
 

 

   

 

  



 

 

   

 

 

 

    
 

  



 

 

   

 

د  سخن دبیر رویدا

هدف ترویج باز کردن داده ها که با IEEEبا همکاری بخش ایران  1041چالش توسعه سرویس مبتنی بر داده باز  اولین رویداد 

روزه بسترهای منحصر به فردی را  دو رویداداین . برگزارشد 1041آبانماه  82و 82تاریخ در و به کارگیری آنها در حوزه های متفاوت 

نندگان کتا با همتایان خود تبادل دانش نموده و آخرین دستاوردها را با شرکت کردبرای محققان، دانشمندان و صاحبنظران برجسته فراهم 

زاری اعتقاد ما بر این است که برگ کنند. برای حل مسائل کشور ارائهفنی خود را دیگر در میان بگذارند تا دانش به دست آمده از تالشهای 

ش تواند الهام بخچنین رویدادی را باید به عنوان نمودی از پیشرفت جوامع علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور قلمداد کرد و از این رو می

دهی مناسبی های تحقیقاتی بوده و همچنین می تواند جهتان طرحربط بوده و مشوق عالقمندان فناوری و همچنین مجریتمام افراد ذی

های تحقیق و توسعه در دانشگاه و صنعت باشد. با این وجود بدیهی است که این هدف فقط با همکاری و ساختار برای هدایت فعالیت

 قابل دستیابی است.  و همچنین مجامع علمی متقابل بین دانشگاه، صنعت

ارکت طرح برای مشپذیرفته و تعداد قابل قبولی را ستیم از اینکه متخصصین و فرهیختگان عزیز دعوت ما ما بسیار خوشحال ه 

طرح  04تعداد پیشنهادات دریافتی به بیش از  رویداد. در این کردندو مراکز تحقیقاتی ارسال ، بخش خصوصی هااز دانشگاهدر این رویداد 

دانشمند و  54جلسه کمیته علمی بوده که با حضور  0این حجم از پیشنهادات مستلزم برگزاری رسید که  اعضای تیمنفر  104حضوربا 

برگزار گردید. در جدول زیر خالصه نتایج حاصل از بررسی  به شکل مجازی متخصص از دانشگاه و صنعت برای بررسی و تصمیم نهایی

طرح دریافتی  04از  طرح 88تی آمده است که نشان می دهد از دریاف هایطرحدر جدول زیر خالصه نتایج بررسی طرحها آمده است. 

طرح برنده جوایز  5که از میان آنها  طرح موفق به نهایی سازی و ارائه طرح خود در رویداد شدند 12یتا وارد مرحله بعدی شده و نها

 برگزیده شدند. 

اعضای کمیته علمی، کمیته برگزار کننده و داوران  حامیان مالی و معنوی رویداد، هایدر انتها، ما به خاطر کمکهای ارزشمند و توصیه

 نماییم. همچنین از اعضای تیم دبیرخانهتشکر و قدردانی میاولین دور رویداد چالش توسعه سرویس مبتنی بر داده باز در طول برگزاری 

 م. نماییموفقیت آمیز داشتند تشکر و قدردانی می رویدادای یک هایشان که بهترین تالش خود را برای سازماندهی و اجربخاطر کمک
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 چکیده

تر قیقدتواند در راستای شناسایی می برداری شبکه توزیعاین پروژه به دنبال بیان این مهم است که امکان دسترسی به اطالعات مربوط به حوزه بهره

تی های اطالعاها در برخی پایگاهبه منظور مواجهه با آن مثمر ثمر باشد. براین مبنا در این پژوهش تبیین شاخصه های موجود و ارائه راهکارهاییچالش

رس های دردستهای توزیع برق کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در بخشی از آن به معرفی مجموعه دادهمرتبط با شرکت

زیع برق جنوب استان کرمان به عنوان یک نمونه مطالعاتی بومی پرداخته و دستاوردهای ناشی از دسترسی به این مجموعه قرار گرفته توسط شرکت تو

صالح های پایایی، فنی و اقتصادی، ابینی شاخصها، امکان پیشبینی تعداد خاموشیتواند در پیشگردد. رویکرد پیشنهادی این پروژه میتبیین می

 اید.ها نقش بسزایی ایفا نمعمیرات، کشف الگوی رفتاری مشترکین و بهینه سازی مصرف برق، انجام مسیریابی بهینه فیدرالگوی نگهداری و ت

 کلمات کلیدی

برداری شبکه توزیع انرژیهای حوزه انرژی، بهرههای باز، دادهداده
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 مقدمه -1

ن آانرژی الکتریکی، با توجه به نقش بسیییار حیاتی  تامین پایدارامروزه 

گانه اسییت. در میان سییطوح سییه فروان در زندگی مردم، حائز اهمیت

با  باط  قال و توزیع برق، سیییطو توزیع دارای بیشیییترین ارت ید، انت تول

های صنعت برق را به کنندگان بوده و سهم قابل توجهی از هزینهمصرف

با  دهد. ارتباط مسیییتقیم با مردم و وجود شیییبکهد اختصیییای میخو

صاً پراکندگی باال و جزئیات فراوان، از جمله چالش شخ ست که م هایی ا

سییطو توزیع شییبکه برق با آن دسییت به گریبان اسییت. همین موضییو  

سامانه سعه  سمت تو شده تا رویکردها، به  های ثبت اطالعات و سبب 

آوری شییده در آن، های جمعو حجم داده نظارت در شییبکه توزیع رفته

سال ساله، خود خصوصاً در  شد چشمگری پیدا کند. این م های اخیر، ر

های موجود در این حوزه انگیزه جدی برای انجام مطالعات و تحلیل داده

نماید و ضیییرورت توجه به آن را بیش از پیش، برجسیییته را ایجاد می

اطالعات مربوط به حوزه نماید. ایجاد دسیییترسیییی برای بخشیییی از می

ای از اطالعاتی که تا کنون و به برداری شیییبکه توزیع، در کنار پارهبهره

سیار محدود، در حوزه شر میطور ب شده، دید جامعی به های دیگر منت

های موجود در شیییبکه توزیع را دهد تا بتوانند چالشپژوهشیییگران می

رهای موثرتری ارائه ها، راهکاتر شیییناسیییایی نموده و برای رفع آندقیق

 دهند. 

های موجود، حوزه انرژی و حوزه انتخابی جهت بررسیییی و تحلیل داده

شبکه توزیع انرژی الکتریکی می صاً  شخ شد. مجموعه دادهم ه هایی کبا

های توزیع برداری شیییرکتهای مختلف در حوزه بهرهدر قالب سیییامانه

ست که شود، حاوی اطالعات با آوری میانرژی الکتریکی جمع شی ا ارز

ستفاده از روش ضاً به دلیل عدم ا ستخراج دانش، حجم بع سب ا های منا

ظه بل مالح عات موجود در آنقا فاده قرار ای از اطال ها مورد اسیییت

 گیرد.نمی

 

 تقسیمات متن -1

در این گزارش، مطالبی ارائه شییده تا ابعاد مختلف موضییو  را روشیین 

 ارائه شده است:نماید. این مطالب عمدتاً تحت عناوین ذیل 

  پرداختن به اهمیت موضو 

 وضعیت موجود 

 ایمطالعه تطبیقی و مقایسه 

 تشریو وضعیت مطلوب ایران 

 بررسی موارد کاربرد تحلیل داده 

 هاتبیین و تشریو ابعاد مختلف چالش 

 های باز موجودتوضیو داده 

 ارائه راهکار پیشنهادی 

 

 مطالب اصلی طرح -1-1

از اهمیت و کاربرد توجه به ترویج رویکرد  به منظور کسب آگاهی بیشتر

سازی داده سی به آنآزاد ستر ها، درابتدای این پروژه ها و امکان ایجاد د

به جدید بودن موضییو ، ابعاد فنی موضییو ، چند وجهی بودن موضییو ، 

کییارایی روش مورد نظر، عملی بودن رویکرد، و ایجییاد ارزش افزوده 

 شود.پرداخته می

ضعیت موج سی دادهدر بخش و ستم ود به برر سی سترس در  های درد

رکت ای ششود. براین مبنا به ارزیابی بانک دادهانرژی کشور پرداخته می

شرح ذیل  ست به  شبکه ت ستان کرمان در قالب دو  توزیع برق جنوب ا

 شود. پرداخته می

صه -1 شمول شاخ ست از:  صلی این مجموعه داده عبارت ا تعداد های ا

های فوق ها و تغذیه شیییده از پسیییتط مانور بین آنزیادی فیدر با نقا

ی بارها شمول وجود تولیدات پراکنده؛، و انوا  بارشمول  توزیع متفاوت؛

و  MATLAB و DIgSILENT قابل ارائه در نرم افزارهای نامتعادل؛

 موارد دیگر.

امکان انجام های مجموعه داده در دسییترس عبارت اسییت از قابلیت -8

ستا هاانوا  برنامه صورت بار ای صورت متعادل و نامتعادل، ب ی پخش بار ب

 یا در سری زمانی، لحاظ وابستگی بارها به ولتاژ و پخش بار هارمونیکی؛

 امکان انجام آنالیزهای قابلیت اطمینان، حفاظت شبکه و پایداری ولتاژو 

 و مشابه آن. 

 

 نتیجه -1

بسیییار متنو  های توزیع نیروی برق های موجود در حوزه شییرکتداده

ها در راسیییتای ارزیابی دادن پژوهشبوده و همین امر ضیییمن سیییوق

ستیابی عملکردی روش شرایط واقعی امکان د ستر  شنهادی در ب های پی

ید متعدد از جمله امکان پیش ها، امکان بینی تعداد خاموشییییبه عوا

رژی بینی انبینی بار و میزان خرید انرژی از بازار برق، امکان پیشپیش

بندی پایگاه داده مدیریتی ها، ایجاد و طبقهوزیع نشده و زمان خاموشیت

های قطع فیدرها، ای و تالزمی گروهاز حوادث شیییبکه، تحلیل خوشیییه

اصییالح الگوی نگهداری و تعمیرات، کشییف الگوی رفتاری مشییترکین و 

صرف برق، پیش سازی م شبکه، بهینه  ضعیت پیک بار  بینی و تحلیل و
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 ها از تحلیل وگیری شییرکتها، امکان بهرهبهینه فیدرانجام مسیییریابی 

آورد. برداری را فراهم میهای پایایی محور و فنی بهرهارزیابی شیییاخص

ها در مقابل ایده ایجاد امکان دسترسی آزاد مهمترین چالشی که شرکت

سوء ها مطرح میبه داده شبکه و امکان  سائل امنیتی مربوط به  کنند، م

ستفاده از آن ست. روش بیا سب برای نام کردن دادهها ا ها، راه حلی منا

ها واقعی هسییتند، اما مشییخص این مسییهله اسییت. به این ترتیب، داده

نیسیت مربوط به کجا هسیتند و در این حالت، تهدید سیوء اسیتفاده از 

 .شودها نیز منتفی میآن

 سپاسگزاری

با اسیییتفاده از مجوعه داده اشیییبورد های موجود در دپروژه حاضیییر، 

ست. لذا بهره شده ا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ انجام  برداری 

الزم اسییت تا از همکاری مدیریت محترم دفتر تحقیقات و نیز همکاران 

های برق همکاران شییرکت توزیع نیروی برق تهران برداری و فوریتبهره

بزرگ، و همینطور مدیریت و مهندسییین شییرکت توزیع جنوب کرمان 

راختیارگذاری شیییبکه آزمون توزیع تشیییکر و قدردانی به عمل برای د

 آید. می
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 چکیده

موعه پردازد. مجافزاری به منظور بهبود فرآیند نگهداری و تعمیرات در شبکه توزیع نیروی برق میپروژه حاضر، به معرفی نرم

سامانهداده شرکتهای مختلف در حوزه بهرههایی که در قالب  شود، حاوی آوری میهای توزیع برق الکتریکی جمعبرداری 

ای از اطالعات های مناسب استخراج دانش، حجم قابل مالحظهاطالعات با ارزشی است که بعضاً به دلیل عدم استفاده از روش

ستفاده قرار نمیموجود در آن صول این کار نرمها مورد ا شبکه برق با هدف گیرد. مح صی نگهداری و تعمیرات  ص افزار تخ

بدیل دادهبهره یتهای عملگیری از امکان ت عال کارآمدی ف یاتی برای بهبود  به اطالعات و دانش عمل های نگهداری و یاتی 

شبکه برق می شی دادهتعمیرات  شد. در این طرح، رو شاخصبا سازی  شبکه برق رانه برای مدل های پایایی )قابلیت اطمینان( 

سازیارائه می شتن این مدل صربشود. مزیت ملموس دا ستفاده از اطالعات بومی منح ست اول به جای تکیه بر هها، ا فرد د

سرمایهمقادیر نوعی مستخرج از کتابچه ضایت مشترکین و جلوگیری از هدررفت  ست. همچنین ر های ملی از دیگر موارد ها

 باشد.قابل اشاره می
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 کلمات کلیدی

 کاوی، یادگیری ماشین خودکارشبکه توزیع، نگهداری و تعمیرات، پایایی، داده

 

 
 

