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 چكيده

ز خود، از درگاه جويشگرها اقدام به جستجو امروزه جويشگرها موتور محركه چرخش اطالعات در اينترنت هستند. اغلب افراد براي دستيابي به اطالعات مورد نيا

هاي پرمراجعه در هرر كشرور وجرود سايتاي از وبيابند. در كنار جويشگرها، مجموعهها و اطالعات مورد نياز خود دسترسي ميسايتكرده و از اين طريق به وب

 داده كننردگانعتجمي اين. شودمي ياد داده كنندگانتجميع عنوان با آنها از غلبا و كنندمي مداوم بروزرساني و توليد مشخصي هايحوزه در را هاييدارد كه داده

 اكوسرامانه ايرران، در اطالعات فناوري صنعت بودن نوپا به توجه با. آورندمي وجود به كشور يك در را اطالعاتي فضاي اكوسامانه هم روي بر جويشگرها همراه به

اطالعاتي ايران ، شمايي از وضرعيت مطلروب برراي  فضاي تحليل و بررسي ضمن مقاله، اين در. دارد فاصله خود مطلوب وضعيت تا هنوز ايران در اطالعاتي فضاي

 هاي اجرايي جهت نيل به اين وضعيت بيان گرديده است.اكوسامانه فضاي اطالعاتي در داخل كشور پيشنهاد شده و گام

 كلمات كليدي

 كنندگان داده، اكوسامانه.فضاي اطالعاتي، جويشگرهاي بومي، تجميع 

 
 

 

 مقدمه -1

ترين نقطه ورود كاربران به فضاي اطالعااتي ترين و اصليجويشگرها امروزه به عنوان مهم
. در عين حال، فضااي اطالعااتي كاه جويشاگرها اماروزه باه [1] رونداينترنت به شمار مي
پردازند، صرفاً محدود به صفحات وب نيست، بلكه اطالعاات بسايار ميجستجو در داخل آن 

تار توانند به ارائه خدمات مناسبديگري نيز وجود دارند كه جويشگرها با جستجو در آنها، مي
تاوان باه اطالعاات هايي از اين موارد ميو جلب هرچه بيشتر كاربر بپردازند. به عنوان نمونه

بندي مسابقات ورزشي، نتااي  مساابقات، تلف دنيا، برنامه زمانآب و هوا، ساعت در نقاط مخ
هاي طلوع و غاروب ها، اطالعات دارويي، برنامه پروازها، بورس، نرخ ارز، زمانعالئم بيماري

جويشگرها عمالً باه . بدين ترتيب، در دنياي كنوني، [2] آفتاب، و برنامه سينماها اشاره نمود
اي كه باياد اند. در اين ميان، نكتهموتور محركه گردش اطالعات در سطح جهان تبديل شده

تواناد در ها و اطالعاتي كاه بادين ترتياب مايمورد توجه قرار گيرد آن است كه اغلب داده
حلاي هاا و اطالعاات ماختيار كاربران قرار گيرد و موجب جذب هرچه بيشتر آنها گردد، داده

هستند. به عنوان نمونه، برنامه سينماها و يا پروازها، اطالعاتي هستند كاه در حاوزه محلاي 
شوند. بنابراين، فضاي اطالعاتي و نحاوه گاردش يك شهر يا حداكثر يك كشور تعريف مي

 .اطالعات در اين فضا به كمك جويشگرها در ميان كشورهاي مختلف متفاوت خواهد بود

توانند به اين د مورد توجه قرار گيرد آن است كه جويشگرها چگونه ميمسأله ديگري كه باي
هاا در ساطح وب اطالعات محلي دست يابند. ممكن است كه برخي از اين اطالعات و داده

وجود داشته باشند و جويشگر با واكاوي اطالعات خزش شده خود، بتواند آنهاا را باه دسات 
تواند دقت اطالعات ارائه شاده را كااه  مي ده،هاي خزش شآورد، اما اتكاي صرف به داده

