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چکیده
پس از ثبت اولین گزارش ها از شیوع ویروس کرونا به مرکزیت ووهان چین، این بیماری در بیش از صد کشور به صورت 
و  ژاپن  جنوبی،  کرۀ  تایوان،  ازجمله  آسیا،  جنوب  شرق  کشورهای  به ویژه  کشورها  از  بسیاری  یافت.  گسترش  بحرانی 
 دانش و فناوری داخلی در حوزۀ داده روی آوردند. به منظور طراحی و اجرای 

ً
سنگاپور به مدیریت بحران داده نگر و مشخصا

به طور  بایدو،  هوآوی و  این ویروس، شرکت هایی همچون فیس بوک، گوگل، علی بابا،   با  پروتکل های هوشمند مقابله 
میان خروجی سیاست های  در  که  داده است  نشان  تحقیقات  بسیاری کرده اند.  داده تالش  مهندسان  و  دانشمندان  کلی 
مبتنی بر کالن دادۀ شهروندان و سیاست های مبتنی  بر کنترل حداکثری فیزیکی آنان تفاوت هایی وجود دارد؛ در این مقاله 
درصدد بررسی، توصیف و تحلیل این تفاوت ها هستیم. اتخاذ هرگونه راهبرد تعاملی )داده محور( در برابر بحران، مستلزم 
سیاست ها،  نوع  این  موفقیت  می دهد  نشان  تحقیقات  و  است  شهروندان  توجه  درخور  مشارکت  و  اجتماعی  مسئولیت 
سیاسی  مناسبات  به ویژه  و  اجتماعی  اقتصادی،  فرهنگی،  مسائل  با  استثنایی(،  )وضعیت  غیرعادی  شرایط  در  به ویژه 
زمینه مند پیوند تنگاتنگی دارد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی اسناد و اطالعات موجود دربارۀ کشورهایی که حکمرانی 
مبتنی بر کالن دادۀ شهروندان را محور مدیریت بحران کوید-19 قرار داده اند، به ارزیابی عملکرد آن ها در مدیریت بحران 
کرونا  پرداخته شده است. همچنین تجربۀ نرم افزار ماسک از نظر نقاط ضعف و قوت در تحقق مدیریت داده محور بحران 
در کشور آسیب شناسی می شود. نرم افزار ماسک تنها نرم افزار مبتنی بر فناوری ردیابی هوشمند در ایران است که با استفاده 
از پایگاه دادۀ درگاه غربالگری آنالین وزارت بهداشت و دادۀ خوداظهاری کاربران راه اندازی شد. آمار استفادۀ 90 درصدی 
که   ،)POS( فروشگاهی  کارتخوان  پایانه های  سرانۀ  تعداد  و  همراه  تلفن   از  درصدی   150 استفادۀ  و  اینترنت  از  مردم 
به ازای هر هشت ایرانی یک دستگاه است، نشان می دهد یکی از سریع ترین گزینه های پیش روی مدیران بحران در کشور، 

دست کم در مراحل آغازین بحران، بهره گیری از قابلیت فناوری های نوظهور ازجمله کالن داده و هوش مصنوعی است.
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مقدمه

بیماری های  با  مبارزه  در  اصلی  دشواری های  از  یکی  امروزه 
به گونه ای  است؛  در سطح جهان  انسان ها  تردد  افزایش  واگیردار، 
که یک فرد مبتال می تواند در زمانی کوتاه ویروس را در سراسر کرۀ 
زمین منتشر کند. با توجه به سرعت باالی شیوع و انتقال ویروس 
کرونا در جهان، می توان آن را ویروس عصر ارتباطات نامید. کرونا 
به نسبت ویروس هم خانواده اش، یعنی آنفلوانزا، میزان شیوع بسیار 
بیشتری دارد؛ طوری که در حدود دو ماه پس از شیوع آن در چین، 

به اکثر نقاط جهان سرایت کرد )نجاتی، 1399(. 
روند  در جهان،  ویروس کرونا  انتشار  باالی  به سرعت  توجه  با 
و  نظارت  زمینۀ  در  سیاست گذاری  و  بحران  این  مدیریت کردن 
کنترل آن نیز نیازمند سرعت و دقت باالست. پیش زمینۀ این کار، 
بهره مندی سیاست مداران از اطالعات به روز و معتبر دربارۀ مبتالیان 
به ویروس کروناست. در این مطالعه به اهمیت حکمرانی داده محور 

در نظارت و سیاست گذاری بحران کرونا پرداخته شده است.
کرونا،  ویروس  کنترل  حوزۀ  در  اقدامات  مهم ترین  از  یکی 
آن  شاهد  از این رو،  است.  آن  سرایت  انسانی  زنجیرۀ  قطع کردن 
را در سطوح گوناگون  قرنطینه  اغلب کشورها سیاست  هستیم که 
در پیش گرفته اند. شکل 1 سطوح متفاوت قرنطینه به منظور کنترل 
سرایت ویروس کرونا در اروپا را نشان می دهد: قرنطینۀ خانگی، 

تشویق به فاصله گذاری اجتماعی، ممنوعیت برگزاری مراسم های 
عمومی، تعطیلی مدارس، قرنطینۀ کامل.

در همۀ کشورها سیاست قرنطینه به دو روش اجرا می شود: در 
روش نخست، قرنطینه اجباری است؛ یعنی دولت و سیاست گذاران 
در  ماندن  به  ملزم  را  مردم  ادارات،  و  تعطیل کردن کسب وکارها  با 
خانه می کنند و مأموران دولتی نیز رفت و آمدهای بین شهری آنان را 
کنترل می کنند. در این روش، موفقیت این سیاست نشئت گرفته از 
شدت سختگیری اعمال کنترلی مدیریت شهری است و همکاری 
سیاستی  چنین  اتخاذ  این،  وجود  با  نیست.  اصلی  عامل  مردم 
و صدمات مهمی  آسیب ها  آن  مهم تریِن  که  دارد  بسیاری  معایب 

است که بر اقتصاد ملی وارد می شود.
و  دولت  یعنی  است؛  خودخواسته  قرنطینه  دوم،  روش  در 
از جمله  رفت وآمد،  در  محدودیت هایی  اعمال  با  سیاست گذاران 
حمل و نقل  سامانۀ  کار  زمان  کاهش  و  اداری  ساعات  کاهش 
عمومی، مردم را به ماندن در خانه تشویق می کنند. در این روش، 
قرنطینه اختیاری است و موفقیت یا شکست آن به همکاری مردم 
بسیار بستگی دارد. به عبارت دیگر در این روش، تأثیر شهروندان در 
همکاری کردن به منظور پیشگیری و کنترل بیماری کرونا و ماندن 
در خانه بسیار حائز اهمیت است. درحال حاضر، ایران سیاست 
قرنطینۀ خودخواسته را در پیش گرفته است و اجباری در قرنطینۀ 
مدیریت  و  دولت  مجموعۀ  و  ندارد  وجود  خانه ها  در  مردم  کامل 

)Imperial College شکل 1: مداخالت مرتبط با ویروس کرونا در اروپا )منبع: وبگاه
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به ماندن در خانه تشویق می کنند. در چنین  را  شهری فقط مردم 
شرایطی، برای اینکه مردم این بیماری و بحران نشئت گرفته از آن 
را مهم و خطرناک بدانند، تأثیر راهبرد های داده محور در مدیریت 

بحران بسیار حائز اهمیت است )همان(.