 مقدمه -1

سامانهمجموعه داده برداری های مختلف در حوزه بهرههایی که در قالب 

ست آوری میهای توزیع جمعشرکت شی ا شود، حاوی اطالعات با ارز

های مناسییب اسییتخراج دانش، که بعضییاً به دلیل عدم اسییتفاده از روش

ها مورد اسیییتفاده قرار در آنای از اطالعات موجود حجم قابل مالحظه

خاب. بر همین اسیییاس، گیردنمی  لیو تحل یجهت بررسییی یحوزه انت

 یکیبرق الکتر عیشییبکه توزحوزه انرژی و مشییخصییاً  ،موجود یهاداده

های مختلف در حوزه هایی که در قالب سییامانهمجموعه داده .باشییدیم

شرکتبهره شود، حاوی آوری میجمع یکیبرق الکترهای توزیع برداری 

های اطالعات با ارزشییی اسییت که بعضییاً به دلیل عدم اسییتفاده از روش

ای از اطالعات موجود در مناسییب اسییتخراج دانش، حجم قابل مالحظه

 گیرد.ها مورد استفاده قرار نمیآن

 گیری خای این پروژه، به شرح زیر است:هدف

هره1 ب نوآوری. تحقق عملیییاتی  علوم دگیری از آخرین  اده هییای 

هداری و تعمیرات )داده مات در حوزه نگ خد یت  کاوی( در بهبود کیف

 های شبکه برقزیرساخت

افزاری با هدف تدوین برنامه نگهداری و . توسییعه محصییول تجاری نرم8

 تعمیرات پیشگیرانه در شبکه برق

ارایه روشییی عملیاتی برای شییناسییایی تجهیزات بحرانی و آثار آن با  -5

 تیها در انجام فرآیند نت پیشگیرانه با لحاظ محدودهدف تعیین اولویت

 بودجه یصدر تخص

 

 تقسیمات مستند -1

ستفاده از داده شنهادی برای ا برداری بهره های مربوط به حوزهراهکار پی

ه کاوی بهای دادهدر شبکه توزیع، استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم

رویکردی بهینه در  برداری از شییبکه و اتخاذمنظور بهبود شییرایط بهره

 باشد.تعمیرات و نگهداری شبکه می

افزارهای در ادامه ابتدا به معرفی و بررسییی مختصییر از چند نمونه از نرم

سپس با ذکر کمبودها  شد.  داخلی و خارجی این حوزه پرداخته خواهد 

های بکار گرفته شده معرفی ها، راهکار پیشنهادی و الگوریتمو دالیل آن

ی توسیییعه داده رفتنیحداقل محصیییول پذیا  MVPانتها  گردد و درمی

 گردد.شده معرفی می

 مطالب اصلی طرح 1-1

شده و توانند در پیشعوامل مختلفی می بینی نرخ خرابی، انرژی توزیع ن

توان به زمان خاموشیییی شیییبکه موثر باشیییند. از جمله این عوامل می

شرایط آب و هوایی و برداری، علملیات نگهداری و تعمیرات و نحوه بهره

شاره کرد، که  صادی ا شرایط اقت بالهای طبیعی، نو  اقلیم و فرهنگ، و 

ها بهره برد. در این راه قدم توان از آنبنابر در دسترس بودن هر یک می

ها اسییت که شییامل موارد مختلفی از جمله حذف اول پاکسییازی داده

یا وقفهخاموشیییی با عملیات نگهداریها  و تعمیرات  های غیر مرتبط 

 پیشگیرانه است.

های مستقل و هدف، و ها نوبت به استخراج ویژگیپس از پاکسازی داده

رسیید. هدف با توجه به نحوه کاربرد، سییپس فرایند آموزش و تسییت می

شاخصپیش شت.  18و 6، 5، 1ها برای بینی مقادیر  ماه آینده تعیین گ

با الگوریتم های مختلف  یدر نشیییان داد،  های مختلفپژوهش برای ف

توان با انتخاب یک الگوریتم به عنوان مرجع برای تمام فیدرها به نمی

 نتایج مظلوی رسید.

فاده از مت اسیییت به سییی چالش مسییییر پژوهش را   AutoMLاین 

(Automated Machine Learning)  ماشیییین خودکار یادگیری  یا 

نه خا با بررسیییی در بین کتاب پایتون سیییوق داد.  بان  های موجود در ز

ستفاده قرار گرفت.  FLAMLبخانه کتا سافت انتخاب و مورد ا از مایکرو

صول نرم شکل فرایند عملکرد  مح صویر  (1)افزاری این پژوهش در  و ت

 آورده شده است.( 8) صفحه اصلی آن در شکل
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 افزار طراحی شده: فرایند عملکرد نرم1شکل

 

 
 

 افزار توسعه داده شده: تصویر صفحه اصلی نرم1شکل 

 

 نتیجه -1

افزاریسییت که با اسییتخراج الگوهای رفتاری محصییول این پژوهش نرم

های پایای، از سیییابقه اطالعاتی ثبت شیییده برای هر فیدر، به شیییاخص

نده آن میپیش تار آی نهپردازد. این پیشبینی رف ازی سیییبینی در بهی

تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات برای شیبکه توزیع و تخصییص بهینه 

با بهینهبودجه نقش  سیییازی فرایند نگهداری و موثری دارد. همچنین 

یت  فاه و رضیییا ته و نتیجتا ر یاف که برق بهبود  کارایی شیییب تعمیرات 

 مشترکین هم افزایش خواهد یافت.

 سپاسگزاری

با اسیییتفاده از مجوعه داده های موجود در داشیییبورد پروژه حاضیییر، 

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ انجام بهره ست. لذا برداری  شده ا

الزم اسییت تا از همکاری مدیریت محترم دفتر تحقیقات و نیز همکاران 

های برق همکاران شییرکت توزیع نیروی برق تهران برداری و فوریتبهره

بزرگ، و همینطور مدیریت و مهندسییین شییرکت توزیع جنوب کرمان 

برای دراختیارگذاری شیییبکه آزمون توزیع تشیییکر و قدردانی به عمل 

 د. آیمی

 

داده های الزم برای نرخ 
خرابی

داده های الزم برای 
انرژی توزیع نشده

استخراج داده ها  از 
پایگاه داده تامین 

شده

:پیش پردازش داده های فیدر شامل

انتخاب و استخراج ویژگی های مرتبط - 
حذف رکوردهای نامرتبط با صورت مساله - 
استخراج وقفه های ماندگار - 
 - ...

استخراج داده های الزم برای آموزش 
الگوریتم ها

آموزش الگوریتم های 
داده کاوی

ارزیابی نتایج و انتخاب 
بهترین مدل

داده های الزم برای زمان 
وقفه

آموزش الگوریتم های 
داده کاوی

ارزیابی نتایج و انتخاب 
بهترین مدل

آموزش الگوریتم های 
داده کاوی

ارزیابی نتایج و انتخاب 
بهترین مدل

پیش بینی نرخ خرابی برای 
ماه آینده 12 و 6 ،3 ،1

پیش بینی انرژی توزیع نشده 
ماه آینده 12 و 6 ،3 ،1برای 

پیش بینی زمان وقفه برای 
ماه آینده 12 و 6 ،3 ،1

ذخیره 
پیش بینی ها برای 

فیدر

اتمام پردازش تمام  فیدرها

تهیه خروجی اکسل های 
پیش بینی تمام فیدرها

خیر

بله

i=i+1

تفکیک داده های 
امiفیدر 





 

 

  2 

 

 هان: کاربردها، چالشحوزه سالمت و درما یهاانتشار باز دادهاهمیت 
 8، منصور سقایی1، محمد ظهیری نوگورانی1دکتر بهزاد سلیمانی نیسیانی

 

 ، اصفهان، ایران،شرکت آوای اطالعات آریا واحد تحقیق و توسعه، 1

m.zahiri@demisco.com, b.soleimani@demisco.com 
 

 ، اصفهان، ایران،(دمیس) تصمیم سازان اسپانهشرکت مدیر عامل   8

m.saghaei@demisco.com 
 

 چکیده

ساالنه نزدیک به  سالمت و درمان  ست و از جنبه فناوری اطالعات بلوغ  15حوزه  صاص داده ا شور را به خود اخت صد از بودجه ک در

سیار خوبی دارد به نحوی که از دیرباز اطالعات این حوزه در رایانه سازماندهی میب شوند. اهمیت حیاتی این علم ها ثبت گردیده و 

ضرو شری موجب  شتر دادهبرای جامعه ب شبرد این علم میرت بی شود. همچنین با توجه به گردش مالی های آن جهت تحقیقات و پی

 انتشارها جهت جلوگیری از فسادهایی همچون رانت، رشوه و تقلب مطابق قانون میلیارد دالری این حوزه در کشور، شفافیت داده 12

های باز بدون هویت، چنانچه می ایران نیاز مبرم جامعه است. دادهمجلس شورای اسال 1121مصوب سال  و دسترسی آزاد به اطالعات

صورت رایگان و در انواع قالب شر گردد، نه تنها میهای دادهبه  صورت یکپارچه و به روز، با حداکثر جزئیات ممکن منت از  تواندای، به 

سالمت و بلوغ بیشتر تح های قیقات آن کمک خواهد کرد. با وجود زیرساختفساد جلوگیری نماید، بلکه به پیشبرد اهداف درمان و 

موجود از سمت وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سالمت ایرانیان که مراجع رسمی دریافت و ارائه داده سالمت 

ها، به راحتی خدمات داده نویسی جدید و در نظر گرفتن مالحظات محرمانگیهای قابل برنامهتوان با ارائه واسطدر کشور هستند، می

 های باز ارائه نمود.مختلف در حوزه داده

 کلمات کلیدی

درمان، سالمت، داده باز، کاربرد، اهمیت، چالش. 

mailto:m.zahiri@demisco.com
mailto:b.soleimani@demisco.com
mailto:m.saghaei@demisco.com
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 قدمهم -1

های باز دارای دسییترسییی آسییان و رایگان هسییتند که معموال داده

ها موظف به ارائه آن هسیییتند. همچنین امکان باز اسیییتفاده و باز دولت

نشییر آنها بایسییتی برای اسییتفاده کننده موجود باشیید. امکان مشییارکت 

های باز وجود دارد و هیچ گونه همگانی در بررسیییی و اسیییتفاده از داده

ینه کاربرد )همچون تحقیقاتی و غیر تجاری بودن( بر محدودیتی در زم

شرکت با دسترسی راحت به داده توسط  844. [1]روی آن وجود ندارد 

( در انگلستان شناسایی شدند Open Data Instituteموسسه داده باز )

محصیییوالت خالقانه و رونق تجارت  که این کار به بهبود کیفیت تولید

های بسییته مقابل داده. در [8]ها کمک بزرگی کرده اسییتاین شییرکت

(Closed Dataمعموال متعلق به شییرکت ) های خصییوصییی بوده و با

دریافت هزینه، صیییرف زمان، انرژی یا عضیییویت در یک سیییامانه ارائه 

سی نیاز به مجوز یا پرداخت هزینه دارند؛ می ستر شوند؛ برای هر بار د

( و Copyrightرمزنگاری شیییده یا محدودند؛ تحت قانون حق امتیاز )

حق نشییر بوده و نیاز به ذکر منبع دارند؛ زمان محدودی برای اسییتفاده 

ها و داشیییته؛ قابل تغییر و ترکیب نبوده؛ موتورهای جسیییتجو، سیییایت

 .[5]نویسی امکان دسترسی به آنها را ندارند های برنامهواسط

صالح و تکمیل داده سعه، ا سرویسامکان تو سط  های های باز تو

یم برنرزلی در یکی از عمومی هم قابل انجام اسیییت همانند داسیییتان ت

( درباره کمک مردم در تکمیل نقشیییه نجات TEDهای تد )سیییخنرانی

توسییط سییایت نقشییه خیابانی باز  8442یافتگان زلزله هائیتی سییال 

(Open Street Siteکه منجر به برنامه ) ریزی بهتر تیم نجات گردید

ساد . داده[0] سعه به جهت مبارزه با ف شورهای در حال تو های باز در ک

شفاف سهولین ذیویژهسازی نیز اهمیت و  ربط احساس ای دارند زیرا م

بازی و سیییوء اسیییتفاده از موقعیت و خطر کرده و احتمال رانت، پارتی

ها کاهش می بد. دادهقدرت در آن باعث بوجود آمدن مفهوم یا باز  های 

باز ) لت  نام دو به  یدی  که در ( شیییدهOpen Governmentجد ند  ا

هزار میلیارد  4تا  5تصادی های توسعه یافته باعث ایجاد فرصت اقکشور

های داده باز . داده باز حکومتی عالوه بر ویژگی[0]دالری شییده اسییت 

سترس بدون نیاز به مجوز، در قالب های همچون رایگان، عمومی و در د

ها و مختلف، با قابلیت اسیییتفاده مجدد، قابل خواندن توسیییط ماشیییین

سط ستی به هنگام های برنامهوا سی، قابل تغییر و ترکیب بودن، بای نوی

شند که  ریزی و هماهنگی و دوراندیشی این به روز بودن نیاز به برنامهبا

 .[5]و مدیریت قوی در یک دولت دارد 

یدی جهت شیییاخص نه کل یا ده زمی تان باز بری یاد دانش  ندی بن ب

( بودجه 5( مخارج دولت 8( آمار ملی 1کشیییورها معرفی کرده اسیییت: 

( جدول زمانی حمل و نقل 6( میزان آلودگی 4( نتایج انتخابات 0دولت 

( کدهای پسییتی. 14( نقشییه ملی 2( ثبت شییرکت 2قانون  ( تصییویب7

های توسییعه انسییانی، تولید بررسییی رابطه شییاخص داده باز با شییاخص

کشور مختلف، مشخص کرده  74ناخالص داخلی و درک فساد در میان 

های نخست در این است که آمریکا، انگلیس، دانمارک، نروژ و هلند رتبه

ند. دو کنبندی را داشیییتهشیییاخص  :IODCفرانس جهانی داده باز )ا

International Open Data Conference و نشییسییت دو سییاالنه )

شارکت دولت ( OGP: Open Government Partnership) های بازم

با حضور مقامات رسمی و سران کشورها، از جمله اقدامات بزرگ در این 

مداران، فعاالن باشیییند که مخاطبان عمده آنها سییییاسیییتحوزه می

ستارتاپاجتماعی، روزنامه ( Freelancerفرما )ها و افراد خویشنگاران، ا

بانکی، . همچنین داده[0]باشیییند می مالی و  های علمی و تحقیقاتی، 

مایی های فرهنگی، آب و هوایی، طبیعی و محیط زیسیییتی در گرده

 .[5]های باز مطرح بوده و از اهمیت باالیی برخوردارند داده

 گیرینتیجه -1

شرفت ستانداردها و پی سالمت ا شمحوزه  شته و های چ گیری دا

ست با کمک گرفتن از  ست، بلکه بهتر ا نیازی به اخترا  چرخ از ابتدا نی

 استانداردها و الگوهای موفق، اقدام نمود. 