هايي از اين دست، جويشگرهاي مطرح نظير دهد. براي حل اين مشكل و افزاي  دقت داده
اند قراردادهايي را با تجميع كنندگان داده  محلي امضاء نمايند تاا گوگل و بينگ سعي نموده

. تجمياع كنناده داده [3] ست يابنادبدين ترتيب بتوانند به اطالعات بروز، دقيق و مناسب د
هااي اطالعااتي مناساب و پرمخاطاب را شود كاه دادههايي اطالق مياصطالحاً به شركت

در حقيقت، كساب و كاار ايان . [4] كنند آنها را بروز نگاه دارندآوري نموده و سعي ميجمع
ها بر پايه ارائه اطالعات بروز و مناسب به مخاطبين است و اگر نتوانند اطالعات خود شركت

را بروز نگاه دارند، كسب و كار خود را از دست خواهند داد. لذا، جويشاگرهاي مطارح نظيار 
پايگااه داده ايان  هاي موجود درهاي خزش شده خود را با دادهتوانند دادهگوگل و بينگ، مي

توانند مطمئن باشند نمايند. بدين ترتيب، اين جويشگرها ميها مقايسه و اعتبارسنجي شركت
دهناد. ايان مساأله از ياك كه اطالعات بروز و مناسبي را در اختيار مخاطبين خود قرار ماي

كاه  با توجاه باه قاراردادي و از طرف ديگر، شود،طرف باعث افزاي  كاربران جويشگر مي
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مابين جويشگر و تجميع كننده داده وجود دارد، موجب رونق كسب و كار تجميع كنناده داده 
 .خواهد شد

وجاود تجمياع كننادگان داده محلاي از ياك ساو و ارتبااط  با توجه به آنچه كه بيان شاد،
اي از اطالعاات در هار اطالعاتي آنها با جويشگرها از سوي ديگر، موجاب پياداي  چرخاه

، از آن با عنوان اكوسامانه فضاي اطالعاتي جويشاگر در هار مقالهود كه در اين شكشور مي
در اياران هناوز نوپاا باوده و باه بلاو  كاافي  ITبا توجه به آنكه صنعت شود. كشور ياد مي

نرسيده است، لذا اين اكوسامانه هنوز در داخل كشور به نحو مطلوب شكل نگرفته اسات. در 
هاي فضاي اطالعاتي در پن  كشور آمريكا، كانادا، انگلساتان، سامانهاين مقاله، با مطالعه اكو

هاي پرمخاطب در داخل كشاور، وعاعيت مطلاوبي سايتآلمان و برزيل، و نيز با بررسي وب
هااي پيشانهاد شاده و گاا  باومي در اياران هايجويشگرفضاي اطالعاتي اكوسامانه براي 

   اند.رسيدن به اين وععيت مطلوب بيان گرديده
ادامه اين مقاله به صاورت زيار ساازماندهي شاده اسات. ابتادا در بخا  دو  باه بررساي 

هاي فضاي اطالعاتي در كشورهاي مختلف پرداخته خواهد شد. بخا  ساو  باه اكوسامانه
هاي پرمخاطب در ايران اختصاص خواهد داشت. در بخ  چهار  وعاعيت سايتبررسي وب

هااي اطالعاتي جويشگرهاي بومي به همراه گاا  مطلوب پيشنهادي براي اكوسامانه فضاي
گياري بندي و نتيجاهرسيدن به آن شرح داده خواهد شد. در نهايت، بخ  پنجم حاوي جمع

 مقاله خواهد بود.

