی چون تاریخچه دسترسی به داده ،فركانس ،زمان و چگونگی دسترسی به داده و غیره.
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فراداده فنی ( :)Technical Metadataبه توصیف مکانهاي فیزیکی داده ،قالبهاي داده ،حجم داده،
نامهاي فنی ،نوع داده ،ساختارهاي داده و غیره میپردازد.

 -۸-۱مدیریت دادههای اصلی یا )MDM (Master Data Management
در هر ستتتتازمان ،داده هاي اصتتتتلی زیادي و ود دارد كه باید براي انتقال در انبار داده ها ،یکپارچه و Unique

شوند .این دادهها و اطالعات ا صلی میتوانند انواع مح صوالت ،انواع خدمات ،تق سیمات غرافیایی ،سرف صلهاي
بود هاي ،استتتامی پروژهها و  ....در پایگاههاي مختلف ستتتازمان باشتتتند كه باید یکپارچهستتتازي شتتتوند .به عملیات
یکپارچهسازي این دادههاي اصلی  MDMیا  Master Data Managementگفته میشود.
نمونه رایج و همیشگی مشکالت  MDMرا میتوان به صورت زیر دستهبندي نمود:
مدیریت صفات و ساختار فرزند ساختاري بین صفات مرتبط و همچنین یکپارچهسازي مقادیر و كدهاي
مرتبط با صفات در انبار دادهها
مدیریت اطالعات مرتبط به دادههاي اصلی در دو پایگاه اطالعاتی مختلف
مدیریت فرزند ساختارهاي غیر یکسان در دو پایگاه اطالعاتی مختلف
و مواردي دیگر
البته مشتتکالت و ود دادههاي اصتتلی متناقض و یا تکراري به ورود اطالعات هاي اشتتتباهی و همچنین خطاهاي
سیستمی نیز مرتبط میباشد.

 -۹-۱پیشنهاد فنی انجام پروژه
سیکاس ،فازبندي كلی زیر را به عنوان ساختار تفکیکی ا راي این طرح در نظر دارد .بدیهی است این شکست
كار ،بسته به نوع فعالیت و تعدد بانکهاي اطالعاتی هر سازمان ،متغیر میباشد:
فاز

كد فعالیت
1-1

1

عنوان فعالیت
انجام نشست و مصاحبه با مدیران ارشد سازمان هت شناخت نیازها و مسایل

مستندات قابل ارا(ه
صورت لسه

داده محور حوزه هاي مختلف سازمان
فرم شناخت و تحلیل
سیستمها

2-1

احصاء نیازها و مسایل داده محور حوزه هاي مختلف سازمان

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

4-1

تدوین پیش نیازهاي ا رایی پروژه ها

صورت لسه
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فاز

2

3

4

عنوان فعالیت

كد فعالیت

مستندات قابل ارا(ه
فرم شناخت و تحلیل

1-2

بررسی سیستمها و فرآیندهاي داده محور سازمان

2-2

تهیه شناسنامه نحوه و میزان مالکیت داده هاي شناسایی شده

3-2

شناسایی مکعبهاي داده هاي مبتنی بر هر یک از مناب شناسایی شده

4-2

شناسایی نواقص داده هاي شناسایی شده

5-2

بررسی ابزارهاي مو ود م آوري و تجمی دادهاي

فرم تشخیص ابزار

6-2

انتخاب ابزار مناسب براي م آوري دادهها

فرم تشخیص ابزار

1-3

شناسایی لیست بانکهاي داده اي مو ود در سازمان

2-3

استخراج دول خصوصیات مناب داده اي سیستمهاي اطالعاتی سازمان

3-3

استخراج دول خصوصیات مناب داده اي غیر ساخت یافته

4-3

استخراج روابط بین داده اي

 فرم روابط بین دادهاي

5-3

ترسیم شماتیک داده هاي شناسایی شده و ریان داده اي

 فرم روابط بین دادهاي

6-3

تهیه دستورالعمل واكشی داده از مناب مو ود

 فرم روابط بین دادهاي

7-3

نصب و استقرار نرمافزار م آوري دادهها

 فرم تشخیص ابزار

8-3

ا راي فاز پاكسازي دادههاي م آوري شده و تغییر شکل دادهها

 فرم مشخصات پایگاه داده

9-3

پیکربندي دا(می سامانهها و ابزارهاي م آوري براي بروزرسانی انباره داده

فرم گزارشات انجام كار

10-3

نصب و استقرار ابزار مانیتورینگ ریان دادهها

فرم گزارشات انجام كار

11-3

امکان افزودن مناب دادهاي بیرونی به انبارداده

فرم گزارشات انجام كار

12-3

امکان افزودن رویههایی براي دریافت اطالعات از مناب اطالعاتی دید و افزودن
سیاست به روزآوري انبارهدادها

فرم گزارشات انجام كار

1-4

تهیه دستورالعمل براي تکمیل داده هاي ناقص

فرم گزارش خطا در داده

2-4

شناسایی و پیشنهاد راهکارهایی براي استخراج ساده تر مناب شناسایی شده

3-4

ارا(ه راهکارهایی براي پاكسازي و رف نواقص داده هاي شناسایی شده

4-4
5-4

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

سیستمها
فرم مشخصات پایگاه داده
فرم مشخصات كیوبهاي
اطالعاتی
فرم گزارش خطا در داده

فرم مشخصات پایگاه داده
 فرم مشخصات پایگاه داده

 فرم مشخصات KPI
 فرم مشخصات پایگاه داده

 فرم مشخصات KPI

فرم مشخصات ETL
 فرم گزارش خطا در داده
فرم گزارش خطا در داده
فرم مشخصات پایگاه داده

