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مقدمه


مواجهه با محيطي نوشونده و دستخوش عدم قطعيت



افزايش پيچيدگي و عدم قطعيت محيط



تصميمگيري درباره آينده فعاليتي شگرف و فزاينده به نااميدي و سرگشتگي



کشف هر چه بيشتر و موثرتر آينده جويشگر بومي نيازمند استفاده و کاربست ابزارها و
روشهاي توانمند و کارا
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تحليل منظور سناريو


اظهار نااميدي و عدم کارايي فرايندهاي کنوني و رايج برنامهريزي توسط بسياري از
تصميمگيران



گسترش ميل ونياز خود براي ادراک سازي مجموعه پيچيده اي از نيروها و متغيرها در
محيط بيروني



توسعه بديل هاي متنوع آينده يكي از اهداف فراگير و مهم برنامهريزي برپايه سناريو
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طرح پرسش سناريوها


چگونه ميتوانيم با هوشمندي و درايت همهجانبه و کلنگر و نيز همكاري و همدلي همه

بازيگران کليدي و ذينفعان در راستاي تحقق دقيقترين و با کيفيتترين جويشگر در زبان
فارسي براي مشارکت در توسعه شبكه ملي دولت الكترونيكي و زيرساختهاي توليد
خدمات در جهت ايجاد شغل و خلق ثروت پايدار و دستيابي به  30%سهم بازار در
جستجوي فارسي منتج به هدف غايي ارتقاي رفتار کاربران ايراني در اينترنت مبتني بر
هويت ارزش مدار حرکت نماييم؟
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قلمرو و افق زماني پروژه


بستگي خلق درکي از قلمرو پروژه به شكلي گسترده به هدف تعيين شده پروژه



تامل پيرامون موارد کليدي مقدار زمان و منابع درنظر گرفته شده در پروژه



افق زماني سناريوها همراستا با برنامه ششم توسعه ،سال 1400
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عناصر پيش معين


پديده هايي که به کندي تغييرمي کنند



موقعيت هاي ناگزير



فرايند تعيين



نتايج حتمي

اگر عنصري قطعي به نظر آيد ،صرف نظر از آنكه چه سناريويي روي دهد ،به احتمال اين عنصر
را ميتوان عنصر پيش معين دانست.
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عدم قطعيتهاي كليدي


عدمقطعيتهاي کليدي رابطه اي تنگاتنگ با عناصر پيش معين دارند .عدمقطعيتهاي
کليدي از راه کاوش و پرسش مفروضات درباره عناصر پيشمعين ،پيدا مي شوند.



چيزي که غير قطعي است ارتباط بسيار نزديكي با عناصر پيش معين دارد .به همين دليل
بازي کردن با اين نيروهاي پيشران در پيكربندي هاي گوناگون (و قرار دادن آنها در
شرايط چندگانه) همان جايي است که ميتوان به بصيرت دست يافت.
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پيشران  -1افزايش تمايل مردم ايران به جستجو و كسب اطالعات
از جويشگر بومي



از آنجايي که موتورهاي جستجوي جهاني همچون گوگل در پوشش محتواي فارسي داراي
ضعف بسيار هستند و منابع محدودي از ميان وب سايتهاي فارسي ايندکس شدهاند ،لذا
جويشگر بومي ميتواند در رفع نيازهاي کاربران فارسي زبان و به طور خاص کاربران ايراني
مفيد واقع شود.
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پيشران  -2افزايش تمايل خانوادههاي ايراني به استفاده از خدمات و محصوالت
رايانهاي متناسب با ارزشهاي اسالمي -ايراني و فارسي زبان در رايافضا


با توجه به عرف و فرهنگ و سبک زندگي مردم ايران ،ارائه خدماتي که متناسب با
معيارهاي اخالقي جامعه ايراني و نيز مورد تائيد خانواده ايراني باشد ،ميتواند تضمين کننده
گرايش خانوادههاي ايراني به سمت جويشگر بومي باشد که در مقابلِ خدماتي که از سوي
جويشگرهاي جهاني ارائه ميشود قرار ميگيرد که در مغايرت با فرهنگ ما و گاه در
راستاي تغيير فرهنگ و نگرش جامعه ميباشد .از اين جمله ميتوان به ارائه بازيهاي
رايانهاي متناسب با سن و فرهنگ ،شبكههاي اجتماعي بومي و  ...اشاره کرد.
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پيشران  -3توسعه تحليل جويشها و رسانههاي اجتماعي براي استخراج،
اثرگذاري و تعيين رفتار و تمايالت كاربران