 هاي فضاي اطالعاتي در كشورهاي مختلفاكوسامانه -2

هااي فضااي اطالعااتي جويشاگرها در كشاورهاي در اين بخ  ابتدا به معرفي اكوساامانه
اي از مريكا، كانادا، انگلستان، آلمان و برزيل خواهيم پرداخت و در پايان، باا ارائاه مجموعاهآ

 ها خواهيم داشت.اي مابين اين اكوسامانهمعيارهاي ارزيابي، مقايسه

 هاي كشورهاي مختلفاكوسامانه -2-1

كاناادا را  و به ترتيب اكوسامانه فضاي اطالعااتي در كشاورهاي آمريكاا 2شكل  و 1شكل 

. همانگونه كاه [9-5]اند ها توسط آقاي ديويد ميم ترسيم شدهدهند. اين اكوسامانهنشان مي
كنناادگان داده در كشااور آمريكااا شااود، تأثيرگااذارترين تجميااعمشاااهده مااي 1شااكل در 

Infogroup ،Acxiom ،Factual  وNeustar Localeze  ،هسااتند و در كنااار آنهااا
Foursquare ،MozLocal ،Yellowpages.com ،Citysearch  و

Superpages.com  ي در اين اكوسامانه دارناد. در كشاور كاناادا بار آفريني مؤثرنيز نق
 Industryو  Yellow Pages Groupشاود، مشااهده ماي 2شاكل طبق آنچه كاه در 

Canada اكوسامانه فضاي اطالعاتي جويشاگرها در  ها هستند.تأثيرگذارترين تجميع كننده
تارين آنهاا عبارتناد از  ده بوده و بازيگران متعددي دارد كه مهامكشور انگلستان نسبتاً پيچي

118 Information ،Market Location ،Scoot ،Qype ،Yelp ،Companies 

House  وRoyal Mailكننادگان اصالي داده  . در كشاور آلماان، تجمياعDeutsche 

Telekom ،GelbeSeiten ،Das Ortliche trifecta  وInfobel  نهايات، هساتند. در
تارين اصالي MapLinkو  Telelistas  ،Apontadorكنناده داده  همانگونه سه تجميع

 بازيگران در اكوسامانه فضاي اطالعاتي جويشگر در كشور برزيل هستند.

 
 اكوسامانه فضاي اطالعاتي جويشگر در كشور آمريكا :1شكل 

 هامقايسه اكوسامانه -2-2

هاي فضاي اطالعاتي جويشگرها در كشورهاي مختلف مقايسه اكوسامانهپي  از آنكه به 
اي بپردازيم، الز  است به اين نكته اشاره كنيم كه در اكوسامانه فضاي اطالعاتي، مجموعه

ها كه استفاده كننده داده هستند، كنندگان داده، در كنار مجموعه ديگري از شركتاز تجميع
د. با توجه به آنكه استفاده كنندگان داده هم تأثير بسزايي در اننظير جويشگرها، قرار گرفته

ها نيز در مقايسه انجا  پذيرفته مورد نظر گردش اطالعات در يك كشور دارند، اين شركت

مختلف، ش   يكشورها ياطالعات يفضا يهااكوسامانه سهيبه منظور مقا اند.قرار گرفته
 اند نظر قرار گرفته( مورد 6pتا  1p)پارامترهاي  ريپارامتر ز

 
 كانادااكوسامانه فضاي اطالعاتي جويشگر در كشور  :2شكل 

 تعداد شركت( 1هاي تأثيرگذار بر اكوسامانهpوقتي كه تجميع  )  كنندگان داده و

توان مطمئن بود كه استفاده كنندگان از اين اطالعات در يك كشور زياد باشند، مي

آوري و بروزرساني شده و در يد در سطح آن كشور تا حد زيادي جمعاطالعات مف

 اختيار عمو  مرد  جهت استفاده قرار خواهد گرفت. 