1. مبانی نظری

1-1. بحران و مدیریت بحران
مک کارتی )1381( بحران را این گونه تعریف می کند: »بحران ها 
منابع  اختصاص  و  آنی  پاسخ  مستلزم  که  هستند  موقعیت هایی 
)1968(: »بحران  راپوپورت  باور  به  توجه  اند«. همچنین  درخور 
وضعیتی است که در آن فرایند تغییر در نظام به گونه ای درمی آید که 
ثبات و تعادل آن بسیار زیاد و با آینده ای نامطمئن به خطر می افتد 
جدید  نظمی  برقراری  یا  آن  اعادۀ  برای  سریع تر  هرچه  اقدام  و 

ضرورت می یابد«. 
ژوآ1 و همکاران )2017( سه  ویژگی را برای بحران برشمرده اند: 
1( تهدید انتظارات؛ 2( عنصر غافلگیری و پیش بینی ناپذیربودن؛ 

3( محدودبودن زمان. 
هرچه  اقدام  ضرورت  که  است  این  توجه  درخور  نکتۀ 
وجه  آنی،  پاسخ  و  بحران  مدیریت کردن  به منظور  سریع تر 
سرعت  اندازه  هر  و  است  بحران  اصطالح  تعریف های  مشترک 
تصمیم  گیری مدیریت بحران بیشتر باشد، سرعت کنترل کردن آن 

نیز بیشتر است. 
عالوه بر محدودبودن زمان و لزوم پاسخ سریع، برای مدیریت 
در  آن ها  طی کردن  که  است  شده  گرفته  نظر  در  مراحلی  بحران 
عبارت اند  مراحل  این  است.  ضروری  بحران  صحیح  مدیریت 
از شناخت و تعریف مسئله، درک آسیب پذیری و تهدید، تحلیل 
راهبرد،  هر  منفی  و  مثبت  بازخوردهای  سنجش  خطرپذیری، 
به عبارت دیگر،   .)1394 )سوری،  بحران  به  پاسخ  درنهایت  و 
مدیریت بحران در مسیر اهداف خود باید از اصول و چارچوب هایی 
استفاده کند که دستیابی به اهداف اصلی با کمترین هزینه میسر و 

امکان پذیر شود )مک کارتی، 1381(. 
برخی  بحرانی  شرایط  در  موضوع  که  این  اساس،  این  بر 
در  می گویند  دولتی  تصمیم گیرندۀ  مسئوالنی  و  سیاست گذاران 
برابر بحران غافلگیر شده ایم و برای پشت سرگذاشتن بحران نباید 
نتیجه ای  داشت،  درست  سیاستی  درپیش گرفتن  انتظار  دولت  از 

جز از دست دادن زمان در پی نخواهد داشت.
شد؛  مطرح  موضوع  این  کرونا  با  مواجهه  هنگام  در  ایران  در 
اینکه در برابر کرونا غافلگیر شده ایم و باید صبر کنیم تا با گرم شدن 
عمومی،  تصور  این  در  وانگهی  یابد.  کاهش  بیماری  شیوع  هوا 

1. Zhua

موضوع ظرفیت محدود بیمارستان ها و مراکز درمانی درنظر گرفته 
نمی شود. همچنین با گذشت زمان، فرضیۀ از بین رفتن این ویروس 
مدیریت  ضعف  نشان دهندۀ  دیدگاه  این  شد.  رد  هوا  گرم شدن  با 
بحران است که در آن عامل تهدید به خوبی شناسایی نشده، فقط 

زمان از دست خواهد رفت.
می کند  ایجاب  بحران  مدیریت  اصول  که  است  درحالی  این 
پس از وقوع بحران، مسئله و عامل تهدید به سرعت شناسایی شود 
راهبرد  آن،  حل  به منظور  گوناگون  راهبردهای  سنجش  از  پس  و 

مناسب اتخاذ و به بحران پاسخ داده شود. 

1-2. مدیریت بحران براساس کالن داده ها
مدیریت بحران براساس کالن داده ها، یعنی استفاده از ابزارهای 
کالن داده ها برای پردازش مقادیر بسیاری از داده ها در حوزۀ بحران 
)به شکل داده های سنتی و داده های تولیدشده به دست کاربر( تا با 
آن بینشی صحیح از وضعیت بسیار متغیر و ناپایدار به دست آید و 
به ارائۀ راهحلی مؤثر در مواجهه با بحران ها منجر شود. استفاده از 
داده در مدیریت بحران بسیار قدمت دارد و فقط به عصر جدید و 

فناوری های تحول آفرین مختص نیست.
واکنش مواجهه با زلزلۀ کشور هائیتی2 در سال 2010، به مثابۀ 
اینترنت در یادها مانده است. در این بحران،  نقطۀ عطف تکامل 
استفاده از فناوری دیجیتال )به شکل ارتباطات سیار و آنالین( به 
روشی ضروری و بخشی جدایی ناپذیر در مدیریت بحران در هنگام 

بروز فاجعه  تبدیل شد. 
داوطلبانه  جهان  سراسر  مردم  از  نفر  هزاران  هائیتی،  بحران  در 
بزرگ کمک  فاجعه ای  به  تا  )V & TC(3 مشارکت کردند  فنی  و 
اطالعات  از  جدیدی  نوع  ظهور  به  مشارکت  این  همچنین  کنند. 
توزیع شده4 منجر شد؛ دوران جدیِد پاسخ به فاجعه فرا رسیده بود 

.)Crowley and Chan, 2011(
استفاده از فناوری نقشه برداری برای مقابله با بحران کار جدیدی 
از تجزیه وتحلیل نقشه برداری بحران،5  نیست. نمونه ای کالسیک 
نقشۀ بیماری وبا از جان اسنو6 است. اسنو شیوع بیماری وبا را در 

سال 1854 در نزدیکی خیابان براد در لندن بررسی کرد. 
برخالف طرز تفکر غالب )وبا از راه هوای آلوده یا بخارهای سمی 
پخش می شود(، اسنو با استفادۀ مبتکرانه از تجزیه وتحلیل مکانی و 
با نقشه برداری و تجزیه وتحلیل دقیق آماری نشان داد بیماری وبا در 
محدودۀ اطراف یک پمپ آب در خیابانی خاص منتشر می شود و آن 
.)Qadir et al., 2016( وبا را گسترش می دهد )آِب آلوده )و نه هوا

2. Haiti

3. Volunteer and Technical Communities

4. Distributed Intelligence

5. Crisis Mapping Analytics

6. John Snow
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شش منبع مهم از کالن داده های بحران1 به شرح ذیل است:

1. داده های اضافی، یعنی ردپاهای دیجیتالی که در هنگام انجام 
از  دیجیتالی  دستگاه های  با  خود  آنالین  روزمرۀ  فعالیت های 
تلفن  در  تماس«2  جزئیات  »اطالعات  می گذاریم.  به جای  خود 
تجزیه وتحلیل  برای  اضافی  داده های  از  نمونه  مهم ترین  همراه 
تلفن   مخابراتی  شرکت های  را  آن  که  است  بحران  کالن داده های 
همراه برای ضبط جزئیات هرگونه تماس با شبکه تولید می کنند. 
داده های اضافی دو دسته اند: داده های معامله )مثل سوابق بانکی 
گزارش های  )مثل  مصرف  داده های  و  اعتباری(،  کارت  سابقۀ  و 
حریم  و  قانونی  امنیت های  به سبب  اضافی  داده های  دسترسی(. 

خصوصی به ندرت به شکل عمومی به اشتراک گذاشته می شود؛

در  کاربران  که  داده هایی  انواع  یعنی  کاربران،  آنالین  فعالیت   .2
وبالگ ها،  کوتاه،  پیام  ایمیل،  مثال  برای  کرده اند.  ایجاد  اینترنت 
نظریات و ...؛ فعالیت تفحص با استفاده از موتور جست وجوگر 
)مانند نمایش داده های جست وجوی Google(؛ و فعالیت هایی 
در  نظرها  )مانند  می گیرد  صورت  اجتماعی  شبکه های  در  که 
متعددی  پژوهش های  در  توییتر(.  در  توییت ها  و  فیس بوک 
بسترهای  روی  بر  آنالین  فعالیت های  که  است  شده  داده  نشان 
مزیت  می دهد.  ارائه  بحران  توسعۀ  از  بی نظیری  بینش  گوناگون، 
داده های آنالین این است که اغلب در دسترس عموم اند، ازاین رو 
آن ها  از  بحران  در حوزۀ کالن داده های  تحقیقات  در  دانشگاهیان 

استفاده می کنند؛

3. فناوری های سنجش از سیستم های گوناگون سنجش سایبری 
ـ فیزیکی استفاده می کنند، سیستم هایی مانند وسایل نقلیۀ زمینی 
تا  بی سیم  حسگر  گره های  همراه،  تلفن های  دریایی،  و  هوایی  و 
بتوانند فعاالنه اطالعات درخصوص شرایط محیطی را جمع آوری 
سنجش   )1 دارد:  وجود  سنجشی3  فناوری  زیادی  تعداد  کنند. 
دستیابی  برای  پرنده  هواپیمای  یا  ماهواره  یک  آن  در  که  دور4  از 
آن را اسکن و پویش می کند؛  به اطالعات دربارۀ عوارض زمین 
سنجش  می توانند  حسگرها  آن  در  که  شبکه ای5  سنجش   )2
کنند،  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  می توانند  همچنین  و  دهند  انجام 
که  مشارکتی6  سنجش   )3 بی سیم؛  حسگرهای  شبکه های  مانند 
با  اتوبوس  همراه،  تلفن   ازجمله  روزمره،  و  عادی  وسایل  آن  در 
حسگرهایی همراه اند. پیش بینی می شود با ظهور معماری اینترنت 