شناسایی فراداده هاي مربوطه
طراحی عناوین و مشخصات كامل پروژه هاي داده كاوي مورد نیاز ،اثر بخش و

فرم گزارشات انجام كار

قابل انجام در سازمان

6-4

تهیه گزارش و عیبیابی خطاهاي احتمالی در واكشی اطالعات

7-4

تهیه طرح استقرار و ذخیرهسازي دادههاي سیستم
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 -۱۰-۱مراحل و فازهای اجرای پروژه
بر اساس دول فوق ،فازبندي ا رایی این طرح و اقدامات هر فاز ،به شرح زیر میباشد:

فاز یک :نیاز سنجی
بررسی فرآیندهاي داده محور سازمان
انجام نشست و مصاحبه با مدیران ارشد سازمان هت شناخت نیازها و مسا(ل داده محور حوزههاي
مختلف سازمان
احصاء نیازها و مسا(ل داده محور حوزههاي مختلف سازمان
تصویب نهایی نیازها و مسا(ل داده محور حوزههاي مختلف سازمان با تایید مدیران ارشد هر حوزه
تأیید نهایی ناظر پروژه
بررسی سامانهها و پژوهش هاي انجام یافته داده محور هت پرهیز از دوبارهكاري و اطمینان از نیاز به
پروژهها و سامانههاي مبتی بر دادهكاوي

فاز دو :امکان سنجی
مطالعات ام كاربردهاي دانش دادهكاوي در حوزههاي كاري سازمان
ارا(ه تجربیات عملی و موفق كاربردهاي دانش دادهكاوي در حوزههاي كاري سازمان بر اساس نمونههاي
موفق انجام شده در سایر سازمانها یا كشورهاي توسعه یافته با هدت اطمینان از نتیجه بخش بودن
هر كدام از پروژههاي دادهكاوي
تعیین دقیق نیازهاي دادهكاوي اعم از پروژهها و سامانه هاي مبتنی بر دادهكاوي در حوزههاي كاري
سازمان
امکان سنجی ا راي پروژههاي دادهكاوي شناسایی شده در سازمان با شرط تولید ارزش

فاز سه :بررسی پایگاه دادهها و تهیه دیکشنری دادهها
تهیه شناسنامه نحوه و میزان مالکیت دادههاي شناسایی شده
بررسی و شناخت كلیه مناب دادهاي ،پایگاه دادهها و سامانههاي اطالعاتی سازمان اعم از مالی ،اداري،
حمل و نقل ،تخصصی حوزههاي مختلف و ...
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تهیه دیکشنري دادهها براي كلیه پایگاه دادهها و سامانههاي سازمان و روابط بین دادهها
شناسایی مکعبهاي دادهاي مبتنی بر هر یک از مناب شناسایی شده
اطمینان از درخور بودن و پشتیبانی دادهها از نیازهاي دادهكاوي به نحوي كه در صورت نیاز به پاكسازي
و رف نقص دادهها ،راهکار مناسب به ازاء همه موارد پیشنهاد گردد
تهیه شناسنامه كلیه مناب

دادهاي به سازمان با تمامی ز(یات و ارزش فیلدها و شناسایی و اتصال

فرادادههاي فنی به این مناب

فاز چهار :طراحی ،نتیجه گیری و ارائه گزارش نهایی
طراحی عناوین و مشخصات كامل پروژههاي دادهكاوي مورد نیاز ،اثر بخش و قابل انجام در سازمان
تعیین مشخصات فنی پروژهها به تفکیک در قالب RFPهاي قابل واگذاري به بخش خصوصی
تعیین دقیق دستاوردهاي مورد انتظار پروژهها به تفکیک
پیشنهاد دستورالعملهایی به منظور ایجاد قابلیت به اشتراك گذاري مناب دادهاي
تدوین پیش نیازهاي ا را(ی پروژهها
طراحی دول زمانبندي ا راي پروژهها
تخمین هزینه پروژههاي شناسای ی شده به صورت نفر ساعت كارشناسی
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 -۱۱-۱سازمان پیشنهادی انجام پروژه
سازمان پیشنهادي این شركت هت انجام این طرح به شکل زیر میباشد .بدیهی است بر اساس تعریف پروژه
و نیاز سازمان ،این ساختار ممکن است تغییراتی داشته باشد.

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

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

-

برگزاری ،اداره و ارائه گزارش به جلسات کمیته راهبری پروژه ،به عنوان نماینده رسمی شرکت

-

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

 کمیته راهبری پروژه
كمیته راهبري ،نهاد وا سط سازمان ا رایی پروژه كارفرما می با شد و از مدیر پروژه ،نماینده ر سمی كارفرما
و ستتایر نمایندگان كارفرما و شتتركت تشتتکیل می شتتود ،لستتات این كمیته از زمان آغاز عملیات ا رایی پروژه تا
پایان قرارداد به صورت ادواري حداقل هر دو هفته یکبار با مس ولیت مدیر پروژه تشکیل می شود.
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