مقایسه  -Error! No text of specified style in document.-1جدول 

 1041های توسعه یافته در سال های باز در ایران با کشوروضعیت داده

 های توسعه یافتهوضعیت کشور وضعیت ایران شاخص

استانداردسازی قالب 

و ساختار ذخیره 

 هاداده

عدم وجود قالب مشخصی 

 هابرای ذخیره و نمایش داده

تعریف ساختار مشخص برای هر 

 داده

استانداردسازی 

 اصطالحات

عدم وجود استاندارد حداقل 

 ملی

 مطابق با استانداردهای بین المللی

زیرساخت ذخیره و 

 بازیابی اطالعات

های متنی و به صورت پرونده

 جدولی )سند(

به صورت داده ساختاریافته با 

نویسی و امکانات های برنامهواسط

گذاشتن و تعیین جستجو و شرط

 نو  خروجی

قالب خروجی و 

 هااستخراج داده

معموال تک قالب و ثابت به 

ای های رایانهصورت پرونده

 افزار وردهچون اسناد نرم

(Microsoft Word)  یا اکسل

(Microsoft Excel) 

معموال با چندین قالب خروجی 

ال، اممعروف همچون جیسان، ایکس

وی و بر حسب تقاضا و اسسی

های کاربر بدون نیاز مبتنی بر شرط

 نویسی و تخصصیبرنامهدانشبه 
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 های توسعه یافتهوضعیت کشور وضعیت ایران شاخص

امکان دریافت 

ها توسط داده

های واسط

نویسی و برنامه

 ابزارهای تحلیل داده

در اکثر موارد چنین امکانی 

هایی وجود ندارد گرچه سامانه

اندازی خصوصی در حال راه

چنین بستری به صورت 

 غیررایگان هستند

های به صورت رایگان با قالب

اضافه همچون مختلف و امکانات 

گذاری، مشخص کردن قالب شرط

سازی و با خروجی، بعضا فشرده

استانداردهای به روز همچون واسط 

نویسی کاربردی خیلی آسان برنامه

(Restful API) 

ارائه اطالعات در 

گانه  14های زمینه

حیاتی برای 

 های بازداده

به صورت ناقص در برخی 

 هازمینه
مختلف های موجود بر روی سامانه

 های مربوطهنهاد

سازماندهی مناسب 

 هاداده

سازماندهی تک سطحی با 

 امکان شرط گذاری و انتخاب

سازماندهی چند سطحی با امکان 

گذاری چندتایی بر روی برچسب

ها و جستجو و شرط گذاشتن داده

 های مختلفبر روی دسته

نحوه ارائه جزئیات 

 هاداده
 صورت جزئی و با صفات مختلفبه  به صورت کلی و خیلی خالصه

یکپارچگی و انسجام 

 هاداده

معموال به صورت پراکنده در 

های مختلف که نیاز به پرونده

تالش مضاعف برای ادغام 

پیش پردازش دارد تا بتوان 

 آنها را تحلیل نمود

به صورت یکپارچه مثال در طول 

های مختلف و/یا برای مناطق سال

 مختلفمختلف با متغیرها و صفات 

تر که امکان تحلیل آنها را ساده

 نمایدمی

درک صحیو از داده 

 باز

های غلط همچون انتشار داده

ها یا نامهمتن قوانین و آیین

افزار کاربردی آمار کلی یا نرم

 در اغلب موارد

 های متن بازاندازی سامانهراه
(Open Source)  جهت مشارکت

عموم برای استانداردسازی، ارائه 

داده و معرفی و تولید ابزار برای 

های ها، انتشار انوا  دادهتحلیل داده

حتی محرمانه و سری پس از 

 گذشت مدت زمان مشخصی

میزان آمادگی و 

پذیرش برای انتشار 

 داده باز

علیرغم اصل دسترسی آزاد به 

اطالعات طبق قانون اساسی، 

های دولتی تمایلی سامانهاکثر 

به ارائه داده باز و رایگان 

نداشته و حتی بعضا داده باز را 

فروشند مانند ای میبا هزینه

 یلوهاب و پادیوم

قوانین مشخص و سختگیرانه جهت 

های دولتی و حتی انتشار تمام داده

 تحقیقات خصوصی

های نحوه ارائه داده

 تجمیعی

به صورت ثابت و مشخص مثال 

صرفا ارائه میانگین یا مجمو  

 آماری داده

بعضا قابل کنترل و انتخاب یا به 

صورت ثابت اما با جزئیات و 

محدوده مشخص همچون کمینه و 

 بیشینه و میانگین

 منابع
[1] J. G. Kim. "What is Open Data?" Open Knowledge 

Foundation. https://opendatahandbook.org/  (accessed 

2022/11/10, 2022). 
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 .(86/7/1041در  )دسترسی /https://www.digikala.com. کاالیجید
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 یپول یهاسازمان یبرا یسازمان ینداده ب یگذارارائه چارچوب اشتراک

نظارت بر عملکرد  یو دقت داشبوردها یتشفاف یشجهت افزا یو مال

 یمال
 0، آرزو شهیم پرمهر 5، محمد پیروی8، مهسا زمان 1علیرضا جالینوس

 مدیریت فناوری اطالعات گرایش هوشمندی کسب و کار، هلدینگ فناوری اطالعات بانک تجارت ، تهران،دکترا  1
A.jalinous2@gmail.com 

 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، هلدینگ فناوری اطالعات بانک تجارت ، تهران، 8
 mahnamzaman@yahoo.com 

 کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات، هلدینگ فناوری اطالعات بانک تجارت ، تهران، 5
 Eng.mohammad.peiravi@gmail.com 

 فناوری اطالعات بانک تجارت ، تهران،کارشناس حسابداری، هلدینگ  0
A.shahim66@gmail.com 

 

 چکیده

داده فعلی موجود در وبسایت کدال و  با توجه به ماهیت متغیر صورتهای مالی شرکت ها امکان مقایسه عملکرد شرکت ها با ساختار

ساختارهای کنترلی به وب  شده،  ضمن ارائه راهکار برای چالش های یاد  ضر  ست. در طرح حا روزنامه رسمی با چالش های جدی مواجه ا

 مغایرت سایت کدال و روزنامه رسمی اضافه خواهد شد که بر کیفیت صحت اطالعات حسابرسی شده شرکت ها نیز نظارت دارد و هرگونه

در اقالم موجود در خالصههه وضههعیت صههورت های مالی با یادداشههتهای توضههیحی را به کاربر اعالم خواهد کرد. از طرفی با درج آخرین 

تغییرات در وب سههایت روزنامه رسههمی توسههط شههرکت ها، به طور خودکار تغییرات در وب سههایت کدال درج خواهد شههد و با این کار 

زرسههانی اطالعات روزنامه رسههمی و وب سههایت کدال از بین میرود. برای نیل به موارد یاد شههده حوزه و ایف مغایرتهای میان دوره برو

سانی اطالعات و  ساختار بروزر صالح  صحت اطالعات مالی، ا ساختار کنترلی  ست.  شده ا سئولیت ها و اقدامات الزم تعیین  شرکت ها، م

کدال از جنبه های نوآوری طرح حاضر است. هم چنین برای دسترسی به اطالعات  فرم ها، ایجاد رابطه میان وب سایت روزنامه رسمی و

 شرکت های غیربورسی یک سامانه جامع اطالعات مالی پیشنهاد داده شده است.

 کلمات کلیدی:

 سامانه کدالی، نظام بانک یتشفاف، داده اشتراکی، سیستم های نظارت بر عملکرد، داده باز
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 مقدمه -1

از مراجع انتشار داده نشان  یکیبه عنوان  یسامانه بانک مرکز یبررس

اطالعات  ینا یسامانه قرار دارد ول یندر ا یکه اطالعات مختلف دهدیم

. یستن یسامانه، کاف ینکنندگان به امراجعه یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا

 ریگمرجع د یهابا سامانه هسامان یناطالعات درج شده در ا یگر،د ییاز سو

ندارد  ی( متفاوت بوده و همخوانیرو توان یران)به عنوان مثال مرکز آمار ا

 نانیو قابل اتکا شده و اطم یواطالعات صح یافتندر  یکه باعث سردرگم

دو نکته باعث شده است  ینشود. اکاسته  یافتهانتشار  یهااز صحت داده

قابل  تیندانسته و رضا یرا کاف یافته رکنندگان، اطالعات انتشاکه مراجعه

بانک  یهور ییربه تغ یازن یانگرموضو  ب یناز آن نداشته باشند و  هم یقبول

 کالن است. یدر انتشار اطالعات در حوزه داده ها یمرکز

خاطر  یناده باز ندارند و به هماز د یوسازمان ها درک صح یبرخ یطرف از

و  یدانش فن یازمندشفاف نبوده و ن کنندیکه منتشر م یها و اطالعاتداده

آن است. به  یهادر خصوی آن سازمان و داده یا زمینهیشاطالعات پ یا

شرکت شاپرک در خصوی  یافتهانتشار  یهابه گزارش توانیعنوان مثال م

PSPهاییندفرآ یازمندبه اطالعات الزم، ن یابیدست یها اشاره کرد که برا 

جود اطالعات مو یدحالت با ینمتن بوده و در بدتر یلتحل یچیدهنسبتا پ

 شود. یپدر گزارشات تا

با  یزخرد در قالب داده باز ن یهاها و اطالعات سازمانداده انتشار

 یاطالعات مال یلاز قب یهمراه است. به طور مثال موارد ییهاچالش

 میستدر س یافتها وجود دارد که داده در سازمانها به شکل ساخت هشرکت

 ملیرعااز جمله نظر مد یمسائل یلشده است اما به دل یرهذخ یاطالعات یها

 کیوجود ندارد. به عنوان  ینظارت ینهادها یبه انتشار اطالعات برا یلیتما

 یهها جهت تهشرکت یرو یشکه تا کنون پ یراهکار یاتینمونه عمل

 یقاست که اطالعات از طر یننظارت بر عملکرد بوده ا یداشبوردها

 الاخذ شده و عم یمختلف سازمان یاز سازمان ها و واحدها ییفرمها

اهد خو ینسازمانها از ب یاتیعمل یبه سرورها یماتصال مستق یتمسهول

فت ا یاردقت و صحت اطالعات بس یانسان یخطا یلرفت اما متعاقبا به دل

 یلدر تکم یعدم دقت الزم و دانش کاف یلبه دل یانم یندر ا خواهد کرد.

 رفتباالتر خواهد  یانسان یاطالعات، امکان بروز خطا یآورجمع یهافرم

کاربران در درج اطالعات  یکنترلها باز هم خطا ینتر یقدق یجادبا ا یو حت

در انتشار اطالعات غالبا به  یرانمد یت. علت عدم شفافیخوردبه چشم م

 یاسازمان و  یکمختلف  یها یهاست. رقابت در ال یمسائل رقابت جهت

ت اس یلیاز عمده دال یت،حوزه فعال یکمختلف با  یسازمانها یانرقابت م

 یبه انتشار اطالعات و شفاف ساز یلیتا تما یکندرا مجاب م یرانکه مد

 نداشته باشند. یریتشانمجموعه تحت مد یتوضع

مرتبط با  یاز ضعف صحت اطالعات مربوط به داده ها یگرید نمونه

 ییراتها موظف به ثبت تغهاست. شرکتشرکت یمشخصات حقوق

 یروزنامه رسم یتدر وبسا و اعضای هیهت مدیره اساسنامه و سهامداران

به فروش  APIبه صورت  یورسم یتاطالعات در وبسا ینکشور هستند و ا

 یدر روزنامه رسم ییراتثبت تغ یمانفاصله ز یادیرسد اما در موارد ز یم

ده اقالم منتشر ش اگر یورسم یتاست و طبق اعالم وبسا یادز یارکشور بس

باشند عمال امکان  یخارج از فرمت مشخص در وب سایت روزنامه رسمی

و قابل استناد به صورت  یوبه اطالعات صح یلحظه ا یدسترساستخراج و 

 وجود ندارد. یگانرا

 یهته یسهامداران و اعضا یبانتشار ترک یورسم یتوبسااز اطالعات یکی 

مال ع یدر ثبت روزنامه رسم یرتاخ یلشرکت هاست که باز هم به دل یرهمد

ها)در اطالعات گراف ارتباطات شرکت ین. هم چنیستقابل استناد ن

 تدر ثبت اطالعا یانسان یرویاشتباهات ن یل( هم به دلیورسم یتوبسا

کر اطالعات ذ ینشده است. از طرف یمترس یدرستها به شرکت یبرخ یبرا

 یهدر ته شرکت ها مجامع یاست که در زمان برگزار یشده عموما اطالعات

به اطالعات  یگزارشات استفاده خواهند شد و در صورت عدم دسترس

 را منعکس خواهند کرد. یاشتباه یجگزارشات نتا یوصح

 سامانه پیشنهادی -1

 یساختار یینو تب یجادو با هدف ا یلمورد ذ 4 یینبا تع یشنهادیساختار پ

اطالعات  یناظر حاو یکه هم از منظر شرکت ها و هم از منظر نهادها

 ساختار بخش اعظم ینکامل ا یشده است. با اجرا یهو بروز باشد ته یوصح

گزارشات جامع با آن  یهکه در حال حاضر شرکت ها جهت ته ییچالش ها

 د شد.خواه یهستند سامان ده اجهمو

سازمان  یبرا یداده درون سازمان یگذارارائه چارچوب اشتراک»در طرح 

نظارت بر  یو دقت داشبوردها یتشفاف یشجهت افزا یو مال یپول یها

سازمانها جهت  ینها و اطالعات بداده -1 ها به دو دسته:، داده«عملکرد

 یرونعموم )ب یهااستفاده یبرا یافتهانتشار  یهاداده -8گزارشات و  ینتدو

شده،  یانب یهاچالش یکه ضمن بررس شوند،یم یم( تقسیسازمان

 یسازمان ینب  یهاداده یعترو سر تریقدق یگذاراشتراک یبرا یچارچوب

جهت انتشار اطالعات در  یتهاییاست که با محدود یعی.  طبگرددیارائه م

ه اما تمرکز طرح حاضر،  مطالع یممواجه هست یسطوح برون سازمان

 UBSی مانند بانک برتر در حوزه بانک یداده شرکتها یچارچوب حکمران

 یجهت طراح ییروالها یجادو ا Royal Bank Canada  [4-7]و 

است. با  یداده ها در سطو درون سازمان یاشتراک گذار ینهچارچوب به

داده ها خارج شده و عمال از  یلوییس یساز یرهطرح شرکتها از ذخ ینا

 با ارزش سازمان، خلق ارزش خواهد شد. یتمام داده ها
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در باالترین سطو نهادهای حکومتی و طرح،  ینا یاصل کنندهاستفاده

ارائه  B2Bبه صورت  یسسرو یندر واقع، اسیستم های نظارتی هستند. 