1. Big Crisis Data

2. Call Detail Records (Cdr)

3. Sensing Technologies

4. Remote Sensing

5. Networked Sensing

6. Participatory Sensing

اشیا،7 داده های حسگرها به یکی از بزرگ ترین منابع کالن داده های 
عموم  دسترس  در  اغلب  سنجشی  داده های  شوند.  تبدیل  بحران 

قرار دارند؛

4. داده های کوچک8 و مای دیتا،9 با کالن داده ها و دامنۀ نمونه گیری 
و تجزیه وتحلیل بسیار متفاوت اند )برای مثال، واحد نمونه برداری 
در سطح فردی است، درحالی که واحد تجزیه وتحلیل در سطح 
با »داده های کوچک«، واحد تجزیه وتحلیل  اما  کشوری است(، 
واحد  اگر  می شود.  انجام  نمونه برداری  واحد  با  مشابه  به طور 
نمونه گیری و تجزیه وتحلیل یک فرد واحد باشد، تحلیل مبتنی بر 
داده های  از  استفاده  برای  مای دیتا می نامند.  را  داده های شخصی 
کوچک و مای دیتا برای راه حل های شخصی که بر برنامه هایی مانند 
بهداشت فردی و توسعۀ پایدار متمرکز است عالقۀ روزافزونی دیده 
بهداشت  پروژۀ  می توان  فردی،  بهداشت  برنامه های  از  می شود. 
و  زد  مثال  را  استرین11  دبورا  رهبری  به  کرنل10  به  موسوم  جسمی 
از برنامه های مرتبط با توسعۀ پایدار، می توان به پروژۀ آزمایشگاه 
داده های کوچک در دانشگاه ملل متحد12 اشاره کرد. امروزه افراد 
یا حتی  دارند  اختیار  در  را  داده های شخصی خود  همۀ  به ندرت 
دسترسی به آن ها دشوار است، اما این مسئله درحال تغییر است. 
برای مثال، امروزه برخی از بیمارستان ها، داده های پزشکی بیمار 

را در دسترس او قرار می دهند؛

شهرداری ها  یا  دولتی  عمومی،  دفترهای  حاضر،  درحال   .5
در  است  ممکن  که  را،  مردم  به  مربوط  داده های  از  بسیاری 
کرده اند؛  جمع آوری  باشند،  باارزش  بسیار  بحران  بروز  صورت 
از جمله داده های سرشماری، شناسنامه های تولد و فوت، و انواع 
سال های  در  اجتماعی.  ـ  اقتصادی  و  شخصی  داده های  دیگر 
اخیر، پیشرفت فناوری های ارتباطی دیجیتال نسل سوم و چهارم 
باعث شده است کاربران به توسعۀ ابزارهای جمع آوری داده های 
را  داده ها  می توانند  کار  این  با  زیرا  بپردازند؛  تلفن همراه  مبتنی بر 
مدون، جمع آوری و درنهایت تجزیه وتحلیل کنند. ابزارهای متنوع 
متن  باز،13 مانند کیت های داده باز،14 جمع آوری این داده ها را بسیار 
آسان کرده است. اگرچه داده های عمومی همیشه در دسترس مردم 
برای  را  باز«  »داده های  روند  فزاینده ای  به طور  دولت ها  نیستند، 

باز کردن مسیر انتشار این داده ها تسهیل می کنند؛

7. IOT

8. Small Data

9. Mydata

10. Cornell

11. Deborah Estrin

12. The United Nations University

13. Open-Source

14. Open Data Kit (ODK)
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برای  فعال  روشی  جمع سپاری1  روش  به  داده ها  جمع آوری   .6
پایگاه  یک  شامل  برنامه ها  آن،  در  که  داده هاست  جمع آوری 
مبتنی بر کاربر گسترده می شوند تا دانش خود را دربارۀ موضوعات 
این  از  ترکیبی  جمع سپاری  کنند.  تقاضا  خاص  رویدادهای  یا 
انسانی؛  مهارت های  ب(  دیجیتال؛  فناوری  الف(  است:  موارد 
و  انسانی  دیجیتال  ادراک  مازاد  از  که  انسان ها،  ج( سخاوتمندی 
کدنویسان داوطلب منبع باز استفاده می کند. داده های جمع سپاری 
بحران  کالن داده های  متخصصان  و  عموم اند  دسترس  در  اغلب 
ازتجزیه وتحلیل  هدف  می کنند.  استفاده  آن  از  گسترده  به طور 
با  مرتبط  روش های  از  بهینه  استفادۀ  بحران،  کالن داده های 
یادگیری   ،)AI( مصنوعی  هوش  روش های  ازجمله  کالن داده ها 
به   روش ها  این  از  داده هاست.  تجزیه وتحلیل  و   )ML( ماشین 
برای  اینترنت  و  همراه  تلفن های  مانند  دیجیتالی  بسترهای  همراه 
استفاده  گوناگون  بحران های  به  بشردوستانه  کارآمد  پاسخ گویی 

.)ibid( می شود
تجزیه وتحلیل  دربارۀ  بسیاری  موضوعی  کاربردهای  محققان 
ذیل  شرح  به   آن ها  از  برخی  که  برشمرده اند  بحران  کالن داده های 

است:

داده ها:  مبتنی بر  دیجیتال2  )همه گیرشناسی(  اپیدمیولوژی   )1
اطالعات  از  استفاده  با  عمومی  بهداشت  تحقیقات  که  هنگامی 
می شود  انجام  اجتماعی  رسانه های  و   )CDR( تماس  جزئیات 

)Salathe et al.,2012(؛

2( نظارت بر جمعیت و آنالیز شهری: هنگامی که از کالن داده های 
استفاده  بحران  تحت تأثیر  جمعیت  حرکت  ردیابی  برای  بحران 

می شود )Boulos et al., 2011(؛

به  داده ها  که  هنگامی  جامعه شناسی:3  و  بحران  انفورماتیک   )3
تحلیل  برای  جمع سپاری  فناوری  و  مشارکتی  نقشه برداری   همراه 
از راه استنتاج رفتاری4 و  رفتار جامعه شناختی جامعۀ آسیب دیده 

.) )Palen et al., 2007 واقعیت کاوی«5 استفاده می شود«

2. روش شناسی

در این پژوهش از روش تحقیق توصیفیـ  تحلیلی استفاده شده است. 
موجود  وضعیت  که  است  آن  پی  در  محقق  توصیفی،  تحقیقات  در 
نتایج  از  کند.  توصیف  و  بررسی  را  خاص  اتفاقی  یا  شیء  یا  پدیده 
ـ کاربردی در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و  تحقیقات توصیفیـ 
همچنین برنامه ریزی ها به عنوان شواهد پشتیبان مداخله های سیاستی 

1. Crowdsourcing

2. Digital Epidemiology

3. Crisis Informatics and Sociology

4. Behavioral Inference

5. Reality Mining

ـ  توصیفی  در تحقیقات  استفاده می شود )حسینی، 1394(.  خاص 
تحلیلی، محقق عالوه بر توصیف آنچه هست، به تشریح و تبیین دالیل 
و ابعاد آن می پردازد. برای تبیین و توجیه دالیل، به تکیه گاه استداللی 
و جست وجو در ادبیات نیاز است. همچنین در این پژوهش به منظور 
توصیف و تحلیل، از مطالعات اسنادی استفاده شده و نمونه های موفق 
در مدیریت بحران کرونا با کالن داده، به صورت مطالعۀ موردی تحلیل 

و ارزیابی شده است. 
پرسش های اصلی تحقیق به شرح ذیل است:

انواع مداخالت فناورانۀ فناوری اطالعات و ارتباطات6 در بحران 
کرونا چه مواردی هستند؟ چگونه ارزیابی می شوند؟ و چه نقشی 

در مواجهۀ سیاست گذاران با کوید-19 دارند؟

3. تجزیه وتحلیل داده ها و یافته های تحقیق

3-1. مطالعۀ موردی اقدامات کشورهای موفق در مدیریت 
بحران کرونا با کالن داده

در این بخش به مطالعه و ارزیابی اقدامات کشورهایی پرداخته ایم 
که سیاست کالن داده را محور مدیریت بحران کوید-19 قرار داده اند.