-

نظارت عالیه بر پیشرفت کار مراحل پروژه و بررسی گزارشهای ادواری

 تیم تحلیل و طراحی زیرساخت کالسترینگ
-

انجام مراحل شناخت ،تحلیل ،طراحی کلی و طراحی تفضیلی

-

تهیه مستندات سیستم

-

همکاری با تیم مستند سازی جهت تهیه مستندات کاربر

-

همکاری با تیم  QAجهت تهیه طرحهای آزمون

-

مشارکت در مرحله انتقال سیستم
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 تیم پیاده سازی
-

تهیه نمونه (  ) prototypeدر مرحله طراحی کلی

-

ساخت پایگاه اطالعاتی و انباره داده در مرحله طراحی تفضیلی

-

انجام مرحله ساخت

-

اجرای آزمون واحد

-

مشارکت در اجرای آزمون سیستم و انتقال

 تیم آزمون QA
-

تهیه طرحهای آزمون با مشارکت تیم تحلیل و طراحی

-

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

-

همکاری با تیم  QAجهت تهیه مستندات تست سیستم
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بخش دوم

مشخصات فنی نرمافزار Data Lake
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 -۱-۲معرفی محصول و قابلیتهای آن
یکی از نیازهاي ضروي سازمانها و نهادهاي داراي دادههاي حجیم و متنوع ،شناخت دقیق از مناب دادهاي خود
و در اختیار دا شتن توانایی مدیریت ذخیره ،انتقال ،پردازش و بصري سازي آنها ا ست .همواره بزرگترین مشکل
در تیمهاي فنی و متخ ص صین و دان شمندان علم داده ،چگونگی د ستر سی به دادهها و مناب پرداز شی مورد نیاز
براي تأمین نیازهاي دانشی سازمان میباشد .تنظیم سازوكاري براي نگهداري داده ها بر اساس سري زمانی ،تعیین
ستتطح دستتترستتی افراد به مناب دادهاي ،چگونگی و زمانبندي واكشتتی دادهها ،شتتناستتایی دقیق محل بروز خطا در
زمان انتقال ،دریافت شتتتناخت دقیق از كیفیت داده به منظور انتخاب مدلهاي مناستتتب یادگیري ماشتتتینی و دهها
نیازمندي دیگر می تواند ستتازمان را به ستتمت ایجاد یک بستتتر اختصتتاصتتی و چارچوب مناستتب براي بر عهده گرفتن
این وظایف حركت دهد.
نرمافزار تولیدي شتتركت ستتیکاس ،به منظور پاستتخدهی به این مستتا(ل و ایجاد یک بستتتر مناستتب به منظور
ا ستاندارد سازي تمامی فعالیتهاي حوزه كالن داده در سازمان ،تو سط تیم برنامهنوی سی و كالن داده این شركت
طراحی و تولید شده است .در این نرمافزار سعی شده است كه عمده دسترسیهاي كاربران تخصصی به دادهها
در ستتطح  Web Interfaceتامین گردد كه قابلیت هاي مدیریتی و كنترلی مناستتبی براي كاربران لحاظ گردد .از موارد
شاخصی كه در این نرمافزار پیشبینی شده است میتوان به قابلیتهاي كلی زیر اشاره كرد:
ایجاد یک پایپ الین از مرحله استخراج داده تا لحظه بصريسازي
امکان قابلیت مانیتورینگ داده در تمام دوره حیات آن ()LineAge
امکان تعیین سطح دسترسی كاربران تا حد فیلد و ركورد به نحوي كه كاربران حتی امکان مشاهده كل
دادهها را نداشته باشند و صرفا با عملیات  Samplingمدلهاي خود را ا را نمایند
امکان ایجاد كالسترهاي مجازي براي مدیریت بار كاري كاربران حوزههاي مختلف سازمان براي لوگیري
از تداخل مصرت مناب سختافزاري
امکان در اختیار داشتن تمامی مدلهاي رایج یادگیري ماشینی براي لوگیري از كدنویسی مجدد
امکان استفاده مجدد كاربران از نتایج كارهاي قبلی و سایرین
امکان استفاده از تمامی كتابخانههاي رایج برنامه نویسی كالن داده در حوزه یادگیري ماشینی اعم از
 MLlib-Keras-Tensorflowو ...
امکان كدنویسی در  WebIDEAطراحی شده در این چارچوب به نحوي كه كاربران به سایر ابزارهاي
كدنویسی نیازي نداشته باشند
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این نرم افزار داراي ا زا و قسمتهاي زیر می باشد:

 -۱-۱-۲بخش استخراج داده ها
امکان تهیه شناسنامه براي تمامی مناب دادهاي سازمان
امکان تعیین كیفیت مناب دادهاي و مشاهده میزان كیفیت دادهها در لحظه
امکان مشاهده میزان پیشرفت سازمان در كیفیت بخشی و پاكسازي مناب دادهاي كثیف
امکان ایجاد و ذخیره  Connection stringهاي ( )CSمختلف اعم از SQL(JDBC), Stream, Rest API,
… Documents, Folders, Twitter ,

امکان اتصال به  CSساخته شده و دریافت  Schemaكامل آن بانک و داول مربوطه و استخراج ساختار
آنها
امکان  Local Runیا  Force Runكردن هر كدام از مو ودیتهاي ذخیره شده .حالت اول ا راها فقط بر
روي داده هاي استخراج شدهاي كه در  DataLakeذخیره شدهاند انجام میشود و حالت دوم مربوط به
ا راي مجدد و استخراج مجدد دادههاي اصلی و اعمال قوانین روي آنها و پاكسازي و ساخت مجدد
مکعبها میباشد.
دریافت كلیه دادههاي  Schemaاستخراج شده شامل فیلدها ،نوع و اندازه آنها ،توضیحات ،مقادیر
(كمینه ،بیشینه ،میانه ،میانگین و  )...فیلدها و ركوردها و همچنین ركوردهاي تکراري ،دادههاي
 Missingو  ...و ذخیره در Cassandra