 یبه مشتر یسارائه سرو یخدمات، برا ین. الزم به ذکر است که اشودیم

 یمال هاییلتحل یبرا یشترو ب شودی( استفاده نمend User)یینها

ها و در تراکنش یتشفاف یشو افزا یو مال یپول یهاها و سازمانشرکت

طرح  ینا یانعمده مشتر ینگهاآنهاست. عالوه بر هلد یتعامالت مال

اره همو یمال یهاصورت یلهستند. چرا که تحل یهمندان به بازار سرماعالقه

چوب . چارینظارت یونهاد گذارانیهسرمایران، دارد: مد یاصل نفعیسه ذ

رح شایان ذکر است این ط شده است. ینتدو نظارتی یکردبا رو یشترحاضر ب

فقط مختص سازمان های پولی و بانکی نیست و با کدگذاری صحیو، قابل 

 تعمیم به کل صنایع است.

 کینپرداخته و محصول صرفاً  یسطو خدمات بانک یحاضر به بررس طرح

 یرنظ یمشتر یهاطرح، به داده یناست. در ا بر عملکرد داشبورد نظارت

، سفر کنند یم یافتکه در یمثالً خدمات بانک یان،از رفتار مشتر یاطالعات

آن توجه  یرعدم بازپرداخت و نظا یالت،تسه ی،مشتر یوفادار ی،مشتر

 ییاست. از سو یبه اطالعات بانک یآن  لزوم دسترس یلنشده است که دل

ها و سازمان یاطالعات مشتر یماگر بخواه کنیمیم بینییشپ یگر،د

با  یم،ها اضافه کنداده ینبه ا سازینامیب یتبا رعا یها را حتشرکت

در ارائه  یو مال یپول یهاها و سازمانشرکت یاز سو یشترمخالفت ب

 یهوشمندساز یهامدل ین،شد. همچن یممواجه خواه هااطالعات و داده

 یاسامانه یااست اما آ سازییادهقابل پ یبا هوش مصنوع یاعتبار یسکر

ها را گزارش کند؟ وجه نقد بانک ییدارا یزانوجود دارد که در لحظه م

وجود داشته باشد اما براساس  یستمیس ینالبته ممکن است چن

ات به اطالع یحوزه، دسترس یندر ا یتفعال هانجام شده و تجرب هاییبررس

 .یستن یاآن به صورت داده باز مه

آمده است. در طرح  یشنهادیده و فرمت آن، در چارچوب پدا ساختار

ها، اطالعات شرکت یبه روزرسان یرا برا یمشخص یفواصل زمان یشنهادی،پ

وارد شده در نظر گرفته شده  یهاداده ییدیهنحوه ورود اطالعات و نحوه تا

جه ینت ینکه انجام شد، به ا هایییاست. به عنوان مثال با توجه به بررس

شرکت را در سامانه ثبت  یها اطالعات ثبتاز شرکت یلیکه خ یدیمرس

خاطر  یناند. به همنکرده یروزرسانسامانه خود شرکت، به یاها و شرکت

 ها به صورتها در سامانه ثبت شرکتکه اطالعات شرکت یماداده یشنهادپ

مورد، آالرم  ینشود و در صورت عدم توجه به ا یبه روزرسان یدبا سه ماهه

وسط ت یدبا یروزرسانبه ینشرکت ارسال شود. ا یبرا یفیکیشنینوت یا

که الزم است از  یاطالعات یرکارشناسان انجام شود. در خصوی سا

 ینه اک یمداده ا یشنهادرا پ یمشخص یبازه زمان یزها گرفته شود نشرکت

ها( اطالعات از شرکت یافتدر خصوی)در یبراساس تجربه کار یشنهاداتپ

 بوده است.

کدال استفاده شده است اما  یستماز اطالعات س یشنهادیطرح پ در

ای ی شرکت همال یاطالعات صورتها یافتدر یبه کدال تنها برا یوابستگ

 یی. از سویستن یازسامانه مورد ن یناز ا یگریاطالعات د بورسی است و

 یازین شودیم یطراح یداشبورد مال ها،ینگهلد یکه برا یدر زمان یگر،د

 بر اساس ساختار پرنتینگ تابعه یهاو شرکت یستبه اطالعات کدال ن

در قالب فرم های تعیین شده  یمال یهاصورت موظف به ارسال اطالعات

شرکت های  یبه اطالعات مال یدر دسترس یتمحدود ینو عمالً ا هستند

 وجود ندارد.زیرمجموعه 

 
ساختار ( : تعیین دوره های بروزرسانی اطالعات در 1شکل)

 پیشنهادی
و زمان  یگذاراشتراک یالزم برا یهااز اطالعات و داده ی، برخ(1)در شکل

 یالزم برا یزمان هر کدام، بازه یآنها مشخص شده است که برا یروزرسانبه

اطالعات نشان داده شده است. الزم به ذکر است که در مدل  یروزرسانبه

 اطالعات یروزرسانبه ینگ،هلد یتبا ماه ییهادر شرکت یشنهادی،پ

 .یردتابعه صورت گ یتوسط شرکت ها بایستیم

 در سامانه پیشنهادی اطالعات یافتدر چارچوب 8-1

دریافت  8در سامانه پیشنهادی اطالعات مطابق با چارچوب شکل 

 خواهد شد.

 شرایط بارگذاری اطالعات در چارچوب پیشنهادی -1-1

داده ها و  یرایشو و یبه پاکساز یازکدال ن یتاطالعات مندرج در وب سا

 یلهر فا یبرا یپاکساز یندزمان بر بوده و فرآ یندیجداول دارد که فرآ

 یشنهادیدر چارچوب پ ی،باشد. با توجه به مطالعات مورد ینم یکسان
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و  سانان یدر نظر گرفته شده است که هم برا یاطالعات مندرج به گونه ا

 قابل خواندن باشد. ینماش یهم برا

فرمت ارائه اطالعات حتما به صورت جدول باشد)در در ساختار فعلی باید 

صفحات عکس جداول گنجانده شده است که  یاف در برخ ید یپ یلفا

چرخه در حال حاضر وجود  ینذکر است که ا یان( شایستقابل استخراج ن

ل در اوعکس از جد یو در موارد یشوددارد اما به صورت ناقص انجام م

توسط  یل،فا یت،د. )در صورت عدم رعایشودرج م یمال یهاصورت  یلفا

و با شرکت جهت درج مجدد در قالب فرمت  شودیکارشناس کدال پاک م

 (شودیمجدد تماس گرفته م یجهت بارگذار

 یشنهادیمشخص نشده است و در چارچوب پ یعصنا یدر کدال دسته بند

به منظور  یعصنا یدسته بندصورت گرفته، باید بر اساس مطالعات 

 .تهیه شودتر به داده ها  یعساده تر و سر یدسترس

جهت  ی)البته به صورت ناقص(کنترل زمان یروزنامه رسم یتدر وب سا

کنترل وجود ندارد به  ینکدال ا یتثبت اطالعات وجود دارد اما در وب سا

 یچند سال اقدام به انتشار اطالعات صورت مال یتواندطور مثال شرکت م

شرکت به  یشنهادی،وب پچمساله در چار یننکند که ا حسابرسی شده

 شرکت ها اعالن ارسال خواهد شد. یشرکت کنترل خواهد شد و برا

 یشنهادیطرح پ سازییادهپ هاییازمندین -1-1

 ها دستورالعمل نحوه انتشار اطالعات شرکت یهلزوم ته

و بازه  یازکه شامل اطالعات مورد ن یو مال یپول یهاوسازمان

 آنها است یروزرسانبه یزمان

 ها اطالعات از شرکت یافتدر یالزم برا یرساختز یسازآماده

الزم را هم به صورت  یهادر قالب پلتفرم که بتواند داده

 APIها و هم به صورت ها و سازماناز سمت شرکت یبارگذار

 .یدنما یافتمرجع، در هاییتاز سا

 ش تعداد اطالعات کاه یبرا یازمورد ن یپارامترها یینلزوم تع

 تر به آنهاساده یمرجع و دسترس یتدر سا یرضروریغ

  مرجع به  یتدر سا یازمورد ن یپارامترها سازییکسانلزوم

 مختلف از پارامترها یفاز تعار یریمنظور جلوگ

  یجاداطالعات به منظور ا یافتساختار در سازییکسانلزوم 

 .سهولت در پردازش اطالعات

 طرح پیشنهادیخروجی داشبورد  -1-0

واهد خ یبررس یلشرکت ها به تفص یمال یتوضع یشنهادیدر داشبورد پ

تا به  یشوداضافه شده به سامانه باعث م یها یستو ل یشد. کدگذار

استاندارد مشخص شده  یها یاطالعات شرکت ها بر اساس دسته بند

 است. یشنهادیداشبورد پ یدمو یرز یرتصو یمداشته باش یدسترس

 یم یاقالم مندرج در داشبورد را بررس یته صورت مختصر اهمادامه ب در

 :یمکن

 
 ( : چارچوب دریافت اطالعات در ساختار پیشنهادی1شکل )
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 تیوضع یبررس یبرا یهکاهش سرما یا: و یهسرما یشروند افزا یبررس (1

 دارد. یادیز یاربس یتشرکت ها اهم یمال

 یزارو یقدرت و توان شرکت برا یریگ: اندازهینگینسبت نقد یبررس (8

 مدت است.کوتاه هاییبده

کت شر هایییسنجش دارا ینسبت برا ین: از ایتنسبت فعال یبررس (5

ع شرکت در استفاده از مناب ییدر واقع کارا یت. نسبت فعالشودیاستفاده م

 .کندیم یابیرا ارز یاتو راندمان عمل

 یدهب یقشرکت از طر یمال یازهاین ینتأم یزان: مینسبت اهرم یبررس (0

که شرکت تا چقدر از منابع  دهدینشان م ی. نسبت اهرمدهدیرا نشان م

 کرده است. یمال ینمدت و بلندمدت تأمکوتاه هاییو بده

ت در شرک یتموفق یزانم یلتحل یهتجز ی: براینسبت سودآور یبررس (4

 گذارییهآن از محل درآمد فروش و سرما ینتأم یوهکسب درآمد و ش

 .شودیاستفاده م

کت در شر یتموفق یزانم یلتحل یهتجز ینسبت ارزش بازار: برا یبررس (6

 گذارییهآن از محل درآمد فروش و سرما ینتأم یوهکسب درآمد و ش

 .شودیاده ماستف

 
( : نمونه چینش اقالم اطالعاتی در داشبورد طرح 1شکل )

 پیشنهادی
 

 سطوح حاکمیت داده در طرح پیشنهادی -1-5

مطابق با قواعد و اصول حاکمیت داده جهت جلوگیری از هر گونه 

سواستفاده احتمالی از اطالعات مالی شرکت ها سطوح زیر جهت دسترسی 

شد. بر این اساس نهادهای حاکمیتی باالترین به اطالعات تعریف خواهد 

سطو دسترسی را خواهند داشت که شامل دسترسی به گزارشات و 

شرکت های مادر در صنایع مختلف)به تفکیک دسته  -1اطالعات مالی 

شرکت های بورسی و غیر بورسی  -5هلدینگ ها و   -8بندی صنعت( 

 تابعه هلدینگ ها است.

 
 حاکمیت داده در سامانه پیشنهادی( : ساختار 0شکل )

 یشنهادیطرح پ نفعانذی -1-6

 ارزش خواهد کرد: یجادنفعان ا یسه گروه از ذ یحاضر برا طرح

نهادهای حاکمیتی: نظارت بر عملکرد شرکت ها به تفکیک  -1

صنعت و بهره گیری از نتایج طرح در سیستم های بودجه 

 ریزی مبتنی بر عملکرد.

دقت و صحت گزارشات و  یشسازمان مادر: افزا یبرا -8

 .به اطالعات یعترسر یدسترس

مشکالت به شرکت  یعترتابعه: انعکاس سر یهاشرکت یبرا -5

 ی.داخل یندهایفرآ یمادر و ارتقا

 یاطالعات بروز به صورت دوره ا یافتسهامدارن: در یبرا -0

 صاحبان اصلی داده ها -1-1

 یزیبرنامه ر یکردخرد با رو یدر سطو داده ها یشنهادیدر روش پ

 شده است: یفداده، در سه سطو تعر یصاحبان اصل یک،استراتژ

 مادر یشرکتها -1

 ها ینگهلد -8

 تابعه یشرکت ها -5

تابعه را موظف به  یشرکت ها ی،شرکت یتقواعد حاکم بر اصول حاکم

 .یدنما یدر قابل مشخص شده م یانتشار اطالعات مال
 راهکارها( : جمع بندی چالش ها و  1جدول )
 راهکار موجود در طرح پیشنهادی چالش

عدم وجود چارچوبی مشخص و 

گذاری های اشتراکدقیق برای داده

ای عمل کردن به شده )سلیقه

 ها( انتشار داده

در مدل پیشنهادی چارچوبی برای 

گذاری داده در نظر گرفته شده اشتراک

است که از دریافت اطالعات غیرضروری 

در این ساختار،  شود.جلوگیری می

پارامترهای مورد نیاز تعریف شده و از 

عناوین مختلف برای یک پارامتر 

 شود.جلوگیری می
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 راهکار موجود در طرح پیشنهادی چالش

ها و اطالعات کافی نبودن داده

 انتشار یافته

در مدل پیشنهادی، سامانه جدیدی 

جهت دریافت اطالعات شرکت های 

 غیربورسی پیشنهاد داده شده است.