در صنعت جستجو اکنون از اطالعات موجود در شبكههاي اجتماعي نيز براي تسهيل هر چه بيشتر نتايج
جستجو استفاده ميشود .براي مثال حدود سي درصد از کاربران اينترنتي در آمريكا اکنون از شبكههاي

•

معرفي پيشرانهاي شناسايي شده

اجتماعي براي پيدا کردن محتوا و  21درصد براي پيدا کردن فيلمها از آنان استفاده ميکنند .پيدايش تلفنهاي

•

گفتگو و تبادل نظر

•

تكميل پرسشنامه عدم قطعيت

هوشمند ،تبلت و ديگر دستگاه هاي قابل حمل متصل به وب نيز پتانسيل جستجوهاي شخصيتر را افزايش

•

جمعبندي پانل

•

اختتاميه

ميدهد .امروزه تحليل آنچه که مردم در اينترنت جستجو ميکنند ،براي درک بهتر روندهاي فعلي ،پيامدهاي
آيندهي جامعه ،ارائه نتايج جستجوي مناسبتر و نيز تبليغات هدفدار و هوشمند مورد استفاده قرار ميگيرد.
براي مثال محققان چگونگي استفاده از اطالعات مربوط به فعاليتهاي جستجو را براي پيشبيني مسائلي

همچون بيماريهاي واگيردار ،بيكاري ،تقاضاي مصرفکننده و حتي قيمتهاي سهام مورد بررسي قرار
دادهاند
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پيشران  -4افزايش توجه و حساسيت مردم نسبت به امنيت و حفاظت از اطالعات
آنها در موتورهاي جستجو (بخصوص جويشگر بومي) و شبکههاي اجتماعي


اينترنتِ آينده جز الينفک زندگي ما خواهد بود .داشتن توانايي به اشتراکگذاري اطالعات شخصي يک

بخش کليدي از ارتباط ميباشد .اشتراک گذاشتن جعبه سياه ديجيتالي ما بسيار موثر خواهد بود .اگرچه به
اشتراکگذاري تجربيات انفرادي ما ميتواند اهرمي براي کارهاي تيمي و ارائه نتايج شخصيتر و بهتر به
جستجوي ما باشد اما دسترسي شبكههاي اجتماعي به بخشي از اين «سايه ديجيتال» و وجود اينترنتي که هم
يک شبكه ارتباطي است (که در همه جا قابل دسترس است) و هم مجموعهايي از خدمات که توسط افراد
مختلفي ارائه ميشود و نيز آيندهاي که در آن پهناي باند ديگر يک معضل نخواهد بود؛ زيرا که اطالعات در
نزديكي شناور هستند ،در گوشي تلفن ما ،اتومبيل ما ،در سيستم اطالعاتي خانه ما ،همه اينها ما را به سمت
سناريويي سوق ميدهد که براي مردم نگرانيهايي را ايجاد ميکند ،نگرانيهايي همچون درونيسازي حريم

خصوصي و امنيت رعايت مسائل اخالقي.
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پيشران  -5تركيب دستيارهاي هوشمند شخصي با جستجوگرها


سيستمهاي جستجو از حسگرهايي استفاده خواهند کرد که به صورت خودکار نقاط

اطالعاتي را با نتايج ارائه شده در زمينهي فعاليتهاي گذشته ،عاليق ،اطالعات مكاني و
زماني و ساير جنبههاي زندگي ما مرتبط ميسازند .به عنوان مثال يک پرس و جو در مورد
ضبط صدا ممكن است باعث شود که سيستم به ما يادآوري کند که ممكن است ما يک
کپي از آن را در فهرست  CDکه در منزل نگهداري ميکنيم ،داشته باشيم.
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پيشران  -6افزايش داده از طريق اينترنت اشيا براي جويشگر بومي