3-1-1. تجربۀ چین در مدیریت بحران کرونا: ابزار مانیتورینگی 
به نام کد سالمتی

و کرۀ  تایوان  یعنی  مانند کشورهای همسایۀ خود،  اگرچه چین 
به شمار  موفق  کشوری  کرونا  شیوع  بحران  مدیریت  در  جنوبی، 
نمی رود، توصیف و ارزیابی نحوۀ مواجهه و مدیریت بحران کرونا 
در این کشور به چند علت حائز اهمیت است: نخست آنکه اولین 
کشوری است که با این بحران مواجه شد و از این رو اقدام های آن 
درخور توجه است، و دیگر آنکه در آنجا اول سیاست قرنطینۀ کامل 

اجرا و در ادامه از راهبردهای فناورانه استفاده شد. 
همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است، در دو هفتۀ  نخست 
شیوع کرونا در چین، تعداد افراد مبتال روزانه 1/5 برابر می شدند. با 
وجود این، بعد از حدود دو هفته، از 28 ژانویه، تعداد افراد جدید 
مبتال به بیماری کوید-19روند نزولی یافت و در اول مارس از 50 
کنترل  اصلی  عوامل  از  یکی  اگرچه  رسید.  درصد  به 0/3  درصد 
نرخ رشد مبتالیان در چین، قرنطینۀ مرکز اصلی ویروس یعنی شهر 
ووهان در 23 ژانویه و گسترش قرنطینه به کل استان تا 28 ژانویه 
بوده، مهم ترین عامل کنترل افزایش تعداد مبتالیان، یافتن تک تک 

افراد مبتال و قرنطینه کردن آن ها در بیمارستان یا خانه بوده است. 
کنترل  به منظور  فناورانه  راهبردهای  از  چین  زمان،  گذشت  با 
 تالش های مستقلی در جمع آوری داده و 

ً
بحران استفاده کرد؛ مثال

پردازش آن ها انجام شد که خروجی آن پایگاه دادۀ عظیمی از اخبار 

6. ICT
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بود. محققان با پردازش این داده ها می توانند دربارۀ میزان پیشروی 
ویروس یا میزان تأثیر اخبار در رفتار مردم پژوهش کنند. در چین 
داده های  محلی،  داده های  جمع آوری  با  توانسته اند  چت بات ها1 
در  مختلف  مناطق  در  کرونا  ویروس  شیوع  وضعیت  از  فراوانی 

اختیار دولت بگذارند.
همچنین تجربۀ موفق دیگر چین در حوزۀ کنترل افراد مبتال یا مشکوک 
به ویروس کرونا استفاده از نرم افزاری است که شرکت علی بابا  توسعه داد 
و درحال حاضر در بیش از 200 شهر چین از آن استفاده می شود. هریک 
یا  از سه رنگ سبز، زرد  به عالئم سالمتی خود، یکی  توجه  با  افراد  از 
قرمز را برای اجازۀ تردد در شهر دریافت می کنند: سبز به معنای سالمتی و 
امکان تردد آزاد در شهر، زرد به معنای قرنطینۀ هفت روزه، و قرمز به معنای 
قرنطینۀ چهاده روزه است. مقامات مسئول از این راه افراد را ردیابی می کنند 
و با استفاده از نقشه های محل تردد همۀ مردم، ازجمله افراد مشکوک یا 
کاربرد  دو  نرم افزار  این  آنالین رصد می شوند.  به صورت  به کرونا  مبتال 
بقیۀ  اینکه  و دوم  قرار می گیرد  فرد تحت کنترل  اینکه هر  دارد؛ نخست 
گاه می شوند و کمتر  شهروندان از محل تردد مبتالیان به ویروس کرونا آ
به آن مکان ها رفت وآمد می کنند. اگرچه برخی صاحب نظران انتقاداتی 
را به این شیوۀ نظارتی به سبب نقض حریم خصوصی وارد کردند، برخی 
دیگر بر این باورند که در این دورۀ حساس، این کار برای کاهش تلفات 

.)Theguardian,2020( اجتناب ناپذیر است

کرونا:  بحران  مدیریت  در  جنوبی  کرۀ  تجربۀ   .2-1-3
»داده در خدمت منفعت عمومی«

کرۀ جنوبی برخالف چین، از اتخاذ رویکرد قرنطینۀ کامل مناطق 
آلوده شده به ویروس با استفاده از زور و فشار اجتناب کرد و در عوض، با 

1. Chatbot

تکیه بر زیرساخت قدرتمند فناوری اطالعات و ارتباطات و به کارگیری 
همه جانبۀ امکانات بالینی و پزشکی، سیاست فاصله گذاری هوشمند 
مبتنی بر الگوی اطالعات باز، مشارکت عمومی و تست فراگیر را در 
از  گذشته  که  بدین ترتیب  بود.  کارآمد  و  موفق  بسیار  که  گرفت  پیش 
کمینه شدن هزینه های کوتاهمدت و بلندمدت تحمیل شده به اقتصاد 
کالن داده های  باز  جریان  هوشمند،  فاصله گذاری  رویکرد  در  ملی، 
مفید برای مدیریت بحران با مشارکت حداکثری شهروندان، به راهبردی 

قدرتمند در برابر شیوع ویروس کرونا در کرۀ جنوبی تبدیل شد.
در  کوید-19  به  مبتال  فرد  مخاطبان  سیاست،  این  با  متناسب 
و  واتساپ  فیس بوک،  وی چت،  )اینستاگرام،  اجتماعی  رسانه های 
همراه  به   کرونا  تست  انجام  هشدار  و  می شوند  ردیابی  و  رصد   )...
آدرس نزدیک ترین مرکز درمانی اخذ تست، از راه های گوناگون برای 
آن ها ارسال می شود. همچنین، همۀ تحرکات و جابه جایی های افراد 
آلوده شده طی چهارده روز منتهی به تست، از طریق اطالعات پرداخت 
تلفن  مخابراتی  ردیابی  و  مداربسته  دوربین های  اعتباری،  کارت های 
به  مناطق  حساس ترین  بدین ترتیب،  می شود.  تعیین   )BTS( همراه 
لحاظ فراوانی رفت وآمد افراد مبتال به کرونا در دستورکار مراکز درمانی 
سیار )تست و تریاژ( قرار می گیرد و نقشۀ فراوانی و تراکم مبتالیان و 
مرگ  و میر ناشی از ویروس در سطح محالت شهرها به صورت لحظه ای 
همچنین  بود.  خواهد  در  دسترس  شهروندان  همۀ  برای  روزآمد  و 
قرار  اطالع رسانی دولت کرۀ جنوبی  پایگاه رسمی  در  اطالعات  این 
می گیرد و به صورت خودکار پیامک هشدار به افرادی که در نزدیکی 
اگرچه  می شود.  ارسال  می کنند  زندگی  مذکور  حساس  مکان های 
اتخاذ چنین رویکردی موجب نگرانی دربارۀ حریم خصوصی کاربران 
تهدیدی  که  کوید-19،  استثنایی  وضعیت  بحران  زمان  در  می شود، 
افراد  جدی برای بقای نوع بشر است، همانند ذره بینی هوشمند ـ که 

)ourworldindata شکل 2: درصد افزایش مبتالیان در چین؛ قبل و پس از اعمال سیاست ها )منبع: وبگاه
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مبتال و مشکوک را شناسایی می کندـ  شرایط درامان ماندن شهروندان و 
جامعه را از آسیب های ویروس کرونا فراهم می آورد.