 های یک حوزه درمغایرت داده

 های مرجعسامانه

با توجه به اینکه در مدل پیشنهادی 

های های الزم از بخشاطالعات و داده

شود، اطالعات مختلف دریافت می

دریافتی هم توسط کارشناس و هم 

های توسط ماشین)با استفاده از الگوریتم

( چک شده و از RDFمختلف همچون 

انتشار اطالعات مغایر با یکدیگر 

و مرجع وارد کننده شود جلوگیری می

 شود.ها، اطال  داده میاطالعات و داده

عدم دقت الزم و دانش کافی در 

 های اطالعاتیتکمیل فرم

در مدل پیشنهادی، پارامترهای الزم 

تعریف شده و لزوم تکمیل آنها با 

افزاری الزامی های نرماستفاده از روش

شود تا در صورت عدم تکمیل یک می

دیگر دریافت  بخش، اطالعات بخش

 نشود.

و  RDFچون  هایییتماستفاده از الگور

 یاستفاده از پردازش داده، از خطا

 یریجلوگ یدر اطالعات ورود یانسان

 .شودیم

 هاعدم توجه به بروزرسانی داده

روزرسانی در طرح پیشنهادی، به

اطالعات چک شده و در صورت عدم 

رسانی روزرسانی، به صاحب داده اطال به

 شودمی
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 چکیده

شرفتمدل شیا پی شمند ا شخیص هو صوص ت شین به خ ست، از این های یادگیری عمیق در زمینه بینایی ما شته ا های زیادی دا

ستفاده کرد؛ اما این مدل ویژگی میتوان برای شه برای آینده ا شیا و تهیه  خودکار نق شخیص ا سب نیازمند ت شتن دقت منا ها برای دا

شه ستفاده از نق شنهاد ما ا شی پی ست. برای تهیه مجموعه داده آموز شی بزرگ ا شه برداری و مجموعه داده آموز سازمان نق های 

شود تا هزینه ایجاد برچسب آموزشی حذف شود و ها باعث میتفاده از این دادههای هواشناسی مانند میزان بارش و.. است. اسداده

 ها کاهش یابد.به دلیل خودکار شدن فرآیند تولید نقشه زمان پردازش و تهیه نقشه

شه شده با توجه به نوع دادهنق ستفاده های ایجاد  صورت ا شت برای مثال در  ستفاده کاربردهای مختلفی خواهد دا از های مورد ا

های نوع محصوالت کشاورزی سالهای گذشته میتوان سطح زیر کشت هر نوع محصول را رصد کرد، همچنین در صورت استفاده داده

شناساسایی و رصد از داده های پوشش گیاهی امکان تشخیص انواع پوشش گیاهی مانند جنگل مصنوعی، باغ، مرتع و... و همچنین 

کلی از نقشههه های تولیدی می توان برای پایش منظم پوشههشهههای گیاهی، خاک، تعیین کاربری تغییرات آنها اسههتفاده کرد. به طور 

ستفاده کرد شاورزی،... ا صوالت ک ضی، تعیین مح صاویر اپتیک و راداری ماهوارهارا ستفاده از ت شنهادی ما ا صویری پی  ای و. منابع ت

 ر دسترس هستند.تصاویر پهپادی است که به صورت رایگان و یا با هزینه بسیار کم د

 کلمات کلیدی

 بخش بندی معنایی، سنجش از دور، ماهواره، پایش خودکار، شناسایی تغییرات، تهیه خودکار نقشه.
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 مقدمه -1

مهمترین کاربرد تصییاویر ماهواره ای، پایش پدیده های زمینی در 

های بزرگ است. به دلیل هزینه کم و فاصله زمانی کم در تصویر گستره 

صد  صاویر برای ر ست تا این ت شده ا برداری مجدد از یک منطقه باعث 

منظم زمین به خصیییوی برای پایش منابع طبیعی اسیییتفاده شیییود. 

ای با هدف بزررگترین کشییوری که در حال حاضییر از تصییاویر ماهواره

شاف مع ستفاده میپایش منابع طبیعی، اکت سی و... ا شنا د کنادن، هوا

های ماهواره ای وکشاورزی این کشور توسط کشور امریکا است که داده

سترس  صورت رایگان در د سترس عموم به  سا در د ضایی نا سازمان ف

سیییازمانها که این نقشیییه ها مورد اسیییتفاده دانشیییمندان  ،[1]اسیییت 

شاورزان قرار می ضایی وک سازمان ف ستفاده از گیرد. همچنین  اروپا با ا

تصییاویر سیینتیل محصییوالت کشییاورزی و منابع طبیعی و... را به طور 

و  در حال حاضیر کشیورهایی مانند هلند  . [2]کند گسیترده رصید می

ای سنتینل رصد تمام اراضی کشاورزی خود را با اسنفاده تصاویر ماهواره

سیییت که تصیییاویر سییینتیل به رایگان در اختیار عموم امیکند. که این 

 پیشنهاد ما استفاده از این تصاویر برای پایش است.

روش های مورد اسییتفاده برای مدل سییازی و تهیه نقشییه متفاوت 

روش های ای اسییت، روشییهای رایج برای بخش بندی تصییاویر ماهواره

خوشیییه بندی ، [3]ی مبتنی بر هیسیییتوگرام و آنالیز منطقه های آمار

و.. را   [4]های شرطی و تصادفی مارکوف ، زمینهK-means [0]توسط 

  هستند.

این روشها در تشخیص عارضه های پیچیده ضعیف عمل میکنند.  

شچرا که  ساخته  شیا  سان در یک کالس معنایی اغلب با ا سط ان ده تو

شوند، که  ساخته می  ساختارهای مختلف  ستفاده از مواد مختلف و با  ا

شییود. از طرف منجر به تنو  باورنکردنی رنگ، اندازه، شییکل و بافت می

 هاییدیگر اشیییا ممکن اسییت از نظر معنایی متفاوت باشییند اما ویژگی

شابه شند؛ مانند  به م شته با شت بامهم دا سیمانی، پیادهپ  روهایهای 

های سیییمانی. بنابراین، اشیییا با امضییای طیفی مشییابه سیییمانی و جاده

 ینهم به . داشییته باشییندهای کامال متفاوتی تعلق توانند به کالسمی

های شیییهری اغلب از تنو  باالی درون کالسیییی و از تنو  کالس دلیل

سپایین بین کالسی برخوردار هستند. مشکل  ساختار پیچیده  ه دیگر، 

های شهری به دلیل انسداد و سایه انداختن، برای تعامالت بعدی محیط

با اشیییا مطلوب اسییت. حل این مسییائل، نه تنها نیازمند اسییتفاده از 

ای هاطالعات طیفی است، بلکه نیاز به استفاده از عناصر هندسی کالس

های مدل .[6] دارد گیری شهری مانند الگو، شکل، اندازه، زمینه و جهت

پدیده یادگیری  عمیق در تشیییخیص  ناتر از مبتنی بر  های پیچده توا

روشییهای گذشییته اسییت چرا که تنها از اطالعات طیفی، بافت، رنگ و... 

ها را برای تشیییخیص پدیده و ند بلکه تمام این ویژگیاسیییتفاده نمیک

 کند.عارضه ها استفاده می

های قایل توجه و نیز موجود بودن با توجه به عمکلرد و پیشیییرفت

های آموزشییی الزم برای ایجاد مدل پینشییهاد ما اسییتفاده از این داده

 ها است.ها برای ایجاد خودکار نقشهمدل

 مطالب اصلی -1

سنجش از دور با صحنه های بزرگ و پیچیده روبرو در تصویرهای 

هسییتیم. درک این صییحنه ها به صییورت خودکار با روش های گذشییته 

ستفاده از الگوریتم  ست با ا سعی بر این ا ست، در این روش ها  شوار ا د

های استخراج ویژگی، ویژگی های هر شی استخراج شود اما از آنجا که 

اند از نظر بافت و رنگ و شیییکل توویژگی های مربوط به یک کالس می

صویر  شها برای بخش بندی ت ستفاده از این رو شد ا سی متفاوت با هند

روش های مبتنی بر یادگیری عمیق . کاری بسیار دشوار و پیچیده است

پیشرفت قابل توجهی در بخش بندی معنایی و بینایی ماشین به دست 

شتر روش های نوین بخش بند ضر بی ست. در حال حا ی معنایی آورده ا

اسیییت. ادغام مدل های یادگیری عمیق و  CNNو  DCNNمبتنی بر 

پردازش های سیینتی که برای آنالیز و اسییتخراج پدیده ها اسییتفاده می 

شیییود کمک  می کند تا در تصیییاویر با وضیییوح مکانی پایین هم دقت 

 مناسب به دست آوریم.

 ISPRSبرای پیییاده سییییازی نمونییه از مجموعییه داده هییای 

Vaihingen dataset  کشیییور آلمان )مجموعه داده با وضیییوح مکانی

 UKCEH Landخیلی باال( و مجموعه داده محصیییوالت کشیییاورزی 

Cover  کشور انگلستان استفاده شده است. این مجموعه برچسب ها و

تصیییاویر نظیر آنها از نظر زمانی و مکانی تهیه و وارد مدل بخش بندی 

سپس از مدل ای شود  شده )شدند تا مدل ایجاد  ( برای تولید  Unetجاد 

نقشه های خروجی پیشبینی شده  نقشه از تصاویر روز استفاده میشود و

 .1در اختیار کاربر قرار می گیرد. شکل  GISتوسط مدل تحت 

مدل انتخابی و پردازش ها وابسته به هدف و وضوح تصاویر ورودی 

ساخت  شخیص پدیدهای  ضوح باال می توان برای ت صاویر با و دارد. در ت

ساختمان، راه و...  شر مانند خودرو،  ستفاده کرد.  ب . در حالی 1جدول  ا

ستند  صاویر با وضوح مکانی پایین برخی پدیده ها قابل رصد نی که در ت

ایجاد  بنابراینین نیازی به برچسب های آن پدیده ها نیز نیست. و بنابرا

این نقشییه ها نیازمند اسییتفاده از تصییاویر ماهواره ای با وضییوح مکانی 

 .8. شکل خیلی باال و یا تصاویر پهپاد است
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ست  سخت تر ا ضوح مکانی باال  صاویر با و سی به ت ستر از آن جا د

نشان داده شود برای این  تالش شده است تا سایر کاربردهای این روش

منظور از تصییاویر رایگان ماهواره ای  با هدف ایجاد نقشییه برای پایش 

سازی از  شد. برای پیاده  ستفاده  منابع طبیعی و محصوالت کشاورزی ا

و تصیییاویر رایگان  UKCEH Land Coverمجموعه  برچسیییب های 

شد که میزان  ستفاده  بر داده های تست  Overall accuracyسنتیل ا

و  SVMبه دسییت آمد. برای ایجاد این مدل تنها از مدل سییاده  4824

تصاویر سری زمانی راداری استفاده شد که استفاده از مدل های بخش 

بندی قوی تر و ادغام با سییایر منابع داده )مانند تصییاویر اپتیک( نتایج 

 بهبود خواهد یافت.

سنتیل منابع خوبی برای پایش پد صاویر  ستت  یده های طبیعی ا

که به طور گسییترده توسییط سییازمان فضییایی اروپا مورد اسییتفاده قرار 

میگیرد. که در دسترس بودن برچسب های مناسب )نقشه های موجود 

در سییازمان نقشییه برداری کشییور( میتوان از این تصییاویر رایگان برای 

 ،پایش منابع طبیعی، کاربری اراضی، جنگل زدایی، پایش بالیای طبیعی

شخیص جنگلهای  شور، ت صوالت زیر ک سایی تغییرات، تخمین مح شنا

 مصنوعی و طبیعی و ... استفاده کرد.