 تنوع اطالعات تجميع( 2شده و در گردشp تنوع اطالعاتي كه توسط تجميع  )

آيد نيز در بلو  فضاي اطالعاتي هر كشور تأثير كنندگان داده به گردش در مي

 . بسزايي دارد

 درصد شركت( 3هاي خارجي تأثيرگذار بر اكوسامانه فضاي اطالعاتي يك كشورp در  )

كنندگان داخلي آن كشورها وجود اكوسامانه برخي از كشورها، لزوماً تنها تجميع

المللي كنندگان بينندارند، بلكه بخشي از اطالعات بومي آن كشورها توسط تجميع

المللي در سهم تجميع كنندگان داده بين گردد. بديهي است كه هرچهفراهم مي

تر بوده و به تر باشد، فضاي اطالعاتي آن كشور ايمناكوسامانه يك كشور پائين

 تر خواهد آمد.الملل آن كشور نيز پائينعالوه، هزينه ترافيك بين

 هاي بينتعداد شركت( 4الملليpوجود شركت  )المللي در اكوسامانه فضاي هاي بين

يك كشور، قدرت تأثيرگذاري اطالعاتي آن كشور بر ساير كشورها را نشان  اطالعاتي

 دهد.مي

 سابقه شركت( 5هاي تأثيرگذار بر اكوسامانهp هر چه سابقه كاري يك شركت بيشتر  )

هاي باشد، تأثير باالتري بر فضاي اطالعاتي خواهد داشت. همچنين، وجود شركت

دهد فضاي اطالعاتي است كه اجازه ميمتعدد نوپا بيانگر پويايي هرچه بيشتر 

براي سه دسته  p5هاي بيشتري بتوانند در اين فضا فعاليت نمايند. لذا، پارامتر شركت

تا  12هاي باسابقه )با سابقه شركت سال به باال(، 22هاي پيشگا  )با سابقه شركت

اسبه شده سال( به صورت مجزا مح 12هاي نوپا )با سابقه كمتر از و شركت سال( 22

 است. 

 مجموع رتبه ترافيكي شركت( 6هاي تأثيرگذار بر اكوسامانهpهر يك از شركت  ) هاي

تأثيرگذار بر اكوسامانه فضاي اطالعاتي يك كشور بخشي از ترافيك را به سمت خود 

نمايد و هرچه اين ميزان ترافيك باالتر باشد، آن شركت در به گردش جلب مي

ها در مجموع خواهد بود. به طور مشابه، هر چه اين شركت تردرآوردن اطالعات موفق

تر ترافيك باالتري را به خود اختصاص داده باشند، گردش اطالعات در آن كشور قوي

ها در دسترس خواهد بود. با توجه به آنكه حجم ترافيك دريافتي/ارسالي شركت

سايت الكسا سط وبها، كه توتوان به جاي آن از رتبه ترافيكي اين شركتنيست، مي

(www.alexa.comارائه مي ) .شود، استفاده نمود 

 خالصه شده است. 1جدول  هاي صورت پذيرفته درنتاي  كلي مقايسه

 بررسي و تحليل فضاي اطالعاتي موجود  ايران -3

با توجه به آنكه صنعت فناوري اطالعات در كشور ايران نسبتاً نوپا بوده و هنوز به بلو  كافي 
نرسيده است، گردش اطالعات در فضاي فناوري اطالعات كشور نيز با وععيت مطلوب خود 
فاصله دارد. به همين دليل، امكان ترسيم اكوسامانه فضاي اطالعاتي جويشگر در داخل 

سنجي كاربران ايراني در توان با ذائقهر وجود ندارد. با اين حال، ميايران در حال حاع
استفاده از خدمات اينترنتي، وععيت مطلوبي را براي اكوسامانه فضاي اطالعاتي در داخل 

هاي مناسب، سمت و سوي فضاي اطالعاتي كشور ترسيم نموده و سعي كرد با برداشتن گا 
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 ق داد. در اين راستا، در اين بخ  به بررسيكشور را به جهت اين وععيت مطلوب سو
سايت الكسا، خواهيم پرداخت تا از اين هاي پر مخاطب در ايران، بر اساس آمار وبسايتوب

اطالعاتي كه طريق، اطالعات مورد توجه كاربران ايراني در فضاي اينترنت مشخص گردد. 
ائه خواهد گرديد، همگي مربوط به ها در ايران در اين بخ  ارسايتدر مورد رتبه بازديد وب

هستند. در اين تاريخ،  1321فروردين ماه سال  22اطالعات به دست آمده از الكسا در تاريخ 
. از سايت پربازديد ايران به دست آمده استوب 122سايت الكسا، ليست با مراجعه به وب

ي و به زبان سايت كامالً بوموب 51سايت خارجي و وب 11سايت، وب 122ميان اين 
 فارسي هستند.