در اينترنت اشيا ،اجسام دنياي واقعي بايد به عنوان منابع شبكه نمايش داده شوند ،بوسيله
HTTPبه آنها دست يافته شود و بايد در ميان ديگر موارد ،يک نمايش HTMLهم فراهم
کنند .اين امر منجر به ادغامي يكپارچه با زيرساخت کنوني شبكه ميشود ،که اين خود
باعث ميشود تا از برنامهها و خدمات کنوني همراه با اجسامي که داراي قابليت شبكه
هستند ،استفاده نمود.
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پيشران  -7افزايش جستجو (استفاده از جويشگرها) از طريق تلفنهاي همراه
هوشمند در مقايسه با مرورگرهاي وب



مدت زمان استفاده از موبايل در حال افزايش است و اين زمان ميان فعاليتهاي متفاوتي
توزيع ميشود .محققان دريافتند که فعاليتهايي که مبتني بر جستجو هستند  %10ميزان
استفاده از موبايل را به خود اختصاص دادهاند.
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پيشران  -8ارتقا چشمگير هوش مصنوعي و پردازش زبان طبيعي در جويشگرها


به کمک هوش مصنوعي ميتوان اطالعات الزم براي يادگيري از موقعيتهاي قبلي را
کسب کرد تا دادههاي ورودي را فراهم نموده و پروسههاي تصميمگيري پيچيده آينده را
خودکار نموده و در نتيجه رسيدن به نتايج مبتني بر دادهها و تجربيات قبلي را سريعتر و
آسانتر نمود .همچنين براي درک زبان گفتاري ( ،)SLUمحققان مشغول کار بر روي
تجزيه قوي هستند تا بتوانند به وروديهايي که بد شكل گرفتهاند (جستجويي که توسط
کاربر وارد شده و قواعد زباني را به درستي رعايت نكرده است) رسيدگي کنند .معموالً،
يک تجزيهکننده قوي تالش ميکند تا با ناديده گرفتن کلمات و قطعات تجزيه نشده و با
انجام يک جستجو براي زيرمجموعه حداکثري از ورودي اصلي که توسط گرامر پوشش
داده ميشود ،بر گرامر اضافي غلبه کند.
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پيشران  -9فراگير شدن پولهاي مجازي و كيف پول سيار


بيتکوين و ارزهاي ديجيتال براساس ايده مكانيزم توزيع اعتماد که  blockchainناميده ميشود ،يک راه
پيگيري قابل اعتماد در معامالت در حالت توزيع شده ميباشد .در حال حاضر ،ارزش کلي بيتکوين در
 blockchainچيزي حدود  20ميليارد دالر ،يا حدود  %0.025کل GDPجهاني که حدود  80تريليون

•

معرفي پيشرانهاي شناسايي شده

ميباشد .کيف پول سيار به برنامههاي کاربردي گوشيهاي هوشمند و تبلتها گفته ميشوند که اقدام به

•

گفتگو و تبادل نظر

•

ذخيره اطالعات پرداختي مشتري براي انجام آنالين امور مالي و نيز خريدهاي درون فروشگاهي به صورت

تكميل پرسشنامه عدم قطعيت
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جمعبندي پانل
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اختتاميه

غيرآنالين و حضوري به کمک دستگاه ارتباطياش ميکند .کيف پول سيار ،خدمات و کارکردهاي مختلفي
همچون انتقال وجه ،تجارت (شامل خريد و فروش کاال ،تهيه بليط) و نيز پرداختهاي ريز (تراکنشهاي سريع
مبالغ کم مالي) را فراهم ميکند .کيف پول سيار ميتواند به عنوان اهرمي براي بازارهاي هدفمند با يكپارچه
کردن برنامههاي وفاداراي ،اطالعرساني و تجزيه و تحليل الگوهاي مصرف مورد استفاده قرار گيرد.
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پيشران  -10ارتقاء جايگاه محتوا به عنوان عامل اصلي درآمدزايي و خلق ثروت
در رايافضا
محتوا به عنوان آيندهي موتورهاي جستجو مطرح ميشود؛ چند حوزه خاص وجود دارد که
موتورهاي جستجو با داشتن دانش بسيار ،محتوا و اطالعات کاربران خود ،ميتوانند بهتر پاسخگو
باشند .چند نمونه از زمينههاي مورد نظر در زير ليست شدهاند:


محتوياتي که ميتوانند به يافتن اپليكشن مناسب بپردازند :به اين معنا که با داشتن اطالعات
خوب در مورد نيازهاي کاربر ميتوان به وي اپليكيشنهاي بهتري را پيشنهاد داد



اضافه کردن متن به جستجو



کمک براي سفر بهتر
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پيشران  -11توسعه و كاربست الزامات حقوقي و قابليتهاي اجرايي جويشگر
بومي (در فضاي داخل كشور)



توسعه محتوا و تعامل در دنياي مجازي تاثيرات زيادي در ابعاد مختلف دارد و همچنين
دسترسي به اطالعات و برقراري ارتباط نيازمند قوانيني است که بايد توسط جامعه رعايت
شود .براي دستيابي به چشمانداز جويشگر بومي نياز به تبيين قوانين و رعايت آن توسط
آحاد جامعه بخصوص بازيگران کليدي طرح بسيار پررنگ است .جهت تعيين
محدوديتهاي دسترسي به اطالعات و در راستاي پيشرفت و همافزايي ساير بخشها نياز به
قوانين مكمل در اين خصوص ميباشد.
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پيشران  -12افزايش فشار بر جويشگرها براي فيلتر نتايج جستجوي حاوي
موضوعات خاص


اين موضوع به طور ملموسي در کشورهاي جهان سوم و نيز در کشورهايي با حكومتهاي
غيردموکراتيک قابل رويت است .در مطالعات موردي صورت گرفته ميتوان به مثالي اشاره
کرد که در آن موتورهاي جستجو توسط دولت چين تحت فشار قرار گرفتند تا نتايج
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گفتگو و تبادل نظر
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تكميل پرسشنامه عدم قطعيت
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جمعبندي پانل

جستجويي که شامل کلمات کليدي خاص مانند "تبت آزاد" ميباشد را فيلتر کنند .با توجه

•

اختتاميه

به اين موضوع و مثالهاي مشابه در اين زمينه ،بسيار بعيد به نظر ميرسد که صفحات مسدود
شده توسط فيلترينگ کلمه کليدي ،توسط چنين حكومتهايي قابل قبول باشد و در واقع به
دنبال راههايي براي جلوگيري از دسترسي به موضوعاتي خاص هستند.
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پيشران  -13افزايش نقش نهادهاي بينالمللي در ايجاد و پيادهسازي قوانين و
هنجارها در حوزه فضاي مجازي



با توجه به فراگيرشدن استفاده از فضاي مجازي بخصوص شبكههاي مجازي و بازيهاي
رايانهاي در دنيا موضوعات نوپديدي را به همراه آورده است که الزام توجه ويژه جامعه
جهاني را در پي دارد .در اين ميان نهادهاي بينالمللي در ايجاد و همچنين پيادهسازي قوانين
و به نوعي هنجارها در حوزه فضاي مجازي نقش آفرين هستند.
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پيشران  -14دموكراتيزه شدن نتايج جستجو در آينده


قانونمدار کردن و محدود کردن توسعه موتورهاي جستجوي تجاري نه تنها امري عاقالنه و
جذاب نيست بلكه حتي ممكن است به نخبهگرايي فرهنگي يا امري دستوري تبديل شود.
در مقابل ،پيشنهاد ميشود که قابليتهاي موتورهاي جستجوي وب افزايش يافته و بهبود
داده شوند و اطالعات به صورت آزادتر و بدون فيلترينگ در دسترس قرار گيرد تا به
سودآوري بيشتري منجر شود .مساله آزاد بودن نتايج جستجوي ارائه شده و عدم فيلترينگ
اطالعات در کشورهاي پيشرفته با حكومتهاي آزاد بيشتر مطرح است.
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گفتگو و تبادل نظر
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تکميل پرسشنامه عدم قطعيت
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