امکان تولید نمونه فرم م آوري خصوصیات بانک اطالعاتی با دادههاي پیشفرض هت تکمیل توسط
اپراتور و ذخیره آن
امکان درج توضیحات توسط اپراتور براي فرم استخراج شده ،امکان تعیین در ه اهمیت فیلدها ،میزان
محرمانگی داده ،حریم خصوصی ،امکان انتشار ،حجم دادههاي درون دول ،نرم رشد دادهها و ...
امکان تعیین انواع پیشنهادهاي پاكسازي روي داده ها و فیلدها از قبیل عدم رعایت همسانی
واحدزمانی ،عدم رعایت همسانی واحد وزن ،ع دم رعایت واحد طولی ،عدم رعایت واحدپولی ،عدم
رعایت هم سانی سایر پارامترها ،قرار نداشتن مقادیر در محدوده مجاز ،عدم رعایت یکتایی مقادیر و ..
به ازاي هر یک از ستونها ،اطالعات آماري زیر مرتبط با نوع آن فیلد استخراج میشود:
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

 -۲-۱-۲بخش ساخت  ELTو  CUBEهای داده ای
شناسایی بعد دادهها از نظر ویژگی ،تعداد مقادیر ،مجموعه دادهها
امکان ایجاد كپی از داول و  Data Frameهاي استخراجشده
امکان ساخت  Cubeهاي داده به صورت ویزاردي به نحوي كه بتوان  DFهاي مورد نظر را انتخاب كرده،
اطالعات  Metadataهر كدام را مالحظه نموده ،براي حاالت مختلف پیشپردازش مثل تصمیمگیري درباره
دادههاي پرت ،تركیب ویژگیها و ( ...امکان نوشتن  Queryیا انتخاب از قابلیتهاي مو ود ،این
قابلیتها توسط متخصص دادهاي كه با سامانه كار می كند قابل انتخاب است) و سپس شناسایی
فیلدهایی كه باید از روي آنها  Cubeساخته شود و  Joinشوند و در نهایت  DFدید ساخته شده
( )Cubeدر  SparkDeltaLakeذخیره شود
امکان اخذ انواع گزارشهاي گرافیکی از  DFها و  Cubeها اعم از تعداد ركورد ،سایز روي دیسک،
زمان تولید ،زمان خواندن و ا را ،ابعاد ،تعداد مکعبهایی كه از  DFها استفاده میكنند و ...
استخراج روابط بین داول و نمایش گرافیکی آنها
امکان مشاهده گرافیکی میزان نقص داده هاي داول مبتنی بر نقص ركورد یا فیلد (به قابلیت Drill-

 )Drownبه نحوي كه با تعیین یکسري معیار استاندارد بتوان میزان نقص هر دول را محاسبه كرده و
نمایش داد.
امکان ثبت  UCهاي شناساییشده و همچنین تعیین این كه كدام  DFاستخراج شده در این UC

استفاده میشود.
امکان تعیین سطح دسترسی به منظور تأیید را رد  UCها یا  DFهاي شناساییشده
امکان مشاهده میزان نقص داده  DFهاي هر  UCبه صورت گرافیکی
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 -۳-۱-۲بخش تحلیل و آنالیز های  MLداده ها
امکان مشاهده  Sampleداده از  DFها یا  Cubeها
امکان ا راي الگوریتمهاي كاهش ابعادي همچون  PCAو  SVDروي  DFها یا  Cubeها و ذخیره  DFیا
 Cubeدید
امکان تولید انواع نمودارهاي گرافیکی روي  DFها و  Cubeها (آمارهاي كالن ،مصورسازي)
امکان اتصال یک  Code Editorبه این ابزار به منظور كدنویسی الگوریتمهاي مورد نیاز
امکان كار با انواع دادههاي  GISو غرافیایی
امکان كار با  Meta Dataیا آمارهاي كالن میتوان مقادیر زیر را محاسبه كرد:



بسامد داده  Mode :Frequencyیا Percentile



مکان :میانگین یا میانه



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

)Interquartile Range
امکان تولید وبسرویس و  APIبر روي مو ودیتهاي سیستم اعم از  DFو داول ،مکعبهاي دادهاي
و ...
امکان ساخت  Dfهاي دید از  DFهاي استخراج شده در قالب یک  Cubeیا Data Mart

اتصال موتور كدنویسی به موتور  Machine Learningاسپارك براي ایجاد قابلیت استفاده برنامهنویس
در محیط ادیتور از الگوریتمهاي مربوطه
امکان كدنویسی براي استخراج مناب دادهاي از شبکههاي ا تماعی بر اساس كلمه كلیدي
امکان ذخیره سازي نتیجه یک كد نوشته شده در قالب  DFبه نحوي ك ه قابل استفاده براي سایرین
باشد.