 : مقايسه اكوسامانه فضاي اطالعاتي جويشگر در كشورهاي مختلف1جدول 

 نام كشور رديف

1p 

)تعداد 

 ها(شركت

2p 

)تعداد 

اقالم 

 اطالعاتي(

3p 

)درصد 

هاي شركت

 خارجي(

4p 

)تعداد 

هاي شركت

 المللي(بين

5p 

هاي )تعداد شركت

هاي پيشگام/شركت

هاي باسابقه/شركت

 نوپا(

6p 

)مجموع رتبه 

ترافيكي 

 ها(شركت

 389.78223 7/11/12 22 %6 9 43 آمريكا 1

 184448222 5/./4 2 %55 9 46 كانادا 2

 18.918922 6/3/5 1 %.3 5 41 انگلستان 3

 8739..287 7/6/3 2 %36 7 45 آلمان 4

 187558296 2/2/4 2 %35 4 29 برزيل 5

« سايتهاي پربازديد در ايران به تفكيك كشور ميزباني كننده وبسايتتعداد وب» 3شكل 
هاي پربازديد در ايران در داخل اياران سايتوب %02  ،اين شكلمطابق با دهد. را نشان مي
اند بيشتر باشاد، ميزباني شده هايي كه در داخل كشورسايتاند. هرچه تعداد وبميزباني شده

جويي ارزي كشاور ماؤثرتر خواهاد ترافيك كمتري از كشور خارج خواهد شد و لذا در صرفه
ها به مقصد داخال كشاور دهد كه بي  از نيمي از درخواستنشان مي %02بود. اگرچه عدد 

ليسات،  ها مقصدي خارج از كشور دارناد. در اياندرخواست %12شود، اما باز هم هدايت مي
هااي درخواست %12دهد، سايت قرار دارد كه نشان ميوب 12پس از ايران، كشور آمريكا با 

مالحظاات شوند. اين مسأله باا توجاه باه اينترنتي در ايران به مقصد كشور آمريكا روانه مي
جاي تأمل و نگراناي فراواناي دارد. در ايان ليسات،  امنيتي و اطالعاتي مورد نياز يك كشور

هااي ساايتز آمريكا، به ترتيب آلمان، هلناد و كاناادا بيشاترين ميزبااني را باراي وبپس ا
 اند.پربازديد در ايران انجا  داده

 
 هاي پربازديد در ايران به تفكيك كشور ميزبانسايتتعداد  :3شكل 

حاوزه  21كه  دهدمي نشانسايت پربازديد ايراني، وب 122بررسي خدمات ارائه شده توسط 
ها را به همراه اين حوزه 1شكل خدماتي پرمخاطب و جذاب براي كاربران ايراني وجود دارد. 

رسااني هساتند نشاان هاي پربازديدي كه در هر حاوزه مشالول باه خادمتسايتتعداد وب
 دهد.مي

شود، خبررساني پرشمارترين خدمت ارائه شاده ده ميبر اساس آنچه كه در اين شكل مشاه
هاي مختلف را اي از اطالعات عمومي متنوع در حوزههاي اينترنتي كه مجموعهاست. مجله

سايت، در رتبه دو  قرار دارد. وبالگ و وب 5با مجموع  دهند،در اختيار مخاطب خود قرار مي
اند. يت، رتبه سو  را به خود اختصاص دادهساوب 7شبكه توزيع تبليلات، هر كدا  با مجموع 

مخازن باازي و »هاي چهار ، پنجم و ششام ايان ليسات نياز باه ترتياب خادمات در رتبه
 اند. قرار گرفته« شبكه اجتماعي»و « خريد اينترنتي»، «افزارنر 
 