صاویر با وضوح  تمرکز ما بر ایجاد مدل با دقت قابل قبول بر روی ت

ست همچنین تالش کردیم تا کاربردی بودن این روش  مکانی باال بوده ا

یم. در صیییورت ترکیب را بر روی منابع رایگان داده ها نیز نشیییان ده

باعث  با روش یادگیری عمیق  روشیییهای رایج که دقت کمتری دارند 

سیار  سانی ب شد همچنین به دلیل آنکه از نیروی ان افزایش دقت خواهد 

ستفاده می سازمانها کمتری ا شود باعث کاهش هزینه ایجاد نقشه برای 

خواهد شیید. همچنین به دلیل کاهش زمان رصیید باعث رصیید منظم 

 ه خواهد شد.ماهان

ساخت و  سایی جنگل زدایی،  شنا شه ها می توان برای  از این نق

سازهای غیر مجاز، تعیین نو  محصوالت و بررسی کیفیت خاک و ارایه 

 خدمات مربوطه به کشاورزان و سازمانهای مربوطه استفاده

 

 IOUهای مختلف بر حسب ( : نتایج مدل 1جدول )

 مدل
پوشش گیاهی  ساختمان معابر

 کوتاه

 خودرو درخت

FCN8 0.78 0.86 0.57 0.7 0.5 
PSPnet 0.73 0.81 0.63 0.7 0.38 
Deeplab 0.77 0.84 0.59 0.74 0.57 

FPN 0.77 0.85 0.63 0.75 0.64 
Unet 0.78 0.85 0.63 0.75 0.65 
Ours 0.8 0.86 0.68 0.78 0.7 
      

 

 

 
 ( : فرآیند کلی پردازش1شکل )

 

 

 نتیجه -1

های مبتنی بر یادگیری عمیق روشییی نوین در جهان اسییتفاده از مدل

است، با وجود نو بودن این روش دقت بسیاری خوب مخصوصا نسبت به 

ای در حال انجام روشییهای گذشییته دارد، اما به دلیل مطالعات گسییترده

است دقت این روشها در حال بهبود است و می تواند در آینده جایگزین 

 نقشه به صورت زمینی نیز شود. های تهیه روش

شهای مهم در  شهای مبتنی بر یادگیری عمیق جز رو ضر رو در حال حا

لیجاد خودکار نقشه است که امید است در کشور ما نیز از این پتانسیل 

 استفاده شود.
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 چکیده

های خدمات دهنده بیمه ثالث و بیمه بدنه و استعالم سوابق تصادفات پیشین خودرو های باز شرکتایده پیشنهادی، استفاده از داده

تواند با های بیمه، خریدار یک خودروی کارکرده میی باز شرکتبر اساس شماره شاسی خودرو است. در صورت دسترسی به داده

ی تعداد و شدت تصادفات آن را با یک جستجوی ساده و آنالین مشخص کند. عالوه آگاهی از شماره شاسی خودروی مورد نظر، سابقه

 ترینلیستی از نزدیکتواند با توجه به موقعیت مکانی خود، در صورت نیاز به بر آن، در صورت تصادفی بودن خودرو، کاربر می

های تخصصی مختلف )کارشناس رنگ و صافکاری، کارشناس جلوبندی، کارشناس تست و دیاگ و ...( متناسب با کارشناسان در حوزه

ای از بر روی مجموعه APIگیری از سرویس ( این طرح با بهرهMVPهای گزارش شده دسترسی پیدا کند. نسخه دموی )نوع آسیب

 سازی شده است.ر روی زیرساخت کانتینر ابری پیادههای فرضی بداده

 کلمات کلیدی

 استعالم، تصادف خودرو، بیمه، کارشناسی خودرو، خرید خودروی کارکرده، داده های باز
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 مقدمه -1

قد  فا که  کارکرده برای افرادی  ید خودروی  به خر اطالعات فنی و تجر

کافی در خرید و فروش هسییتند با سییختی و دردسییرهای زیادی روبرو 

سب و کارهای کوچک و بزرگ زیادی پیرامون  ست. از این رو امروزه ک ا

دهند. اما اند و خدمات کارشناسی خودرو ارائه میاین نیاز تشکیل شده

ان مند صرف زمبا این وجود پیدا کردن کارشناس با تجربه و دلسوز، نیاز

و هزینه زیادی برای خریداران خودرو اسییت. عالوه بر این بررسییی همه 

های مختلف دارد که ممکن اسیت در یک جانبه خودرو نیاز به تخصیص

شود. آگاهی  شخص ن سطحی همه ایرادات آن م سی  شنا بازدید و کار

سیب شین خودرو و کم و کیف آ سوانو پی سابقه  های خریدار خودرو از 

تواند تاثیر مهمی در رخداد معامله بگذارد. داده برای آن می پیشییین رخ

بنابراین آگاهی از این سییوابق برای خریدار حکم یک مشییاور آنالین را 

 دارد و مورد استقبال خریداران خودروی کارکرده قرار خواهد گرفت.

 صاحبان اصلی داده -1

شرکت شنهادی،  صلی داده در طرح پی بیمه های ارایه دهنده صاحبان ا

 اهشییخص ثالث و بدنه و یا بطورکلی بیمه مرکزی اسییت. این شییرکت

شرکت  سارت از  ستند. برای دریافت خ سارت ه شعب دریافت خ دارای 

 ی شخص مقصر در یک حادثه رانندگی، الزم است هر دو بیمه کننده

 

صر و زیان ضر طرف مق شعب حا سانحه با خودروهای خود در این  دیده 

ساس کارت خودرو و گواهینامه  شوند. بعد از فرآیند شکیل پرونده بر ا ت

هر دو طرف سییانحه، کارشییناس بیمه از هر دو خودروی مذکور عکس 

کند. ضمنا یک کارشناس دیگر به برداری کرده و در پرونده ضمیمه می

دیده پرداخته و بررسیییی حجم خسیییارت وارد شیییده به خودروی زیان

شیییرح لوازم و قطعات  گزارش اولیه دقیقی از مواضیییع آسییییب دیده و

کند. در صورتی که شخص مقصر دیده تنظیم میتعویضی خودروی زیان

دارای بیمه بدنه باشد، این پروسه جهت دریافت خسارت برای خودروی 

 . شودوی نیز انجام می

 هاشناسنامه داده-1

شییناسیینامه داده ها بر اسییاس فرم پذیرش و تشییکیل پرونده تعیین 

س شعب بیمه ا شده توسط  -تخراج میخسارت در  صاویر ثبت  شوند. ت

مان به عنوان یکی از ال مه از هر دو خودرو نیز  ناس بی های  کارشییی

شد. جدول) ستفاده خواهد  سنامه داده ا سنامه داده1شنا شنا ها به  ( 

 کند. ها و مثالی از هر یک از پارامترها را مشخص می همراه نو  آن

 (MVPسازی محصول دمو )پیاده -0

 Backendبخش  -0-1

 ها( شناسنامه داده1جدول)

 مثال توضیحات پارامتر ردیف

 مقصر/زیان دیده  وضعیت خودرو در تصادف 1

 54/48/1520 تاریخ حادثه 8

 رعایت حق تقدم عبور عدم علت حادثه 5

 FAAB01AB2CD012345 شماره شاسی خودرو 0

 846پژو  نو  خودرو  4

 16ط444-11ایران شماره انتظامی خودرو  6

 جلو سمت چپ مواضع آسیب خودرو  7

2 
لیست لوازم و قطعات تعویضی 

 بر اساس نظر کارشناس بیمه

 ", جلو چپ گلگیر"

 "طبق جلو چپ"

2 
تصاویر ثبت شده توسط 

 کارشناس 
Image1.jpg 

 

سرویس Backendدر بخش  ستر  Server-side، با توسعه یک  که بر ب

سخ می شین وب به کاربران پا سوانو پی دهد، می توان تمامی اطالعات 

عه این  به منظور توسییی خای را اسیییتخراج نمود.  یک خودروی  برای 

سخه  سی جاوا ن  Springتحت چارجوب  2سرویس، از زبان برنامه نوی

Boot  که یک چارچوب اسیییتاندارد برای توسیییعه نرم افزارهای تجاری

رس مشییخص، افزار مذکور روی یک آدشییود. نرم اسییت، اسییتفاده می

منتظر دریافت شیماره شیاسیی از کاربران و ارسیال اطالعات تصیادفات 

برای دریافت  RESTخواهد بود. به این منظور، از پروتکل شناخته شده 

  [1] .اطالعات از کاربران و تولید پاسخ استفاده خواهد شد

 

 REST API( مدل 1شکل)

 

 Frontendبخش  -0-1

یاده نه  Frontendسیییازی بخش به منظور پ خا تاب  Thymeleafاز ک

های کاربردی برای ساخت برنامه Springاستفاده شده که در چارچوب 

. برای اسییتفاده درسییت از این کتابخانه، باید  [2]رودتحت وب بکار می

صی از پروژه جاوا ذخیره  jsو  html  ،cssکدهای  صو سیرهای بخ در م

 شوند تا صفحات وب به درستی بارگذاری شوند.
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 بخش پایگاه داده -0-1
سخه دمو ) شده در ن ستفاده  ست  H2( پایگاه داده MVPپایگاه داده ا ا

ست RDBMSای )که یک پایگاه داده رابطه صورت  [3]( ا -in که به 

memory  وembedded شود و نیازی اندازی میبه همراه اپلیکیشن راه

 اندازی جداگانه ندارد. به نصب و راه

 

 زیرساخت و سخت افزاربخش  -0-0
در بخش زیرساخت، به منظور سهولت در اجرا، پروژه به صورت داکرایز 

(Dockerizeشده ) [4]  روی پلتفرم ابری آزمایشی شرکت رایانش ابری

افزاری که برای ، مسیییتقر شیییده اسیییت. منابع سیییخت [5] ابر آروان

 8 هسته پردازشی، 1است شامل  شدهسازی محصول دمو استفاده پیاده

 .است Ephemeralو یک گیگ حافظه  RAMگیگ حافظه 

 
 ( منابع سخت افزاری1شکل)

 تولید داده فرضی-5

مورد شناسنامه داده منحصر بفرد با  18برای تست محصول دمو تعداد 

های داده ( ایجاد شده است. هر یک از این شناسنامه1توجه به جدول)

شماره شاسی خودرو مربوط به یک سانحه منحصربفرد است بطوری که 

( مشخص شده است. 8مقصر و یا زیان دیده در آن حادثه در جدول)

 ( استفاده کنید.8)های جدولبرای تست محصول دمو از شماره شاسی

 

ردی

 ف
 شماره شاسی

ردی

 ف
 شماره شاسی

1 NAAB01BC2DE33445
5 

7 NAAN01BA2CD2010
30 

8 MAAN01RS2GH0121
31 

2 BAAC01MN2FE7654
32 

5 KAAM01JK2LM98765
4 

2 FAAB01AB2CD01234
5 

0 NAAB01PK2GB22334
4 

14 FAAB01AB2CD10203
0 

4 NAAT01ZY2AB99887
7 

11 TAAK01AB2GH0506
07 

6 NAAN01LM2NO3211
23 

18 FAAB01AB2CD01234
5 

 دموی محصول-6

این دهد. مثال نشان می( را در قالب یک MVP( محصول دمو )5شکل)

 دمو از لینک زیر بصورت آنالین قابل دسترس است.

 

 
https://bimash-final-bimash.apps.ir-thr-

ba1.arvan.run 

 

شود این صفحه از یک منو برای انتخاب منطقه همانطور که مشاهده می

سی خودرو  شا شماره  جغرافیایی و یک فیلد خالی برای مشخص کردن 

ضر  VINیا همان  ست. در حال حا شده ا شکیل  ستجو ت و یک کلید ج

شامل محدوده شرق تهران، مرکز منطقه جغرافیایی  شمال تهران،  های 

تهران، غرب تهران و جنوب تهران است. در آینده این بخش قابل توسعه 

شور خواهد بود.های جزییبه زیربخش شهرهای ک سایر   تر )محالت( و 

یی خود قادر به مشییاهده شییماره تماس کاربر با انتخاب منطقه جغرافیا

ترین کارشییناسییان پیشیینهادی خواهد بود. بعد از انتخاب منطقه نزدیک

جغرافیایی، شییماره شییاسییی خودروی مورد نظر در فیلد مربوطه تایپ 

شود. در صورت موجود بودن شماره شود و کلید جستجو فشرده میمی

صادفات خودر سابقه تمامی ت سی در پایگاه داده،  وی مذکور نمایش شا

داده خواهد شد. در ادامه نیز جدولی از کارشناسان پیشنهادی به همراه 

های گزارش شییده لیسییت ها متناسییب با نو  آسیییبشییماره تماس آن

خواهد شییید. در آینده برای تجاری سیییازی این ایده، پیش از نمایش 

جداول اسییتعالم و کارشییناسییان، کاربر به صییفحه پرداخت رجو  داده 

کنیم به عنوان مثالی از عملکرد این سیییرویس، فری می شییید. خواهد

کاربر محدوده شییمال تهران را به عنوان منطقه بازدید برای کارشییناس 

را جستجو  FAAB01AB2CD012345انتخاب کرده و شماره شاسی 

کند. نتیجه این جسییتجو که شییامل اسییتعالم سییابقه تصییادفات و می

سان مربوطه م شنا شنهاد کار سیب های خودرو همچنین پی سب با آ تنا

 نشان داده شده است.  تصویراست در 

 شماره شاسی های فرضی تولید شده (1)جدول 
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 توسعه سرویس و تجاری سازی-1

بایست از به یک نسخه تجاری می MVPبرای توسعه محصول و تبدیل 

سب با حجم عظیم داده ستفاده شرکتهای پایگاه داده متنا های بیمه ا

پایگاه داده مورد نظر برای اسییتفاده در نسییخه اصییلی )تجاری(  کنیم.

MongoDB  که یک پایگاه داده [6] خواهد بودNoSQL  اسیییت و به

توان از آن اسیییتفاده می JSONمنظور ذخیره و بازیابی داده با فرمت 

 SQL Serverای نظیرهای رابطهبرخالف پایگاه داده MongoDBکرد. 

باالیی بوده و میOracleیا  پذیری  یت مقیاس  قابل توان حجم ، دارای 

های متعدد نگهداری کرده و با سییرعت عظیمی از داده را روی ماشییین

سیییازی کالسیییتری که به منظور پیاده MongoDBباال بازیابی نمود. 