 -۴-۱-۲بخش بصری سازی داده ها
مصورسازي :تولید نمودارهاي زیر براي همه  DFها و  Cubeها:



هیستوگرام
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نمودارهاي عبهاي Box Plot



نمودارهاي پراكندگی Scatter



نمودارهاي بدنهاي Contour



نمودارهاي ماتریسی ،Matrix



نمودارهاي مختصات موازي Parallel Coordinator



نمودارهاي ستارهاي



صورتکهاي چرنف Chernoff Faces

امکان بصريسازي نتایج مدلهاي یادگیري ماشینی تولید شده

 -۵-۱-۲بخش های مدیریتی
امکان تعریف كالسترهاي مجازي و ایجاد قابلیت تعیین این كه كد نوشته شده روي كدام كالستر ا را
شود
امکان تعیین سطوح دسترسی مختلف براي كاربران:





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



تعیین سطح دسترسی كاربر به كالستر مجازي

تعریف كاربر
انتساب  UCها به كاربران

امکان اتصال سیستم به یک زمانبند مانند Apache Nifi

امکان تعریف زمانبندي اتصاالت به مناب دادهاي و بازههاي زمانی به روزرسانی دریاچه داده
امکان مشاهده گزارش نتیجه واكشی داده ها از نظر سالمت ا را یا خطا در زمان واكشی اطالعات

قابلیتهاي پیشبینیشده براي ارا(ه خدمات به شركتهاي استارتاپی به صورت زیر پیشبینی شده است:
امکان ساخت انواع گزارشها از دادهها و اطالعات استخراج شده از مدل طراحیشده
امکان ذخیرهسازي مدلها
امکان به اشتراكگذاري یک مدل با سایر كاربران یا گروههاي كاربري
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امکان ثبت نام كاربران انسانی دید و تایید عضویت و سطح دسترسی توسط مدیر یا مدیران سامانه
امکان بالككردن یک یا گروهی از كاربران
امکان تعریف  Applicationهایی كه میتوانند از خرو ی مدلها ،داده دریافت كنند و فرایند احراز
هویت آنان و انتساب آن  Appبه یک كاربر خاص
امکان تعریف سیاستهاي دریافت اطالعات توسط  Applicationهاي مذكور (بازههاي زمانی اتصال،
تعداد دفعات دسترسی در یک بازه زمانی ،تعداد ركوردهایی كه در هر بار درخواست میتوان پاسخ
داد و )...
امکان تعریف سیاستهاي دریافت هزینه براي ا راي تراكنشهاي یک یا گروهی از كاربران (بر اساس
تراكنش ،حجم داده ،زمان ا را و )...
امکان شارژ حساب كاربري از طریق كارتهاي شتاب (توسط كاربر ) یا به صورت اعتباري (توسط مدیر)
كسر خودكار از حساب فرد پس از ا راي  Queryها ()Per record or transaction
امکان اخذ گزارش هاي مدیریتی مختلف از قبیل مشاهده كاربران فعال ،كاربران در حال ا راي ،Query
مو ودي فعلی كاربران ،درآمد حاصله ،ریز كسر از حساب ،حجم و تعداد تراكنشهاي ا را شده توسط
كاربر(ان) ،ریز فعالیت یک كاربر ،حجم و نوع دادههاي مو ود در انباره داده ،حجم دادههاي ارسالی و
دریافتی به تفکیک زمان و  IPو ...
امکان مشاهده لیست و ساختار دادههاي ( )Data Setsمو ود در دریاچه داده به صورت محدود
امکان تعریف دادههایی كه می تواند توسط كاربران یا گروه خاصی از كاربران دیده شود و سطح
دسترسی به آن داده (دانلود شدن ،مشاهده ساختار ،تعداد ركورد قابل مشاهده ،حداكثر حجم قابل
ارسال در هر بار پاسخ به  ، Queryحداكثر حجم قابل ارسال در هر ركورد و )...
امکان ساخت خودكار یک وب سرویس مبتنی ب ر مدل ساخته شده و منطبق بر سیاستهاي تعیینشده
توسط كاربرانی كه امکان دریافت داده از طریق  Applicationرا دارند (احراز هویت این وب سرویسها
بر اساس اطالعات كاربري مالکان  Appمربوطه)
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 معماری مفهومی سیستم-۲-۲

Structured DB
MLLib

SparkQL



LOG

Spark

ETL
TEXT

(PIG -SQ OOP-FLUME ,Kaf ka, Storm)

MOHOUT




EXTRACTION
TRANSFORMING
CLEANING
AGGREGATIN

M/R




IMAGE

HADOOP COMMON

HIVE

HBASE

noS QL

HDFS
Docs

 معماري مفهومی سیستم:2 شکل شماره

 شمایی از عملیات بر روي دادهها:3 شکل شماره

info@secaas.ir :ایمیل

)035( 38301574 :شماره تماس
مستندات فنی محرمانه

21 صفحه

 -۳-۲بخشهایی از رابط کاربری نرمافزار

شکل شماره  :4وضعیت دیتابیسهاي فید شده هت استخراج متادیتا

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

شکل شماره  :6منوهاي دو حالت كاربري  Userو Administrator
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شکل شماره  :7خرو ی گزارش  Profilingدیتابیس

شکل شماره  :8فرم شناسنهدار كردن دول اطالعاتی ()Data Definition
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بخش سوم

دادههاي باز و سیاست انتشار دادهها
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"داده باز" مفهوم بسیار دیدي است .ریشه این مفهوم در اعتقاد به این امر است كه شهروندان باید به حجم
انبوه اطالعاتی كه به طور مرتب تو سط نهادهاي دولتی م آوري می شوند ،د ستر سی دا شته با شند .در اواخر دهه
نخستتت قرن بیستتت و یکم میالدي ،دولتها و مؤ ستتستتات به تدریج دستتترستتی افراد به چنین منابعی را گستتترش
دادند .نخستتتین قوانین دولتی مربوط به دادههاي باز در ستتال  2009شتتکل گرفت .امروز بیش از  250دولت در
سطوح ملی ،منطقهاي و شهري ،حدود  50ك شور تو سعهیافته و در حال تو سعه ،و سازمانهایی چون بانک هانی و
ستتتازمان ملل متحد ،برنامههایی براي پیادهستتتازي الزامات دادههاي باز راهاندازي نمودهاند و هر ستتتال نیز تعداد
بیشتري از این برنامهها آغاز به كار میكنند.