شک تحقق چنین راهبردی در مواجهه با بحران، بدون وجود عزم 
و اقدام جدی در حوزۀ تست گیری از افراد محال است. نظام سالمت 
کرۀ جنوبی با انجام روزانه 10 هزار تست کرونا، رکورد سریع ترین 
نیز در میان سایر کشورهای جهان در دست  عملیات شناسایی را 
افراد  همۀ  برای  تست  رایگان بودن  اینکه  توجه  درخور  نکتۀ  دارد؛ 
مشکوک به کرونا در مشارکت مردم در این کار بسیار اثرگذار بوده 
است )straitstimes, 2020(. شکل 3 و 4 میزان و تغییرات روند 

سرانۀ اخذ تست کرونا در کشورهای گوناگون را نشان می  دهند. 
مشارکت  با  بحران  مدیریت  برای  مفید  کالن داده های  باز  جریان 
حداکثری شهروندان، به راهبردی قدرتمند در برابر شیوع ویروس کرونا 
در کرۀ جنوبی تبدیل شد. در نظرسنجی مؤسسۀ پیو از امریکایی ها، 
که در می 2020 انجام شده است، کرۀ جنوبی موفق ترین کشور در 
مواجهه با بحران کرونا شناخته شده است. همان طور که در شکل 5 
می بینید، 41 درصد مردم اقدامات این کشور را خوب و 25 درصد 

.)Pewresearch, 2020( آن را عالی ارزیابی کرده اند

)Ourworldindata شکل 3. میزان و تغییرات روند سرانۀ اخذ تست کرونا در کشورها )منبع: وبگاه

)Business insider شکل 4. میزان و تغییرات روند سرانۀ اخذ تست کرونا در کشورها )منبع: وبگاه
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3-1-3. تجربۀ تایوان در مدیریت بحران کرونا: معجزۀ 
فناوری

میلیون   23 و  است  چین  به  کشور  نزدیک ترین  تایوان  کشور 
نفر جمعیت دارد که براساس آمار رسمی حدود 2 میلیون نفر از 
چین،  کشور  با  مکانی  نزدیکی  عالوه بر  ساکن اند.  چین  در  آن ها 
بروز  احتمال  بود  نیز وجود داشت که ممکن  علل متعدد دیگری 
فاجعه بار قربانیان کرونا را در این کشور مضاعف می کرد؛ از جمله 
مصادف شدن شیوع گستردۀ ویروس کرونا با عید سال نوی چینی 
و سبک  فرهنگی  مهم  قرابت های  و  آن  متعاقب  تعطیالت  آغاز  و 
تا  کشور  این  اینکه  توجه  درخور  نکتۀ  کشور.  دو  این  بین  زندگی 
یکم ژوئن 2020، فقط 300 مبتال و 6 کشته براثر کرونا گزارش 
کرده است. به نظر می رسد عملکرد سریع نظام بهداشت و درمان 
تایوان در کنترل بحران کرونا و ارتقادادن سرعت  عمل و همچنین 
دسترس پذیری و کارایی تست کرونا مانع شیوع گستردۀ این بیماری 

در بین شهروندان شده است )پاینده، 1399(. 
راهبرد نظام سالمت کشور تایوان، همچون کشور کرۀ جنوبی، 
سریع  و  هوشمند  شناسایی  برای  کالن داده ها  از  استفاده  براساس 
مبتالیان بوده است. در این حوزه، نظام سالمت تایوان با به کارگیری 
دادۀ  پایگاه  با  آن  یک پارچه کردن  و  بیمۀ سالمت  ملی  دادۀ  پایگاه 
ادارۀ مهاجرت و گمرکات، شروع به تحلیل کالن داده ها کرده است 
به صورت  کرونا  مبتالیان  محدودکردن  و  شناسایی  راه  این  از  تا 
هوشمند و سریع انجام شود. خروجی این سامانه، اعالم خودکار 
طی  در  که  است  درمانی  مراکز  و  بیماران  به  بهنگام  هشدارهای 
مشکوک،  فرد  بالینی  نشانگان  و  سفر  تاریخچۀ  براساس  معاینه، 

آماده و ارسال می شود. به منظور تسریع اسکن، شناسایی و گزارش 
وضعیت افراد در تکمیل این فرایند، از فناوری های نوینی همچون 
کد کیوآر1 استفاده می شود. بر این اساس، افراد، مراکز درمانی و 
پزشکان با اسکن کد مخصوص هر شخص، میزان در معرض خطِر 
بیماری بودن او را براساس اطالعات جامع پروندۀ پزشکی، سابقۀ 
سفر در دو هفتۀ گذشته و مبدأ و مقصد سفرها مشاهده می کنند. 
دسته بندی افراد به این ترتیب تمایز راهبردی درخور توجهی دارد که 

در ادامه بررسی شده است:

الف( افراد با خطر پایین )بدون هیچ سابقۀ پزشکی جدید و سفر 
سالمت  گواهی  به سرعت  پیامک  طریق  از  افراد  این  خارج(:  به 

دریافت می کنند که در حکم تأییدیۀ رسمی مهاجرت است؛

به  به تازگی سفرکرده  یا  افراد با خطرباال )دارای سابقۀ پزشکی  ب( 
دریافت  خانه  در  قرنطینه  لزوم  مبنی بر  هشدار  پرخطر(:  مناطق 
می کنند و پیوسته از طریق تلفن همراه و شبکه های اجتماعی رصد 
می شوند تا در دوران نهفتگی بیماری از خانه خارج نشوند )همان(. 

مهم ترین اقدام ات کشور تایوان برای کنترل بحران کرونا را می توان 
به چند مورد دسته بندی کرد، که در کنار ارادۀ ملی و مسئولیت پذیری 
شهروندان، موجب کارآمدی در هر سه فاز شناسایی، مدیریت و 

تخصیص منابع شده است:

1( تست گرفتن فعاالنه )نظام مند(: به همۀ افراد مبتال به آسیب های 
حاد تنفسی به طور خودکار پیامک هشدار ارسال می شود؛

برای   1922 رایگان  و  اضطراری  شماره  تلفن  اختصاص   )2

1. QR Code

)Pewresearch یکایی ها دربارۀ اقدامات کشورهای مختلف در مواجهه با بحران کرونا )منبع: وبگاه یابی امر شکل 5: نتایج نظرسنجی پیو از ارز
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شهروندان: تعداد موارد مشکوک اطالع  داده شده از این راه، بعد از 

گذشت چند هفته به اندازه ای رسید که دولت تایوان به ناچار به هر 
شهر بزرگ یک شماره  تلفن اضطراری جداگانه اختصاص داد. گفتنی 
است کارکرد اصلی این مسیر تعاملی، شناسایی افراد مشکوکی بود 

که افراد در خانواده یا اطرافیان خود مشاهده می کردند؛

3( دولت برای زدودن داغ ننگ اجتماعی ابتال به کرونا، خدمات و 
حمایت های ویژه ای برای مبتالیاِن قرنطینه شده در نظر گرفته است 
که از آن جمله می توان چک آپ رایگان روزانه، بسته های غذایی و 

سایر مشوق های سالمت محور را نام برد.

یتم شناسایی مبتالیان با استفاده از مجموعه  4( آموزش دادن الگور
داده های1 بیماران مبتال به سارس )2003(: این موضوع به سرعت 

بسیار  آن  متعاقب  درمانی  اقدامات  و  شناسایی  در  دقت  و   عمل 
کمک کرده است )همان(. 

3-2. مروری بر نمونه هایی از ابزارهای دنیای دیجیتال 
در مدیریت بحران کرونا با کالن داده

بایدو،  علی بابا،  گوگل،  فیس بوک،  همچون  بزرگی  شرکت های 
به ویژه  هوآوی و حتی شرکت های کوچک تر و اشخاص حقیقی، 
دانشمندان داده و مهندسان رایانه، تالش فراوانی برای مقابله با این 
ویروس کرده اند که در ادامه به بررسی برخی از آن ها  پرداخته ایم. 
در این روش ها، با ابزارهای جدید مانند رایانه و علوم داده به جنگ 
دست  جالبی  نتایج  به  و  رفته  اند  کرونا  همچون  نوینی  ویروس 
دقت  اطالع رسانی،  سرعت  دیجیتال،  دنیای  ابزارهای  یافته اند. 
اثرگذاری درمان های کشف شده را چند برابر  پیامد ها و  پیش بینی 
کرده  و توانسته  تغییری گسترده در مواجهه با این بیماری ایجاد کنند. 