ساختار بخصوصی را پیشنهاد می شد،  شین با ر کند. دشامل چندین ما

، یک یا چند ماشین  Config Serverک ماشین به عنواناین ساختار، ی

در  Query Routerو یک ماشییین به عنوان  Shard Serverبه عنوان 

مسیییهول نگهداری اطالعات  Config Server شیییود. نظر گرفته می

داریم و هر کدام چه  Shard Serverکالسییتر اسییت. اینکه چه تعداد 

شییود. نگهداری می Config Serverدارند در بخشییی از داده را نگه می

Shard Server  ها مسیییهول نگهداری داده هسیییتند. در هرShard 

Server شود. به طور مثال اگر دو ماشین به بخشی از داده نگهداری می

شین اول و  Shard Serverعنوان  شیم نیمی از داده روی ما شته با دا

صیییورت شیییود. داده همواره به نیم دیگر روی ماشیییین دوم ذخیره می

 شود.ها پخش می Shard Serverمتعادل بین 

شته باشیم می HAدر صورتی که نیاز به  ستفاده  Replicaتوانیم از دا ا

اضافه  Shard Serverکنیم. به این ترتیب که دو ماشین دیگر به عنوان 

شته  شین اول را در خود دا سخه از داده موجود در دو ما کنیم که یک ن

و  8و  1های اصییلی با شییماره  Shard Serverباشییند. اگر فری کنیم 

یک کپی  5شوند، ماشین مشخص می 0و  5های فرعی با شماره ماشین

 8یک کپی از داده ماشین  0را در خود دارد و ماشین  1از داده ماشین 

پاسخگو نبود،  1کند. به این ترتیب، در صورتی که ماشین را ذخیره می

تامین کمی 5ماشیییین  ند داده را  به نحوه توا مات مربوط  ند. تنظی

 شود.مشخص می Config Serverها در سازی دادهذخیره

همانطور که از نامش مشیخص اسیت، وظیفه  Query Routerماشیین 

ارسییال کوئری به پایگاه داده را دارد. اپلیکیشیینی که داده را نیاز دارد، 

سال می Query Routerکوئری خود را به  آن  Query Routerکند. ار

به  با اطال  از  Config Serverکند و منتقل می Config Serverرا 

ها اجرا کرده و نتیجه را به  Shardها، کوئری را روی محل ذخیره داده

Query Router گرداند.برمی 

 نتیجه گیری-2

یای تجاری  لهمزا یده، مقاب باکالهبرداری در حوزه خرید  سیییازی این ا

خودروی کارکرده و همچنین صرف زمان و هزینه کمتر برای کارشناسی 

صورت  شنهادی عالوه بر ارائه خدمات ب ست. ایده پی خودروی کارکرده ا

B2C صورت شد. به عبارت دیگر نیز می B2B، قابلیت ارائه خدمات ب با

سب و  صادفات خودرو، ک سابقه ت ستعالم  سرویس ا کارهای به کمک 

سی خودرو نیز می شنا توانند از خروجی آنالین ارائه دهنده خدمات کار

این سرویس بهره ببرند. بطور مثال، شرکت کارنامه که یک استارت آپ 

تسهیل کننده خرید و فروش خودرو با ارائه خدمات کارشناسی تضمین 

تواند دقت و سیییرعت فرآیند شیییده اسیییت به کمک این سیییرویس می

 روهای کارکرده را بهبود دهد. کارشناسی خود
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 چکیده

االهایی ترین کبا فراگیری روزافزون اینترنت، خرید آنالین به بخش جداناپذیری از زندگی افراد تبدیل شده است. یکی از مهم

های محصوالت و همچنین فراوانی فروشگاهرسد، پوشاک و البسه هستند. تنوع بسیار زیاد های آنالین به فروش میکه در فروشگاه

آنالین، موجب دشواری یافتن لباس مناسب شده است. از دیگر مشکالت خرید آنالین لباس، فقدان بستری مناسب برای توصیف لباس 

ر د گیرد. راه حلی کههای موجود جستجوی لباس نشئت میمدنظر کاربر است. این دشواری لباس از طبیعت بصری آن و ضعف روش

این پروژه برای ایجاد سهولت در خرید آنالین ارائه شده، اضافه کردن امکان جستجوی تصویری به موتورهای جستجوی این 

مورد استفاده قرار گرفتند تا با استخراج یادگیری عمیق  هایبه همراه تکنیک عصبی هاست. برای این منظور تعدادی شبکهسایتوب

اینترنتی مدنظر به کاربر بازگردانده شود. برای آموزش  های موجود در فروشگاهترین لباسها، مشابهاسو  اهری لب توصیفیهای ویژگی

بندی موجود های هر دستهترین لباسآیتم، از پرفروش 55444استفاده شده و بیش از  iMaterialist [2]ی دادهها مجموعهاین مدل

فروشگاه هدف در نظر گرفته شد. همچنین برای سهولت بررسی نتایج، یک برنامه  دادهکاال، به عنوان مجموعهسایت دیجیدر وب

 قرار داده شده است. "zeenegar.ir"سایت وب ( درMVPاستفاده )( از حداقل برنامه قابل APIکاربردی )

 کلمات کلیدی

 عصبی های، یادگیری عمیق، شبکهجستجو با تصویربازیابی محصوالت، 
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 مقدمه

های متنو  در بستر اینترنت، موجب فراگیری ها و سرویسارائه قابلیت

روزافزون آن شده است. خرید آنالین یکی از امکاناتی است که با پیدایش 

ترین کاالهایی که در و گسترش اینترنت میسر گشته. یکی از مهم

های آنالین وجود دارد، پوشاک و کاالهای زینتی هستند. در فروشگاه

. یکی خرید لباس وجود دارد های متعددها و سرویسسایتایران نیز وب

از مشکالت خرید آنالین لباس، تنو  باالی کاالها و دشواری توصیف 

هاست. دلیل وجود این مشکل، ضعف ها و یافتن نام دقیق آنلباس

باشد. های اینترنتی میتجوی موجود در فروشگاهموتورهای جس

سازی این موتورها بر اساس نام کاالهاست که طبیعت بصری پیاده

حلی که در این پروژه برای ایجاد سهولت راهگیرد. پوشاک را در نظر نمی

 تصویری جستجودر خرید آنالین ارائه شده، اضافه کردن امکان 

تی از ، لیستصویر لباسبا بارگذاری کاربر بدین منظور  .است محصوالت

 کند.میسایت را دریافت کاالهای مشابه موجود در وب

 

 هاداده

محصول، تهیه و  تولید اینهای فرآیند ترین بخشاز کلیدی

داده استفاده . در این پروژه، از دو مجموعهگان مناسب استاستفاده از داد

 باشند:گردید که به شرح زیر می

داده به عنوان این مجموعه :iMaterialistداده مجموعه

دارای  ی یادگیری در این پروژه مورد استفاده قرار گرفت کهمجموعه

 ها را بر اساسلباس در این دیتاست. استبیش از یک میلیون تصویر 

ها نو ، رنگ، جنسیت، نو  یقه، طرح لباس، جنس پارچه، اندازه آستین

 .اندشدهبندی ها دستهو استایل مد آن

ی تست، و برای : برای دامنهDigiKlothesداده مجموعه

ای از دادهمجموعههای داخلی، در فروشگاهمحصول نشان دادن توانایی 

کاال استخراج و پردازش ترین کاالهای دیجیپرفروش آیتم از 44444

 گردید.

 های استفاده شدهمدل

تفاده شده است. مدل اول در این پروژه، از دو شبکه عصبی اس

سابقه در حوزه بینایی های روز دنیا با عملکردی بیاز برترین مدل

های بندی و ویژگیاز این مدل برای تشخیص دستهباشد. کامپیوتر می

باشد که پیش از از مدل اول میمشابهی مدل دوم  ها استفاده شد.لباس

از خروجی این . ارددگره قرار  60با  خطیی نهایی آن، یک الیه الیه

 ویژگی تصاویر استفاده شده است.-ی خطی برای ساخت نقشهالیه

 پردازش اولیه

هزار تصویر  844های استفاده شده در این پروژه بر روی مدل

آموزش داده شدند. پس از آموزش تمامی  iMaterialistاز تصاویر 

های ها تزریق شده و ویژگیکاال به آنها، تصاویر کاالهای دیجیمدل

 داده ذخیره شد. کاال در پایگاهکاالهای دیجی

 روند جستجوی کاالهای مشابه

 کند. سپسابتدا کاربر تصویر مدنظر خود را بارگزاری می

د نیاز های مورو ویژگی کرده بورشده از سه شبکه عصبی عتصویر دریافت

. دو سری ویژگی اول شودمیبرای جستجو توسط آن تصویر را استخراج 

لباس و  بندیباشند، دستهمی CoAtNetهای های مدلخروجی که

را مشخص پارچه و...، جنس  مانند رنگ، جنسیت، توصیفی،های ویژگی

 کاالهایاز  گیبزربرای فیلتر کردن بخش  هاویژگیاز این  .کنندمی

 شود.استفاده میکاال دیچی

بدین شود. استفاده می FAtNet مدل در آخر از خروجی

ی اقلیدسی میان های مرحله قبل بر اساس فاصلهابتدا خروجی منظور،

، کاالهایی که 1مطابق شکل ، ها مرتب شدند. سپسهای آنویژگی-نقشه

شده و در خروجی  کمترین فاصله را با تصویر کاربر داشتند انتخاب

 شوند.می نمایش داده

 نتیجه و آینده

مدل به دست آمده در تشخیص و پیشنهاد خروجی، عملکرد 

 اندگذاری نشدهجایی که دادگان هدف پروژه برچسبمطبوعی دارد. از آن
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ای با عملیات مشابه وجود ندارد، ارزیابی تهوری مدل دادهو مجموعه

های تجربی صورت گرفته، با توجه ارزیابیممکن نبوده است. اما همچنان، 

به شرایط و مشکالت پردازشی، زمانی و اینترنتی موجود، عملکرد مناسب 

 دهد.مدل را نشان می

های از توانایی MVPمدل ارائه شده در این پروژه، تنها یک   

توان در ابعاد ممکن برای جستجوی هوشمند است. این مدل را می

عملکرد آن را بهبود بخشید. همچنین  متنوعی پیشرفت داده و

راهکارهای متعددی برای افزایش دقت این مدل وجود دارد که در ادامه 

 ها خواهیم پرداخت.به برخی از این روش

توان استفاده از دادگان ی این سرویس میهای توسعهاز راه  

توان به این سرویس، های غیر تصویری است. همچنین، میبیشتر و داده

 بلیت جستجوی توصیفی متنی را نیز اضافه کرد.قا

 

 فرآیند بازیابی محصوالت: 1شکل 
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 چکیده

 عالئم کمک با هاتقاطع ینو در هر کدام از ا شوندیمتصل م یکدیگرها به  یابانخ یلهتقاطع که به وس یمتشکل از تعداد ای به شبکه

س یینحرکت خودروها تع ینقوان ی،و رانندگ راهنمایی در  یگر کنترلعمل ترینیج. راشودیگفته م یشهر یکتراف یستمخواهد شد، 

و با قرمز شدن، باعث  کندیرا صادر م یهنقل یلعبور وسا یاست که با سبز شدن خود، اجازه ییراهنما اغچر یشهر یکتراف یستمس

ساشودیتوقف خودروها م شک هاییصف یه،نقل یل. از عبور و مرور و ضبط داده یلت شد که با ثبت و  صورت  یکیتراف یهاخواهد  به 

ستفاده از ابزار معرف شمندهو هاییتمبا الگور توانیهنگام مبه شمگ یو با ا صورت چ س یکبه کنترل تراف یریشده، به  سدر   تمی

 کاهش طول صف را شاهد بود. کمک نمود و  یشهر یکتراف

 کلمات کلیدی

ها، کاهش طول صفتقاطع یکهوشمند، کنترل اتومات یهاداده، چراغ یریتدم ی،شهر یکتراف

 مقدمه

که بر رانندگان و  یابزرگ دن یمشیییکالت شیییهرها ترینیاز اصیییل یکی

کم دارد، ترا یمخرب فراوان یراتتأث یستز یطاقتصاد و مح یاده،عابران پ

سته یکیتراف سه د ست که خود به  و  لییر یکتراف ی،شهر یکتراف یا

 یسیییتمدر سییی یادی. روزانه افراد زشیییودیم یمتقسییی ییمترو یکتراف

شهروحمل صادفات جادهشوندیرو مروبه یکیبا تراکم تراف ینقل   ی،ا. ت

سوء مد یاجاده یراتتعم صتقاطع یریتو  برهم خوردن  یلها از عوامل ا

 ها وتقاطع یکاسیت. کنترل اتومات یشیهر هاییطدر مح یکیشیار تراف

ها و به اشبا  در جاده یهنقل یلها، با توجه به رشد روزافزون وساچهارراه

 ینو بهتر ینترمهم یک،در سیییاعات اوج تراف هادهجا یتظرف یدنرسییی

کاهش اثرات مثبت  یناسیییت که ا یکیکاهش تراکم تراف یحل براراه

 را به همراه دارد. یادیز یاربسیی یو اجتماع یسییتیز یطمح ی،اقتصییاد

 ییچراغ راهنما یشهر یکتراف یستمدر سدر دسترس  یگر کنترلعمل

ف یه یا دستور توقنقل یلعبور وسا یاجازهو قرمز شدن،  است که با سبز

صادر م هاآن ساکندیرا  شک ییهاصف یه،نقل یل. از عبور و مرور و  یلت

توان معیاری از تراکم ترافیک در که طول این صییف را می خواهد شیید

مدل  یک  به  یاز  کاهش طول صیییف و کنترل آن ن فت. برای  نظر گر

صیف کند.  ست را تو ستم ترافیکی در د سی ست که دینامیک  ترافیکی ا

های ترافیکی بهره برد و مدل ترافیکی را با توان از دادهبدین منظور می

ستخراج کرد. لذا امکان دسترسی به دادهادهتوجه به د های ترافیکی ها ا

 باید وجود داشته باشد. 

mailto:sepidehmoazzeni@gmail.com
mailto:arshia@email.kntu.ac.ir
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 های ترافیکیداده -1

را  پروژهش ینا های یدهمرتبط با ا هایکه داده هاییاز سیییازمان یکی

 هاییزنیانجام راباشد که  با میتهران  یک، سازمان کنترل ترافداراست

از نظر  هایدها یشیییبردامکان پ و مربوطه هایبه داده یدسیییترسییی ،الزم

عالوه بر آن، در مراجع فراهم شده است.  سازییادهپ یو حت سازییهشب

به شیییهر  یکیتراف هایبه داده یامکان دسیییترسییی ینترنتیا مربوط 

داده متشیییکل از دو  ینوجود دارد. ا یرلند[ واقع در کشیییور ا1]یندوبل

سییاالنه از شییمارش  یهاسییاالنه و ماهانه اسییت. داده یهادسییته داده

مرکز شییهر در نوامبر هر سییال به  یمکان در نقاط ورود 55در  یکتراف

از  یدشود با یکه از خارج، وارد مرکز شهر م یدست آمده است. هر فرد

 یهاعبور کند. داده شود،یانجام م هایمکان که در آن بررس 55از  یکی

سترده یکارش ترافشم یکاز  یزماهانه ن مکان انجام  64 یباًتر در تقرگ

ندازه شیییودیم و  خلکه به دا یافراد یعاز توز یقابل اعتماد یریگو ا

 یآورجمع یها. دادهدهدیارائه م کنند،یسییفر م ینخارج از شییهر دوبل

سمختلف حمل یهاشده به حالت که امکان درک  شوندیم یمونقل تق

 لیو انوا  وسیا یادهعابر پ ی،سیواردر دوچرخهاسیتفاده  ییربهتر روند تغ

 .سازدیرا فراهم م یهنقل

های ترافیکی سازمان ترافیک داده های(: نمایش یکی از بخش1شکل )