دادهها در صورتی «باز» محسوب می شوند كه هر شخصی بتواند به صورت رایگان ،بدون محدودیت و براي هر
منظوري از آنها استتتتفاده كند و آنها را مجددا توزی نماید .اگر چه حجم وستتتیعی از دادهها در وبگاههاي دولتی
منتشتر میشتوند ،اما اكثر داده هاي منتشترشتده صترفاً به صتورت مستتنداتی براي مطالعه در اختیار كاربران قرار
میگیرد و امکان استتتتتفاده از آنها براي اهدات دیگر و ود ندارد .داده براي آنکه «باز» به حستتتتاب آید ،باید به
صتتورتی منتشتتر شتتود كه امکان دانلود در قالبهاي باز را داشتتته باشتتد ،توستتط نرمافزار قابل خواندن باشتتد و
كاربران داراي این حق قانونی باشند كه از آن بارها استفاده نمایند.
براي شناخت بیشتر این مفهوم نیاز است تا برخی عبارات و مفاهیم تعریف گردند كه در ادامه ارا(ه میگردد.

 -۱-۳تعریف داده
امروزه همه چیز داده ) (Dataحساب میشود .از شنهاي ریز سواحل گرفته تا منظومهها و سیارات كهکشانها.

اما اصتتوال داده را مواد خامی میدانند كه یک واقعیت را توصتتیف میكند .این مواد خام متغیرهاي كمی(اعداد و)..
یا كیفی(حروت و نمادها) ه ستند .وقتی دادهها كنار هم قرار گرفته و معنادار (پردازش) می شوند ،در اینجا دیگر
دادهي خام نیستند ،بلکه به اطالعات ) (Informationتبدیل شده است.

 -۲-۳انواع دادهها
دادهها میتوانند انواع گوناگونی داشته باشند از قبیل:
دادههاي آمار و ارقام
دادههاي غرافیایی
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دادههاي حمل و نقل
دادههاي مالی و بانکی
دادههاي فرهنگی
دادههاي علمی
دادههاي آب و هوایی
دادههاي طبیعی و محیط زیستی

 -۳-۳تعریف فراداده ()Meta Data
هر مطلبی كه توضتتیحی را

به دادهها بدهد را فراداده ) (Meta Dataمیگویند .فرادادهها یا در مشتتخصتتات

فایل داده هستتتند ،یا بهصتتورت داگانه در صتتفحه دانلود و بخش توضتتیحات نوشتتته میشتتوند .فرادادهها معموال
شامل :منب و تهیه كننده فایل داده ،منت شركننده داده ،تاریخ تهیه و انت شار ،تعاریف و مفاهیم ،واحد اندازهگیري
و غیره میشود.

 -۴-۳تعریف داده بسته )(Closed Data
هر دادهاي كه براي دستترستی به آن محدودیت و هزینه و ود دارد را داده بستته میگویند.اگر دادهاي یک یا
تعدادي از ویژگیهاي زیر را داشته باشد« ،بسته» حساب میشود.
براي هر بار دسترسی به دادهها ،مجوز و ا ازه نامه الزم است.

دادهها فقط براي اعضاي یک گروه یا وبسایت نمایش داده میشوند .یعنی براي دسترسی به داده یا
باید عضو سایت شوید یا هزینهاي را پرداخت كنید.
دادهها رمزگذاري یا محدود شدهاند.
دادهها شامل قانون كپیرایت میشوند .یعنی در هر بار استفاده از دادهها ،نام منب باید ذكر شود.
موتورهاي ستو و ،سایتها و  APIبراي دسترسی به داده با محدودیت روبرو هستند.
از نظر زمان استفاده میتوانند داراي محدودیت باشند.
دادهها قابل تغییر و تركیب نیستند.
دادهها در فرمتهاي گوناگونی ارا(ه نمیشوند.
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 -۵-۳تعریف داده باز ( )Open Dataو فواید آن
داده باز ،دادهاي استتتت كه هر فردي میتواند بهصتتتورت آزاد و رایگان از آن براي هر مقصتتتودي بدون نیاز به
مجوز یا ا ازهنامه استفاده (استفاده مجدد ،توزی ) كند.
داده باز آن دادهاي استت كه امکان استتفاده یا باز استتفاده به معنی پردازش و تركیب با دیگر دادهها براي
دستیابی به دادههاي دیدتر آزاد و رایگان هركس از آن براي مقاصد قانونی و مشخص ممکن باشد.
 -1-5-3دسترسپذیري
اطالعات ،تر یحا رایگان و در غیر آن با هزینهاي معقول ،قابل بارگیري از اینترنت و مو ود در فرمتهاي قابل
پردازش و محا سبه با شد .داده باید ذیل قوانینی منت شر شود كه ا ازه قانونی ا ستفاده ،باز ا ستفاده و انت شار
خرو ی آن داده شده باشد.
 -2-5-3دسترسی همگانی
هركسی بتواند به این اطالعات دسترسی داشته باشد .نباید دسترسی به اطالعات به گروههاي خاصی محدود
شتتود .در دستتترس قراردادن داده ها به شتتکل گستتترده و با قابلیت استتتفاده آستتان ،مناف قابل تو هی به همراه
دارد .دادهها می توانند مو ب ت سهیل در ارا(ه خدمات دولتی ،ایجاد فر صتهاي اقت صادي ،ترغیب نوآوري ،بهبود
امنیت عمومی و كاهش فقر شوند .با رشد روزافزون امعه تأثیرپذیر از دادههاي باز و با كشف فرصتهاي دید
در این زمینه ،دولتها و مؤستتتستتتات ستتتراستتتر دنیا عالقهمند شتتتدهاند كه برنامههاي داده باز را آغاز نمایند و یا
برنامههاي مو ود را گستتتتترش دهند .فهم كامل پیچیدگی و ظرفیتهاي گستتتتترده دادههاي باز ،كه از محیط «باز»
مجوز نرمافزارها منشتتعب شتتده استتت ،زمان میبرد .از
آن ا كه بحث داده هاي باز همچنان در مراحل اوّل یه خود
استتتتت ،بهترین روش ها براي به كارگیري در این حوزه
هنوز به طور كامل شنا سایی ن شدهاند و وام تخ ص صی
پیرامون این موضوع به تازگی در حال شکلگیرياند.