با  مبارزه  و  داده  به اشتراک گذاری  ابزارهای   .1-2-3
اطالعات غلط

در حوزۀ اطالع رسانی، رساندن خبر معتبر دغدغۀ امروز صاحبان 
گردانندۀ  شرکت های  ازاین رو،  است.  بحران  مدیران  و  رسانه 
آنالیز پست های  با  توییتر و فیس بوک،  شبکه های اجتماعی مانند 
خبری و تبلیغات دربارۀ ویروس کرونا، برای پاک سازی و ترویج 
کرده اند  بسیاری  تالش های  این شبکه ها  در  معتبر  و  درست  خبر 
)Economictimes,2020(. همچنین موتورهای جست وجوگر، 
تالش  حوزه  این  در  درست تر  نتایج  فیلتر کردن  در  گوگل  ازجمله 
ویدیو  پیشنهاد  هنگام  در  نیز  یوتیوب  سرویس  حتی  و  کرده اند 
بررسی  را  منبع  موثق بودن  میزان  جست وجو  نتایج  نمایش  یا 
می کند )Scott, 2020(. یکی از محدودیت های اعمال شدۀ این 
تبلیغات محصوالت بهداشتی مانند  شرکت ها، در هنگام نمایش 

به   )DataSet( دیتاست  یا  داده  مجموعۀ  کمبریج،  دیکشنری  تعریف  اساس  1. بر 
مجموعه ای از اطالعات مستقل اطالق می شود که در رایانه با آن ها به عنوان یک واحد 

می شود. رفتار 

پردازش  حوزۀ  در  کافی  دانش  بدون  بی شک  که  است،  ماسک 
خودکار  به شکل  امر  این  طبیعی،  زبان  پردازش  و  بزرگ  داده های 

امکان پذیر نبود.
همچنین می توان به طرح  های متن بازی اشاره کرد که در حوزۀ 
الگوریتم ها  خوراک  تهیۀ  برای  موثق  منابع  از  داده ها  جمع آوری 
پیش بینی  به منظور   )Dong et al., 2020( آماری  روش های  و 
از همین   استفاده  با  انجام و منتشر شده است.  این ویروس  رفتار 
خزشگرها2 )ربات های جمع آوری داده از فضای وب(، طرح  های 
دیگری برای پردازش و نمایش این داده ها )برای نمونه رجوع کنید 
برای  را  داده  فهم  که  است  شده  داده  توسعه   )Github,2020 به 
مردم غیرمتخصص در این حوزه و تصمیم گیران راحت تر می کند. 

همچنین این پنل ها برای ایرانیان و فارسی زبانان توسعه یافته اند.
یکی دیگر از ابزارهایی که در دوران شیوع کرونا مورد توجِه هم 
سیاست گذاران و هم شهروندان قرار گرفته است داشبوردهای شهری 
و کشوری است. داشبورد شهری3 یکی از ابزارهایی است که در نسل 
دوم شهرهای هوشمند به کمک مدیران و شهروندان شهر هوشمند 
به روز،  داده های  از  تحلیل بالدرنگ4  امکان  با  از یک سو  و  می  آید 
فرصت و دقت کافی را برای مدیران شهری به منظور تصمیم گیری 
اطالع رسانی  با  دیگر  ازسوی  و  می کند  فراهم  سیاست گذاری  و 
درمورد  مردم  مشارکت  برای  را  بستر الزم  مردم،  آگاهی  افزایش  و 
تصمیم های مدیریت شهری فراهم می کند. یکی از این داشبوردهای 
مدنظر دربارۀ ویروس کرونا با همکاری مشترک دانشگاه هاپکینز و 
شرکت ESRI ارائه شده است که اطالعات بالدرنگ و مکان محور 
ویروس  می دهد.  نمایش  را  کشور  هر  رسمی  داده های  مبتنی بر 
کرونا با سرعت باال در بین کشورها و قاره ها درحال شیوع است؛ 
و  مدیران  برای  گزارش  تهیۀ  هدف  با  زمان  صرف  به جای  بنابراین 
سیاست گذاران، با مراجعه به داشبوردهای شهری و کشوری می توان 
گاه  در سریع ترین زمان، از عمق و شدت بحران در سایر نقاط دنیا آ

شد و سیاست های الزم را اتخاذ کرد )نجاتی، 1399(. 

3-2-2. ابزارهای یافتن الگوی پخش بیماری
با تجزیه و تحلیل داده های شبکه های اجتماعی، روند پخش شدن 
ـ  جهان  مانند  گسترده تر  ابعاد  در  حتی  و  ـ  جامعه  در  ویروس 
مانند  نوپا5  کسب وکارهای  حوزه،  همین  در  می شود.  مشخص 
به سیاست گذاران و حکم رانان کمک  بلودات6 شکل گرفته اند که 

می کنند این الگو را بیابند.7

2. Crawler

3. Urban Dashboard

4. Real Time Analysis

5. Start-up

6. Bluedot

7. برای توضیحات بیشتر به https://bluedot.global مراجعه کنید.
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همچنین مراکز معتبر دیگر، مانند مراکز بهداشتی دولتی )به منزلۀ 
جان  دانشگاه  خاص  )به طور  دانشگاه ها  و  داده ها(  اصلی  منابع 
هاپکینز که به تازگی به صورت متن  باز و آزاد، داده های پخش شدن 
این ویروس را منتشر کرده است و برمبنای این داده ها، که مرتب 
به روز می شوند، پنل های گزارش لحظه ای ساخته است( داده های 
 .)Gardner ,2020( گذاشته اند  محققان  اختیار  در  را  خود 
محققان و دانشمندان داده نیز این داده ها را در بستر اینترنت تجزیه 
و تحلیل می کنند )Rajkumar, 2020( . منتشر کردن این داده ها در 
حوزۀ تخصصی داده سروصدای بسیاری به پا کرده و به بررسی های 
فراوانی در این حوزه منجر شده است )برای نمونه رجوع کنید به 

)exxactcorp, 2020 & innovationorigins, 2020,

کد  نام  به  مانیتورینگی  ابزار  از  استفاده  با  نیز  چین  کشور 
سالمتی، یک کد به هر فرد اختصاص داده است تا مجوز عبور 
دانش  سویی  از  ابزار  این  باشد.  عمومی  اجتماعات  در  آن ها 
با  دیگر  ازسوی  و  می دهد  او  به  فرد  سالمتی  دربارۀ  فراوانی 
هماهنگ شدن با نرم افزارهایی مانند وی چت یا علی  بابا، که در 
چین کاربران بسیاری دارند، در پیشگیری از شیوع بیماری مؤثر 

 .)Theguardian,2020( است
در این حوزه می توان نرم افزار های ردیابی هوشمند را نیز نام برد. 
را  نرم افزار ها در کشورهای جهان  این  از  نمونه هایی  شکل 6 و 7 

نشان می دهد  

)MIT Technology Review شکل 6: نرم افزار های ردیابی هوشمند )منبع: وبگاه

)MIT Technology Review شکل 6: نرم افزار های ردیابی هوشمند )منبع: وبگاه
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3-2-3. استفاده از الگوریتم ها به منظور پیش بینی بهنگام
کرد  اشاره  هاپکینز  دانشگاه  به  می توان  حوزه،  این  در  نمونه  برای 
که با استفاده از الگوریتمی بسیار ساده و داده های مربوط به شیوع 
شیوع  این  گوناگون  متغیرهای  پیش بینی  به منظور  کرونا،  ویروس 
افراد درمان یافته و تعداد و محل شیوع ویروس  مرگ بار، همچون 
تالش های بسیاری کرده است. برای نمونه و برای پیش بینی تعداد 
افراد درمان شده، با استفاده از نرم افزاری به نام پروِفت،1 پیش بینی 
داده است.  انجام  اطمینان 95 درصد  بازۀ  با  را  پیش رو  یک هفتۀ 
تشابه باالیی میان الگوی پیش بینی شده توسط مدل و گزارش های 
معالجه افراد وجود داشته است و بنابراین، این الگو توانسته به خوبی 
روند2 را شناسایی و پیش بینی دقیقی از تعداد معالجان را ارائه کند. 
پروِفت فرایندی است برای پیش بینی داده های زمان محور براساس 
الگو های افزایشی که یک روند غیرخطی را با توجه به سال، ماه، 
فصل و روز و حتی روزهای تعطیل، مشخص می کند. این الگو با 
سری های زمانی که اثر قوی فصلی دارند بهتر عمل می کند. پروفت 
در برابر داده های از دست رفته یا ترندهای جابه جاشده یا داده های 
پرت مقاوم است. این طرحی متن باز است که به دست گروه مرکزی 