 تهران

 طرح مسئله و راهکارهای پیشنهادی -1

صلی مطرح و چالش سائل ا های ترافیکی های موجود در مواجه با دادهم

 است: یربه شرح زو راهکارهای پیشنهادی 

 مسئله اول -1-1

اول مربوط به  یدها لذا بردارند،های دریافتی اطالعات متنوعی را در داده

نده ما گاهپا یجادداده ها و ا یریتو مد یسیییا با در نظر گرفتن  ی داده 

ساز یلاز قب ییهاشاخص ساز یزمان ثبت، پاک  ستاندارد  داده ها  یو ا

 اطالعات است. یو سپس اعمال آن و جداساز

 دوممسئله  -1-1

 یطدارند که عمدتاً از شرا یاریشده نقاط ضعف بس یآورجمع یهاداده

ضبط داده شحاکم در لحظه  از جمله عدم توجه  یلی. دالشودیم یها نا

 یقهآن، سیییل یثبت داده، نو  دسیییتگاه ثبت داده و خطا یبه بازه زمان

سییبب  ییاجرا ینو قوان یماتها، تنظشییخص برچسییب زن، اعتبار داده

لحظات متفاوت  یگرها با ددر لحظات ثبت داده یطکه شیییرا شیییودمی

شد. ا ه ک ی. در صورتکندیها را نقض مبودن داده یکدستموضو   ینبا

حاصییل از  یو دسییتاوردها یجنتا یشییوند، تمام یوها از مبدأ تصییحداده

 دارند.  یشتریها صحت و اعتبار بداده یلتحل

 هاییزنشیییمند و برچسیییبهو یهااز راهکارها اسیییتفاده از چراغ یکی

 یها برمبناحاصیییل از چهارراه یرهوشیییمند و سیییپس پردازش تصیییاو

 یقدق یصتشیییخ یبرا یقعم یادگیریو  ینماشییی یادگیری یهاروش

 مهم در یازمذکور و ن یهابر بودن روشاست. با توجه زمان یهنقل یلوسا

شخ  یهاسرعت پردازش از روش یشافزا رایو کنترل بالدرنگ، ب یصت

 [5]، [8.]شودیاستفاده م YOLOمانند یق،عم یادگیری یامرحله یک

 

 
 

 YOLOتوسط  ها(: نحوه تشخیص اتومبیل1شکل )
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ها با کاهش طول صف با کنترل اتوماتیک تقاطع)باال(: (1شکل )

 ترافیکی شهر دوبلین ایرلندی هاداده

ها با کنترل اتوماتیک تقاطعکاهش طول صف با )پایین(: (0شکل )

 تهرانترافیکی شهر  هایداده

 مسئله سوم -1-1

ها چراغ تقاطع یککنترل اتومات یقها از طرکاهش طول صف در چهارراه

 یکیمدل تراف یک یجادبه ا یازامر، ن ی. در ابتداباشیییدیسیییوم م یدها

ستفاده از مدلیقی)تطب ست که با ا ش یادگیری یها( ا  یهامدل یا ینما

 کیتراف ینامیکید یطمدل شرا ین. ایابدی[ خودکار تحقق م0] یبازگشت

ا سییه ب بینیش. در گام بعد، با کمک کنترل پنمایدیم یفتوصیی مالرا کا

طول صییف را با اعمال  توانیم شییدهیعمتمرکز و توز یرمتمرکز،روش غ

مود. ن ینهسبز( کاهش کم ییمناسب )چراغ راهنما یکنترل هاییگنالس

 ینو شهر دوبلتقاطه  0با شهر تهران  یکیتراف یهاداده یهکار برارا ینا

 به کار گرفته شد تقاطع 8یرلند با ا

 های نتیجهویژگی

شکل ) شکل )5همانطور که در  شاهده می0( و  شود، با ایجاد یک ( م

کننده پیش بین با هدف کمینه مدل ترافیکی و سیییپس اعمال کنترل

صف در تقاطع شد. به طوری که ها، کردن طول  صل  نتایج مطلوبی حا

 104به کمتر از  844های ترافیکی شهر دوبلین، طول صف از برای داده

های ترافیکی شهر تهران طول صف از روند افزایشی رسیده و برای داده

 رسیده است. 74متوقف شده و به کمتر از 

 نتیجه

مدل  یک یجاددر دسیییترس و با ا یهاداده یریتو مد یبا سیییامانده

 یره روش غبه س بینیشکننده پو سپس اعمال کنترل یقیتطب یکیتراف

کنترل  یقشیییده، کاهش طول صیییف از طر یعمتمرکز، متمرکز و توز

صف تقاطع یکاتومات شد و به کمتر از ن سوس محقق  صورت مح ها به 

 شتریبا اعتبار ب ییهااست که داده یدام دومراهکار  سازییاده. با پیدرس

 ها وآن داده یریکه با به کارگ ی. به طوریردسییترس قرار گثبت و در د

)شیییامل جامعه  ینفعانها بتوان به ذتقاطع یکاجرا کردن کنترل اتومات

 .و مردم( خدمت نمود یکمرتبط با تراف یهاسازمان ی،علم
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برای ذخیره و بازیابی  های باز مبتنی بر بالکچینداده مدلیک 

 یخصوص یمحرحفظ  رکوردهای سالمت الکترونیک با تمرکز بر

 یمارانب
 5رضا کامل طباخ یدس، 8پورداود بهره، 1نسبیفاطم یهسم یدهس
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 چکیده

سال شدهدادههای اخیر  هور در  سازمانهای باز، باعث  ست که  سترس عموم قرار های خود را بههای مختلف دادها صورت باز در د

توان به های سههالمت را نمیها هسههتند که افراد جامعه و محققان به آنها نیاز دارند. دادههای سههالمت یکی از انواع دادهدهند. داده

سترس عموم قرار داد؛ زیرا ستقیم در د سالمت به دقت، تغییرناپذیری و محرمانگی نیاز دارند.  هور بالکچین با داده صورت م های 

شفافیت، ردگیری و توزیعویژگی سالهای جامعیت،  سیاری قرار گرفتهشدگی در  ست. از طرفی بالکچین با های اخیر مورد توجه ب ا

صی،چالش صو ستها و مقیاسسرعت بازیابی داده های حریم خ . بنابراین در این گزارش مدلی برای ذخیره و بازیابی پذیری روبرو ا

صورت باز مبتنی بر بالکچین با اهداف کنترل دسترسی متفاوت برای انواع کاربران، افزایش سرعت دسترسی به های سالمت بهداده

شهری،پذیری ارائه میشده و مقیاسهای باز لینکداده شهر، ناحیه  ساخت موجود  های مرکز درمانی و بخش شود. این مدل از زیر

ستفاده میسازی دادهدرمانی برای ذخیره سالمت ا ستر های  شهری منابع عملیاتی خود را برای ایجاد ب شت  کند. بنابراین مراکز بهدا

شتراک میذخیره صرفهگذارند؛ به این ترتیب در هزینهسازی امن بالکچین به ا ساخت  شود. همچنین امکان جویی میهای ایجاد زیر

توان به پرونده سالمت بیماران در شود. با استفاده از این مدل میهای سالمت برای سطوح کاربران مختلفی فراهم میدسترسی داده

 مراکز درمانی مختلف در نقاط کشور دسترسی داشت.

 کلمات کلیدی

 ذیری.پمقیاس -نامیگم -محرمانگی -حریم خصوصی -بالکچین -های باز سالمتداده -های بازداده
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 مقدمه

هایی هسییتند که خام، دردسییترس و قابل تغییر برای های باز دادهداده

های پزشکی و حفظ عموم باشند. در سالمت به دلیل حساس بودن داده

ندکی تغییر میحریم خصیییوصیییی بیماران تعریف داده باز ا کند. های 

های فقدان جامعیت، شییفافیت، منبع، های باز در سییالمت با چالشداده

پذیری مواجه پذیری، و توزیعیری، گمنامی، دسیییترسمحرمانگی، ردگ

ها اسییت. . تکنولوژی بالکچین راهکاری برای حل این چالش]1[اسییت 

هسیییتند. با این حال  های بالکچین برای عموم قابل دسیییترستراکنش

طوری که های سالمت اهمیت دارند؛ بهحریم خصوصی بیماران در داده

شوند. از طرف دیگر بازیابی دادهمحرمانگی و گمنامی بیمار در  ها حفظ 

سنتی زمانها در بالکچین بهبازیابی داده ست. بنابراین مدلصورت   بر ا

 شود:های سالمت باز مبتنی بر بالکچین به شرح زیر ارائه میجدید داده

 های سالمت؛تعیین سطو دسترسی کاربران به داده

استفاده از کیف پول  ایجاد آدرس کاربران هر یک از سطوح دسترسی با

 قطعی سلسله مراتبی؛ 

 های سالمت؛پیشنهاد ساختار بالک جدید برای ذخیره و بازیابی داده

 بکارگیری الگوریتم اجما  اثبات براساس حاکمیت تصادفی؛

های سالمت باز برای دو سطو دسترسی عمومی و خصوصی دادهبازیابی 

 کاربران.

مه این گزارش، بخش مدل در ادا با های  یابی آن  هادی و ارز پیشییین

 شوند. های سالمت موجود بررسی میسیستم

 های سالمت باز مبتنی بر بالکچینمدل داده

های سییالمت را به صییورت باز و مدل پیشیینهادی ذخیره و بازیابی داده

جام می بهمبتنی بر بالکچین ان هد.  ئه روشیییی برای د به ارا که  طوری 

های سییالمت باز م به دادهکنترل دسییترسییی کاربران مختلف سیییسییت

پردازد؛ بنابراین حریم خصوصی بیماران در سطوح دسترسی خاصی می

شیییود. عالوه براین سیییاختار جدیدی برای بالک  طراحی رعایت می

سی به دادهمی ستر های باز را کاهش دهد. همچنین در شود؛ تا زمان د

 وپذیری شیییبکه بالکچین این مدل راهکار جدیدی برای حفظ مقیاس

( 1شود. مدل پیشنهادی در شکل )جلوگیری از خطر شناسایی ارائه می

( وجود دارند؛ که در ادامه 1اسییت. سییه مرحله اصییلی در شییکل )آمده

 شوند.بررسی می

 
 ( : اجزای مدل پیشنهادی1شکل )

 مرحله اول

شییامل تعیین سییطوح دسییترسییی عمومی و خصییوصییی، این مرحله 

دهی سییطوح دسییترسییی عمومی و خصییوصییی، ایجاد رکورد آدرس

ست صی برای کاربران بیمارا صو سی عمومی و خ ستر سطوح د . ابتدا 

مختلف سیستم؛ و همچنین سطوح سازمانی شامل: شهر، ناحیه شهری، 

سپس آدرس آمرکز درمانی، بخش درمانی و بیمار تعریف می ها نشوند. 

 گردد.  تعیین می  ]8[با استفاده از کیف پول سلسله مراتبی قطعی 

مار، آدرس مار در مراکز پس از تعیین آدرس بی های مختلف بی

گاه داده پای ناگون در  مانی گو با ی آدرسدر هداشیییت  ها در وزارت ب

شوند. سپس معیارهای سالمت سازی میی کدملی بیمار ذخیرهشناسه

 شوند. و رکوردهای بیمار ایجاد می گیری،بیمار اندازه
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 مرحله دوم

سییازی رکوردهای سییالمت به دسییت آمده از در این مرحله برای ذخیره

های مراکز مرحله قبل، یک شبکه بالکچین کنسرسیوم با استفاده از گره

شود. در پایان هر روز در هر مرکز درمانی یک بهداشت شهری ایجاد می

ضا ازای رکوردهپایگاه داده به سط مرکز درمانی ام ای بیماران ایجاد و تو

صادفی می ساس حاکمیت ت سپس این بالک با الگوریتم اثبات برا شود. 

اسییت   ]5[ که الگوریتم براسییاس الگوریتم اثبات براسییاس حاکمیت 

ا هبالک پس از اعتبارسیینجی به زنجیره بالکشییود. اعتبارسیینجی می

 .استطراحی شدهشود. ساختار جدیدی برای بالک افزوده می

 مرحله سوم

سی در این مرحله بازیابی داده ستر سطو د سالمت باز با توجه به  های 

صی به ترتیب کاربران انجام می صو سطو عمومی و خ شود. کاربران در 

های سالمت و جزئیات آنها دسترسی دارند. همچنین به تحلیلی از داده

ای موارد اورژانسیییی شیییده برهای باز لینکامکان بازیابی به موقع داده

 شود.فراهم می

 گیریارزیابی و نتیجه

صییورت باز در های سییالمت را بهمدل پیشیینهادی ذخیره و بازیابی داده

دهد. این مدل از شیییده انجام میبسیییتر بالکچین و به صیییورت توزیع

های سالمت موجود استفاده کرده و شبکه بالکچین زیرساخت سیستم

طوری که مراکز کند. بهاندازی میراهکنسییرسیییوم را در سییطو کشییور 

گذارند؛ بنابراین در بهداشت شهری توان عملیاتی خود را به اشتراک می

صرفههای پیادههزینه شنهادی جویی میسازی  شود. همچنین مدل پی

های مختلف فراهم سییطوح دسییترسییی متفاوتی برای افراد و سییازمان

حریم خصییوصییی بیمار را آورد؛ تا با ایجاد کنترل دسییترسییی بتوان می

هایت مدل پیشییینهادی راهکارهایی برای حفظ حریم  حفظ کرد. در ن

های باز پذیری، زمان دسییترسییی مناسییب به دادهخصییوصییی و مقیاس

 استشده و ایجاد پرونده سراسری سالمت بیماران ارائه دادهلینک
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