شکل شماره  :9ایگاه داده باز
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 -۶-۳سطوح پنجگانه انتشار داده
دادههاي باز براي انتشار سطوح پنجگانهاي را دارند كه در ادامه به معرفی آن پرداخته میشود.

دول شماره  :10سطوح دادهها

 -1-6-3سطح اول ( 1ستاره)
در سطح اول (یک ستاره) نوع و فرمت داده اهمیت نداشته و مهم این است
كه دادهها با مجوز باز ) (open licenseدر دسترس همه قرار بگیرند.
مثال اگر شتتتما دادههایتان براي همه افراد و كاربران وب منتشتتتر كنید ،این
دادهها در سطح اول قرار میگیرند.
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 -2-6-3سطح دوم ( 2ستاره)
در ستتتتطح دوم ،داده هایی قرار میگیر ند كه داراي ستتتتتاختتار هاي
صفحهگسترده و دولی مثل اكسل )(XLSباشند.

 -3-6-3سطح سوم ( 3ستاره)
سطح سوم مشابه سطح دوم است ،یعنی دادههاي مرتبشده با ساختار
دول ،اما تفاوت ا صلی در فرمت دادهها ست .بهعنوان مثال ،دادههاي با
فرمت  XLSرا فقط با مایکروستتافت اكستتل میتوان مشتتاهده و ویرایش
كرد .فرمتهایی مثل  CSVعمومی بوده و همه میتوانند از آن استتتتفاده
كنند .پس اگر دادههاي اكستتل ) (XLSخود را به  CSVتبدیل كنید ،ستته
ستاره میگیرند .ضمن آنكه این دادهها ماشینخوان هم هستند.
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 -4-6-3سطح چهارم ( 4ستاره)
در ستتطح چهارم (چهار ستتتاره) ،دادهها نه در فایلها ،بلکه در صتتفحات
وب منتشتتر می شتتوند و هر كدام آدرس اختصتتاصتتی خود را دارند .یعنی
براي مشتتاهده دادهها نیازي به فایل و نرمافزار ندارید چرا كه دادهها از
طریق كدهاي HTMLو XMLنوشتتتتته میشتتتتوند .در این حالت میتوان
دادهها را به یکدیگر لینک كرد.

 -5-6-3سطح پنجم ( 5ستاره)
در ستتتتطح پنجم همهي داده ها باز بوده و به یکدیگر لینک و مرتبط
هستتتتند .در این ا شتتتبکهاي از دادهها را داریم كه به یکدیگر وصتتتل
هستند.
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با این تعریف ،اطالعات غیر دیجیتال ،داده ا ستاندارد نیستند .براي ا ستاندارد سازي دادهها ،قالبهاي خا صی
تعریف شده ا ست كه تبدیل دادهها به آن قالبها امکان فعالیت ما شینی و برنامهریزي شده را بر روي دادهها
فراهم میكند.
هر چند حداقل الزم براي انتشتتتار دادههاي باز ،ستتتطح دوم یا نیمه ستتتاختاریافته استتتت ،اما هرچه دادهها
ساختیافتهتر و بسطپذیرتر باشند ،آن داده امکان استفادههاي بیشتر و متنوعتري خواهد داشت .استانداردهاي
تبادل داده در تالش هستتتند كه تمام دادهها پس از آن كه الزامات ستتطح چهارم كه امکان خوانش و فراخوانی
كامل ماشینی است را كسب كردند ،در سطح پنجم )اصطالحا  5ستاره( منتشر شوند تا چرخه داده باز و فعالیتهاي
مرتب بر آن تکمیل گردد.
سطوح اول ،دوم و سوم تو سط ان سان قابل خوانش ا ست ،در حالیكه سطوح سوم ،چهارم و پنجم از قابلیت
خوانش ماشینی برخوردار است.
در سطح پنجم به علت فراهم شدن ب ستر فنی الزم و همچنین انجام شدن دادهكاويهاي ب سیار ،خرو ی مورد
نیاز ماشین و انسان فراهم است و فرآیند بهرهبرداري از اطالعات میتواند به صورت دوسویه ادامه پیدا كرده و
كاوشهاي دیدي انجام شود.
داده باز متصتتتل ،مرحله نهایی فرآیند داده باز استتتت .در این مرحله تمام داده بازهاي در ارتباط با یکدیگر
قرارگرفته و به تکمیل هم كمک میكنند .این توانایی مو ب میشتتود اطالعات گستتتردهاي را بتوان بهصتتورت
خودكار بین تمامی كامپیوترها ،به ا شتراك گذا شت .از آن گذ شته ،باعث می شود تا اطالعات از مناب گوناگون به
هم مرتبط شوند و بتوان روي آنها كاوشهاي گوناگونی را اعمال كرد.