علوم دادۀ فیس بوک توسعه یافته است.3

3-2-4. تشخیص بیماری و درمان راحت تر
با استفاده از هوش  نمونۀ این حوزه، استارتاپ اینفرویژن4 است که 
کروناست  بیماری  تشخیص  برای  نوین  راه حلی  به دنبال  مصنوعی 
وزارت  یاری  به  علی بابا  شرکت  نیز  چین  در   .)Itnonline,2020(
بهداشت این کشور آمده و الگویی با میزان خطای در حدود 4 درصد 
برای کاهش  بزرگ  ارائه کرده و گامی  بیماری  این  برای تشخیص  را 

.)Greene, 2020( هزینۀ مبارزه با ویروس کرونا برداشته است
)آن هم  کاربردی  نرم افزارهای  داده ها،  همین  از  استفاده  با 
شده  داده  توسعه  کاربران  به  گزارش دهی  برای  متن  باز(  به صورت 
و  می کند  ساده  کاربران  برای  را  داده ها  از  انبوهی  فهم  که  است، 
گاهی بیشتر و چگونگی  سبب انتقال اخبار واقعی و لحظه ای برای آ

رعایت اصول بهداشتی برای مردم می شود.
توان  و  الگوریتم ها  آخرین  از  استفاده  با  گوگل  دیپ مایند5 
داروی  ساخت  و  ویروس  پروتئین های  درک  برای  خود  پردازشی 
درمان آن تالش می کند )Ray, 2020(. همچنین گفته شده است 
شرکت های کوچک تر، مانند ِبِنولنت6 با استفاده از هوش مصنوعی، 
در یافتن داروی مناسب در میان داروهای موجود برای درمان کرونا 

1. Profet

2. Trend

facebook.github.io/prophet 3. برای توضیحات بیشتر مراجعه کنید به

4. Infervision

5. Deep Mind

6. Benevolent

در تالش است و به برخی نتایج دقیق نیز ست یافته است.7
به  است،  پرهزینه  و  سنگین  بسیار  گاهی  داده ها  پردازش های 
هزینۀ  تقسیم کردن  به منظور  را  طرحی  پژوهشگران  علت  همین 
پردازش با استفاده از رایانه های شخصی آغاز کرده اند. این نرم افزار 
در  داوطلبان  شخصی  رایانه های  پردازشی  توان  از  بهره گیری  با 
فعالیت  ویروس  این  برای  پادتنی  ساخت  به منظور  دنیا،  سراسر 

.)Kingsley, 2020( می کند

3-3. مروری بر اقدامات ایران در مدیریت بحران کرونا 
با کالن داده

براساس اعالم وزارت بهداشت، تا تاریخ 13 اسفند 1398 تعداد 
مبتالیان به بیماری کوید-19 در ایران روزانه 1/5 برابر شده است 
روز  از  آموزشی  مراکز  که  است  درحالی  این   .)Wikipedia(
آنا، 1398(.  )وبگاه خبرگزاری  بود  تعطیل   شده  اسفند 1398   4
سنتی   روش  به  آموزشی  و  عمومی  مراکز  تعطیلی  اگر  در واقع 
اثرگذار بود، حداکثر بعد از حدود هفت روز نشانه هایی از تأثیر آن 
نمایان می شد؛ زیرا میانگین دورۀ نهفتگی هفت روز است )وبگاه 
خبرگزاری تسنیم، 1398(. همچنین، ایران با تکیه بر فاصله گذاری 
بحران  کنترل  هدف  با  کالن داده ها  از  استفاده  به منظور  هوشمند، 
کرونا اقداماتی انجام داده است؛ در ادامه به بررسی مختصر هریک 

از آن ها پرداخته ایم. 

3-3-1. تجربۀ نرم افزار ماسک
بیماری،  انتقال  زنجیرۀ  از  پیشگیری  به منظور  نرم افزار  این  در 
تماس های نزدیک افراد رصد می شود. در صورتی  که مشخص شود 
یکی از افرادی که فرد با او در ارتباط بوده به کرونا مبتالست، این 
گمان می رود که آن فرد نیز به بیماری مبتال شده باشد؛ بنابراین این 
موضوع به او اطالع داده می شود. قبل از ایران، کشور چین نرم افزاری 
مشابه را در این حوزه ارائه کرده بود، که تجربۀ موفقی در این حوزه 
به شمار می رود. در چین هر فرد پیش از ورود به فروشگاه ها و مراکز 
عمومی، ملزم است یک بارکد دوبعدی را با تلفن همراه خود اسکن 
درصورت  و  سالمتی اش  وضعیت  دربارۀ  الزم  اطالعات  تا  کند 
مبتالبودن به کرونا عالئم آن به فروشنده و خریدار نشان داده شود. 
البته این فرایند با انتقاداتی ازجمله نقض رعایت حریم خصوصی 
در  استفاده شده  فناوری  عالوه بر  ماسک  نرم افزار  در  شد.  مواجه 
کشور چین، از سنسور بلوتوث موبایل استفاده شد تا ارتباط بین دو 
گوشی در فاصلۀ نزدیک برقرار شود؛ نکتۀ درخور توجه این است که 
این فرایند با حفظ کامل حریم خصوصی و کسب اجازه از کاربران 
در  فرد  اطرافیان  اطالعات  که  صورت  این  به  است.  امکان پذیر 
محیطی عمومی در پایگاهی که متعلق به دانشگاه صنعتی شریف 
است ثبت می شود و هر زمان که تست فردی که در ارتباط با دیگران 

https://www.benevolent.com 7. برای توضیحات بیشتر مراجعه کنید به
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بوده مثبت اعالم شود، این موضوع به کسانی که در تماس نزدیک با 
او بوده اند گزارش داده می شود )وبسایت خبرگزاری ایسنا، 1399(.

همچنین در این نرم افزار نقشۀ ابتال به کرونا در کشور به تفکیک 
هر شهر و محله وجود دارد. افراد می توانند وضعیت ابتال به ویروس 
کرونا را در محله و کوچه و خیابانی که در آن زندگی می کنند بر 
روی نقشه مشاهده کنند و از ورود به مناطق آلوده اجتناب کنند. 
همچنین، ارائۀ این نقشه با حفظ حریم شخصی و بدون ذکر آدرس 
نرم افزار  این  امکانات  دیگر  از  می گیرد.  صورت  بیمار  افراد  دقیق 
و  خوداظهاری  براساس  افراد  در  کرونا  ویروس  به  ابتال  سنجش 
پاسخ دادن به سؤاالت نرم افزار است.1 استفاده از چنین ابزاری برای 
انتقال بیماری در چین با  شناسایی بیماران و پیشگیری از زنجیرۀ 
 داوطلبانه و براساس رضایت 

ً
ایران کامال اما در  اجبار همراه بود، 

کاربر انجام می شود، که در این حالت موفقیت نهایی تا حد زیادی 
به مشارکت و همراهی مردم بستگی دارد. 

شکست  علل  دربارۀ  مستندی  پژوهش  تاکنون  اینکه  به رغم 
نرم افزار ماسک در کشور ارائه نشده است، در جمع بندِی مهم ترین 
نقاط ضعف و علل ناکامی آن، موارد ذیل برشمرده شده  است، که 
خبرگزاری  فضای  در  منتشرشده  یادداشت های  از  برگرفته  اغلب 

کشور در دوران همه گیری کوید-19 است: 
1. به روزنبودن نقشه ها و اطالعات موجود در نرم افزار؛2

اعالم رسمی  و  )گوگل پلی(  گوگل  اپ استور  از  یکباره  2. حذف 
این  در  کاربران  خصوصی  حریم  رعایت  نقض  مبنی بر  گوگل 

نرم افزار؛3
برای  الزم  بحرانی  تودۀ  و  شبکه ای  اثر  جذب  در  ناتوانی   .3

اثربخشی کالن مقیاس؛4
برای  رسانه ای  کمپین  و  برجسته سازی  ترویج،  راهبرد  فقدان   .4