 
 خدمت به تفكيك خدمات پركاربردبا هاي مرتبط سايتتعداد وب :4شكل 

هاي پرمخاطب مورد استفاده توسط كاربران ايراناي نشاان هاي انجا  شده روي دادهبررسي
شاوند كاه كنندگان داخلي و خارجي تامين مايدهد كه اين منابع توسط تنوعي از تجميعمي

 كنند.  كنندگان خارجي نيز نق  مهمي در اين چرخه بازي ميتجميع

نمااي  داده شاده اسات.  1كتهاي خاارجي در شاكل اي ارائه شاده توساط شارمنابع داده
هااي شاناخته شاده و معتبار هاا شاركتهاي ارائه دهنده خدمات مبتني بر اين دادهشركت

 پديا، اپل و لينكدين هستند.جهاني گوگل، ياهو، ويكي

 
 هاي خارجيتوسط شركتدر ايران  اي پرمخاطبمنابع داده :5شكل 

گونه دهد. هماناي را در كشور نشان ميارائه دهندگان داخلي منابع داده 0ل شكل در مقاب
هاي داخلي در خارج از كنيد برخي از خدمات ارائه شده توسط شركتكه مالحظه مي

داده شده است. دليل اين امر ميزباني اين خدمات در خارج از كشور مرزهاي ايران نشان 
 باشد.مي
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 هاي ايرانيتوسط شركتدر ايران اي پرمخاطب منابع داده :6شكل 

وضعيت مطلوب پيشنهادي براي اكوسامانه فضاي اطالعاتي  -4

 جويشگرهاي بومي

هاي صورت پذيرفته در بخ  قبل، در خصوص وععيت فعلي استفاده كاربران نتاي  بررسي
توان در دو عاتي كاربران ايراني را ميدهد كه نياز اطالايراني از خدمات اينترنتي، نشان مي

و اطالعات هاي نقشه، فيلم، مخزن بازي و ...( )نظير دادهدسته مهم محتواي پرمراجعه 
بندي تقسيمها و ...( ها، پارك، مساجد، بانك12)نظير دفاتر پليس+ اماكن و مراكز پر مراجعه

ي موجود كشور و بررسي كه نتيجه تحليل فضاي اطالعات ،موارداين مبتني بر نمود. 
اكو سامانه فضاي اطالعاتي هاي پيشنهادي مورد نياز آيتم ،باشداكوسيستم ساير كشورها مي

اي بنابراهميت در ترسيم شده است. در اين فضا نيازهاي داده 22شكل جويشگر بومي در 
سه  درادامه به تشريح هر يك از ايناند. بندي شدهاهميت دسته جذب كاربر در سه سطح
 دسته پرداخته شده است.

 اي سطح يك نيازهاي داده -4-1

گيرد. اين هايي هستند كه بيشترين مراجعه به آنها صورت ميهاي سطح يك دادهداده
هاي عمومي در خصوص آب و تواند به صورت مستقيم باشد، شبيه خبر و آگاهيمراجعه مي

هاي نقشه كه در د، نظير دادهسكه و ارز، و يا به صورت غيرمستقيم باشهوا، قيمت طال، 
بسياري از خدمات ديگر نظير اطالعات امالك و حمل و نقل عمومي مورد استفاده قرار 

 گيرد.مي

 اي سطح دونيازهاي داده -4-2

هايي هستند كه اگرچه به اندازه هاي سطح دو كه در سطح بعدي اهميت قرار دارند دادهداده
، اما همچنان بسياري از افراد در سطح جامعه هاي موجود در سطح يك مخاطب ندارندداده

هاي تمايل به استفاده از آنها دارند و يكي از دو ويژگي اهميت باال براي كاربر، نظير آگهي
نظير آرشيو فيلم و موسيقي، استخدا  يا اطالعات در خصوص خريد كاال، و يا جذابيت باال، 

 را در خود دارند.