 -۷-۳ترکیب داده
مرحله بعدي تركیب دادههاستتت .گاها الزم استتت خدماتی در وب ارا(ه شتتود تا دادههاي مختلفی كه (عمدتا به
دلیل ضعف در قوانین مادر یا در ا راي آنها) در وب و به صورت پراكنده ارا(ه شده است ،را به صورت یک ا و
منستتتجم گردآوري و ارا(ه نمایند .كشتتتورهایی كه در حوزه داده باز پیشتتتتاز هستتتتند ،پرتال واحدي را براي ارا(ه
اطالعات معرفی نمودهاند .در غیر این صتتتورت ممکن استتتت برخی از نهادهاي مردمی در راستتتتاي چنین ضتتترورتی
اقدام كرده باشند.
صفحه 31

شماره تماس)035( 38301574 :
مستندات فنی محرمانه

ایمیلinfo@secaas.ir :

 -۸-۳ارائه تحلیل و یا ابزارهای تحلیل
دستتترستتی به داده خام بستتیار ارزشتتمند استتت ،اما همچون مواد اولیه و خام آشتتپزي میماند! در این مرحله
نیازمند آشپزهایی حرفهاي است كه بتوانند با تركیب دادهها ،تحلیلهایی ارزشمند را ارا(ه نمایند .در سطح باالتر
بستتتتیار مفید خواهد بود اگر ابزارهایی در وب ارا(ه گردد كه مخاطبان خود بتوانند با تركیب دلخواه داده ها ،به
تحلیلهایی دید و متناستتتب با نیاز خود دستتتت یابند .ستتترویسهاي مختلف وب ،چنین تحلیلهایی را به صتتتورت
رایگان و البته تحلیلهاي پیچیده خود را با نیت تجاري بر روي وب ارا(ه مینمایند.
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بخش چهارم

روال ا رایی طرح
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این طرح پس از عقد قرارداد ا را ،امضتتاي قرارداد عدم افشتتاء و ابالغ آن به شتتركت ،طی مراحل زیر به انجام
خواهد رسید:
نصب نرمافزار بر روي سرور كارفرما و ایجاد دسترسیهاي الزم هت ارتباط با آن.
راه اندازي یک سرور موقت هت قرار دادن یک نسخه كپی یا نمونه از بانکهاي اطالعاتی سازمان بر
روي آن ،هت ارتباط نرمافزار به بانک هاي اطالعاتی( .نیاز به این سرور به آن دلیل است كه اتصال
مستقیم و آنالین به بانکهاي اطالعاتی در حال كار ،داراي ریسک بوده و از نظر امنیتی ،قابل قبول
نمیباشد).
انجام عملیات پروفایلینگ بانکهاي اطالعاتی توسط نرمافزار.
بررسی بانکهاي اطالعاتی پروفایل شده و داول آن ها توسط كارشناسان شركت و پاكسازي و
شناسنامه دار كردن آنها و ثبت پیشنهادات و گزارشات مربوطه در نرمافزار.
(همزمان با مراحل  3و  )4برگزاري لسات حضوري با واحد هاي مختلف سازمان و كارشناسان مرتبط با
بانکهاي اطالعاتی ،هت كشف مسا(ل و مشکالت ( )Problemسازمان كه الزم است از طریق این پروژه،
به آنها پاسخ داده شود.
تهیه و ارا(ه شناسنامه مسا(ل كشف شده سازمان
ساخت كالسترهاي مورد نیاز انباره داده (براي این منظور نیاز به حداقل  3سرور سختافزاري با
مشخصات الزم براي تجمی و آنالیز همه دادههاي سازمان میباشد)
تجمی دادههاي پاكسازي شده و ساخت انباره داده
تعریف مسا(ل در نرمافزار و ساخت مکعبهاي اطالعاتی ( ) Cubeبر اساس نیاز مسا(ل و ارا(ه API
هت استفاده در نرمافزارهاي Visualization

آموزش و تحویل پروژه
مدت زمان ا راي این طرح كامال بستتتتتگی به به حجم داده و تعداد پایگاه داده هاي مو ود در ستتتتازمان دارد و
ممکن ا ست از  6ماه تا یک سال طول بک شد .به همین ترتیب ،هزینه ا راي این طرح نیز متغیر و واب سته به حجم
داده ها دارد .اینکه سازمان صرفا بخواهد تا فاز تولید انباره داده و ساخت كیوبهاي اطالعاتی پیش برود یا اینکه
تمایل به ا راي فاز داده كاوي ( )Data Miningو ستتایر فازهاي مرتبط با این دادهها نظیر دادههاي باز ()Open data
برود یا نه هم ،در زمان و مبلغ ا را تاثیرگذار خواهد بود.
با تشکر
تیم كالن داده شركت سیکاس
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