جذب کاربر ملی5

نتیجه گیری

ابتدای  در  سریع تر  هرچه  اقدام  ضرورت  و  زمان  محدودبودن 
دربارۀ  است.  بحران  مدیریت  تعاریف  مشترک  وجه  بحران،  هر 
مدیریت بحران ویروس کرونا ـ که با توجه به سرعت باالی شیوع 
آن در جهان، ویروس عصر ارتباطات نامیده شده است ـ سرعت و 
دقت باال بیش از پیش اهمیت می یابد. همان طور که دربارۀ مراحل 
از درک و شناخت مسئله و تهدید  بیان شد، پس  مدیریت بحران 
و پیش از پاسخ به بحران، سنجش و ارزیابی بازخوردهای مثبت 

mask.ir 1. برای توضیحات بیشتر مراجعه کنید به

2. موضوعی که بارها از جانب کاربران فضای مجازی مطرح شده است )برای اطالعات 
)www.irna.ir/news/83788386 بیشتر مراجعه کنید به

http://mehrnews.com/xRSKL 3. مراجعه کنید به

https://www.isna.ir/news/99032617040 /4. مراجعه کنید به

https://bit.ly/2DWIpqc 5. مراجعه کنید به

و منفی هر راهبرد برای پاسخ به آن ضروری است. یافته های این 
پژوهش نشان داد در حوزۀ مدیریت بحران کرونا، اتخاذ سیاست 
قرنطینۀ کامل، که اساس آن اقدامات محدودکننده و کنترل حداکثری 
فیزیکی است، در دوران کوتاهی که در اسفند 1398 در ایران اجرا 
اقتصاد کالن  بر  شد، عالوه بر خسارت ها و آسیب های مهمی که 
وارد کرد موفقیت آمیز هم نبود. درحالی که کشورهایی که حکمرانی 
کالن داده را اساس مدیریت بحران کوید-19 قرار داده  اند و سیاست 
فاصله گذاری هوشمند مبتنی بر الگوی اطالعات باز و استفاده از 
کالن داده ها را در پیش گرفته اند، در کاهش هزینه های اقتصادی و 

مقابلۀ مؤثر با شیوع کرونا موفق تر بوده اند. 
آنالین  فعالیت  دیجیتالی،  ردپاهای  شد،  بیان  پیشتر  چنانچه 
کاربران و داده های جمع آوری شده ازسوی دفاتر عمومی ـ دولتی 
بحران  کالن داده های  منابع  مهم ترین  ازجمله  شهرداری ها  یا 
نگرانی های  به سبب  داده ها  این  از  برخی  اگرچه  دانسته می شوند. 
نقض حریم خصوصی به ندرت به طور عمومی به اشتراک گذاشته 
می شود، در شرایط اضطراری ازجمله منابع اصلی مدیریت و مهار 

بحران به شمار می روند.
مداخالت  و  کالن داده ها  از  استفاده  کرونا  بحران  مدیریت  در 
فناورانه مؤثر است. براساس مطالعات انجام  شده، در زمان بحران 
بیماری کوید-19 مداخالت فناورانۀ ذیل در برخی مناطق جهان 

مشاهده شده است:

1( نرم افزار های ردیابی براساس خوداظهاری؛
و  BTS همچون  مخابراتی،  ابزارهای  ظرفیت  از  استفاده   )2

Satelite؛ 
بیمه ای،  نظام های  )اغلب  موجود  داده های  پایگاه های  ادغام   )3

مهاجرتی و ...(؛
4( درگاه های خرید فروشگاهی )POS, Credit Card(؛

5( الگ اطالعات مسیریابی و نقشه )گوگل و ...(؛
رسانه های  بستر  در  روابط  شبکۀ  و  مخاطبان  به  دسترسی   )6

اجتماعی و غیره.

بحران  مدیریت  راهبرد  اصلی  هستۀ  کرونا  بحران  زمان  در 
مکان(  )زمان/  فضایی  الگوی  بهنگام  پایش  کالن داده،  براساس 
افراد  شناسایی  در  دقت  بیشترین  با  که  مبتالست،  افراد  فعالیت 
چین،  تجربۀ   بر طبق  می آید.  سیاست گذاران  یاری  به  مشکوک 
افرادی که کرونا  باید برای تشخیص  کرۀ جنوبی و سایر کشورها 
گاه کردن و قرنطینه کردن این  دارند به طورحداکثری عمل کرد تا با آ
افراد )حتی قرنطینۀ خانگی( از شیوع ویروس جلوگیری شود. این 
درحالی است که در ایران برطبق پروتکل وزارت بهداشت، فقط 
وضعیت سالمت افرادی بررسی می شود که نیاز داشته باشند در 
بیمارستان بستری شوند و در بهترین حالت، فقط 20 درصد از کل 
مبتالیان به کرونا را دربر می گیرند. ازاین رو، در ایران دست کم 80 
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درصد از مبتالیان به کرونا در جامعه درحال فعالیت اند و حتی از 
بیماری خود اطالع ندارند.

مدیریت  در  داده محور  راهبرد  موفقیت  که  داشت  توجه  باید 
بحران کرونا، مستلزم مشارکت و همراهی شهروندان است. میزان 
در  درخورمالحظه ای  میزان  به  شهروندان  همراهی  و  مشارکت 
یا ناکامی مدیریت بحران در هنگام بحران و پس از آن،  موفقیت 
فناوری های تحول آفرین  این درحالی است که ظهور  موثر است. 
داده  تغییر  را  بحران  ارتباطات  اجتماعی، چشم انداز  رسانه های  و 
است؛ چراکه موجب تعامل بیشتر دربارۀ ایجاد، اشتراک و تبادل 
اطالعات در زمینۀ بحران در کسری از ثانیه می شود. در مدیریت 
در صورتی که  است.  مهم  بسیار  درست  اطالع رسانی  بحران، 
به سبب ضعف پروتکل های ارتباطات بحران، روش مناسبی برای 
جامعه  عمومی  اعتماد  است  ممکن  نشود  اتخاذ  اطالع رسانی 
جدی  صدمۀ  اقتصادی،  نظر  از  آسیب پذیرتر  طبقات  به ویژه  و 
باشد.  داشته  پی  در  نافرمانی  حتی  و  مخالفت  بازخورد  و  ببیند 
داده محور  راهبرد  موفقیت  اگرچه  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکتۀ 
مستلزم مشارکت شهروندان است، چنانچه در مرور تجربۀ سایر 
کشورها شرح داده شد، در این حوزه می توان با اتکا به مداخالت 
غلط  اطالعات  با  مبارزه  و  درست  اطالع رسانی  به منظور  فناورانه 
و یا طراحی داشبوردهای شهری، برای جلب مشارکت عمومی و 
ایجاد باور عمومی برای جدی گرفتن مواجهۀ ملی با ویروس کرونا 
یک پارچگی  می رسد  به نظر  درنهایت،  برداشت.  مؤثری  گام های 
عملکرد در زمینۀ رفع معضلی مشترک از جنِس تهدیدکنندۀ بقای 
نسل بشر، نیازمند یک راهبرد واحد داده محور است که با آن بتوان 
شهروندان عصر دیجیتال را در راه تأمین امنیت و سالمت عمومی 

هماهنگ کرد.
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In Search of an Alternative to “Strict Lockdown”; 
Data-driven Policies in the Face of COVID-19 Pandemic
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Abstract
The world noticed an emerging virus in the Chinese city of Wuhan, in early January. At first, no one 
was concerned – officials said it was not infectious – so on Chinese New Year, it was considered a 
local problem that was published coincidentally. Today, after about 300 days of lockout, which is 
limited to the coronavirus outbreak›s epicenter, it has spread all over the world, with every aspect 
of life, including the ruin of companies. Some countries faced the crisis preferring the use of big 
data governance over just maximum physical isolation. Notably, some Southeast Asian countries, 
such as Taiwan, South Korea, Japan, and Singapore, have adopted a set of smart strategies 
based on data science and disruptive techs to enhance the crisis management process. Past work 
indicates a major difference in terms of results and overall efficacy between the smart data-driven 
approach and the strict lockdown policy. This point of view attempts to address these gaps by 
making distinctions based on knowledge obtained from two approaches. Therefore, it holds a 
critical position on the extent of progress for each nation, which is the embeddedness of such an 
integrated strategy in both socio-cultural and political contexts. The paper investigates Iranian 
experiences of data-driven responses to COVID-19, namely Mask application and the Ministry 
of Health and Medical Education›s online self-assessment, regarding their contribution to the 
crisis management process. Thus, it seems that integrating success around the problem mentioned 
above, threatening human existence, requires a cohesive governance strategy that allows people 
of the digital age to be mobilized for a public interest, social security, and public health.

Keywords: Data governance, Big data, COVID-19, Disruptive technologies, Crisis management.
 