 
 فضاي اطالعاتي جويشگر بوميپيشنهادي اكوسامانه  :7شكل 

 اي سطح سهنيازهاي داده -4-3

اند، اگرچه همچنان مخاطبان خود را در هايي كه در اين سطح از اهميت قرار گرفتهداده
 تري براي آنها قائل بود. به عنوان نمونه،توان اولويت پائينسطح جامعه دارند، ولي مي

توانند مخاطبين زيادي داشته ي و بين شهري با وجود آنكه مياطالعات حمل و نقل عموم
باشند، اما جامعه ايران هنوز براي استفاده از اين خدمات آمادگي الز  را ندارد و لذا در حال 
حاعر به اندازه كافي مخاطب جذب نخواهند نمود. يا به عنوان نمونه ديگر، اگرچه در اختيار 

تواند بسيار مفيد فايده باشد، و د/فروش/رهن و اجاره ميداشتن اطالعات امالك براي خري
پردازند، هاي متعددي در ايران به ارائه اين دسته از خدمات ميسايتدر حال حاعر نيز وب

توانند مخاطبين زيادي را در هر بازه اما مخاطبين اين خدمات هميشگي نبوده و لذا نمي
 زماني جذب نمايند.  

 يبندي و نتيجه گيرجمع -5

وععيت مطلوب در اين مقاله به بررسي وععيت موجود فضاي اطالعاتي كشور و ترسيم 
پرداخته شده است. بديهي است كه فضاي  اكوسامانه فضاي اطالعاتي جويشگرهاي بومي

اطالعاتي جويشگر در ايران در حال حاعر با آنچه كه در اين مقاله ترسيم  شده فاصله 
اي جود و ابهاماتي كه در خصوص وععيت دقيق منابع دادهزيادي دارد. با توجه به وعع مو

در كشور وجود دارد، رسيدن به اكوسيستم پيشنهادي فضاي اطالعاتي جويشگر زمانبر، 
كنندگان هاي قانوني و مادي از تجميعبندي و حمايتگذاري مناسب، اولويتنيازمند هدف

 رد نظر قرار گيرد تواند موداده است. در اين راستا، پيشنهادهاي زير مي
  ،بررسي و شناسايي موانع و مشكالت موجود در كشور كه منجر به عد  ايجاد

 اي مناسب شده است. بروزرساني و انتشار اطالعات داده

 كنندگان داده موجود و حمايت از آنها در جهت تكميل و شناسايي تجميع

 بروزرساني اطالعات

 در سطح كشور حمايت از توليد محتواي اطالعاتي پرمخاطب 

 هاي كنندگان داده براي دادهسازي و فراهم نمودن بستر ايجاد تجميعانگيزه

مناسبي براي آنها در سطح كشور وجود ندارد  پرمخاطبي كه هنوز تجميع كننده

 هاي دولتيو رسيدن به مدل كسب و كار مناسب جهت استقالل از حمايت

 يان بخ  خصوصي توسعه تسهيل ارتباطات تجميع كنندگان داده با متول

هاي دولتي است. جويشگر بومي، خصوصاً در زمينه اطالعاتي كه در دست بخ 

البته توجه به اين نكته نيز حائز اهميت است كه ارتباطات ميان تجميع كنندگان 

داده خصوصي و متوليان بخ  خصوصي توسعه جويشگر بومي بايد بر مبناي 

ها صورت پذيرد و دولت ين اين بخ يك مدل كسب و كار توافقي مناسب ماب

دهنده و تسهيل كننده در اين زمينه عمل تواند به عنوان يك شتابتنها مي

 نمايد.

 اي مورد تقاعا در هاي دادهكنندگان داده با توجه به اولويتحمايت از تجميع

 سطح كشور

 اي در داخل كشور از طريق ارائه راهكارها و گردش حداكثري ترافيك داده

 هاي داخليهايي به منظور استفاده از ميزبانوقمش
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