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تقدیر و تشکر
بدين وسیله از كلیه سازمانها و نهادهاي شركتكننده در پیمايش و نمايندگان آنها ،سركار خانم مهندس
نسترن محسني و جناب آقاي دكتر احسان آريانیان به ترتیب به عنوان كارفرما و مجري پروژه «بررسي پیش
نیازها و تبیین ويژگيها و چارچوبهاي فني و زيرساختي و الزامات حقوقي ،مقرراتي و قانوني امكان بهرهگیري
و ارايه خدمات كالندادهها ( »)Big Dataو همچنین از همكاران و مشاوران حوزه كسبوكار پروژههاي مذكور،
جناب آقايان دكتر ايوب محمديان ،مهندس پوريا عاملي ،مهندس مهدي حسنينسب و سركار خانمها مهندس
فاطمه مظفري ،میترا كرمي ،نیلوفر زرينقلم ،مهندس مینا علیزاده ،مهندس زهرا رضايي ،مهندس رويا دسترنج،
دكتر ماندانا فرزانه و ديگر پیمايشگران عزيز و نیز سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران تقدير و تشكر
فراوان به عمل ميآيد.
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گزارش خالصه مدیریتي دومین پیمایش فراهمكنندگان سرویسهاي كالن دادهها
(پردازشگران) در ایران
 .1مقدمه
براساس آمار موسسات بین المللي پیش بیني مي شود میزان درآمد صنعت كالن دادهها از مقدار  7.7میلیارد
دالر در سال  1111به میزان  113میلیارد دالر در سال  1117خواهد رسید ،براساس اين پیش بیني در سال
 1119درآمد اين صنعت به مقدار  99میلیارد دالر مي باشد .يكي از داليل چنین رشد سريعي را مي توان پي
بردن كسب و كارهاي ارائه دهنده خدمات كالن دادهها (پردازشگرها) به اهمیت داده و توسعه فناوريها و
خدمات مناسب براي ذخیره سازي و تحلیل داده ها دانست.
از اين رو وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به عنوان متولي صنعت  ICTدر كشور و نیز در راستاي اجراي
سند راهبردي برنامه ششم توسعه كشور و بهمنظور تحقق هدف كمي "رصد و ارتقاء دانش داخلي در كشور"،
فناوري كالندادهها را بهعنوان يكي از فناوريهاي نوين و موضوعات محوري براي توسعه كسبوكارهاي مرتبط
با فاوا شناسايي كرده است .پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات نیز بهعنوان قديميترين نهاد پژوهشي
حاكمیتي در حوزه فاوا ،پروژههاي «تدوين نقشه راه كالندادهها» به كارفرمايي وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات و «رگوالتوري كالندادهها» به كارفرمايي سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي را به اجرا گذارده
است.
در جريان اجراي دو پروژه فوق و در ادامه نخستین پیمايش كالندادهها در ايران در سال  ،1397دومین
پیمايش شركتهاي فراهم كننده سرويسهاي كالندادهها (پردازشگران) و همچنین اولین پیمايش حوزه
فراهم كنندگان دادهها و كالن دادهها (كنترلكنندهها) در ايران در سال  1397در پژوهشگاه ارتباطات و
فناوري اطالعات به مرحله اجرا گذاشته شد .مستند حاضر ،گزارش خالصه مديريتي اهم يافته هاي دومین
پیمايش پردازشگران در ايران در سال  1397ميباشد .همچنین ،گزارش كامل و خالصه مديريتي پیمايشهاي
مذكور در سايت طرح كالندادههاي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات به آدرس bigdata.itrc.ac.ir

منتشر شده است و در اختیار عموم قرار گرفته است.
هدف پیمايش پردازشگران ،شناسايي وضعیت موجود زيستبوم كالندادهها و چالشهاي توسعه آن و بررسي
روند تغییرات در سالهاي متوالي در كشور بهمنظور برنامهريزي براي تعیین راهبردهاي صحیح و توانمندساز
در راستاي ايجاد و ارتقاي زيستبوم و صنعت كالندادهها و تدوين چارچوب رگوالتوري و نظارت بر ارائه
سرويسهاي مربوط به اين فناوري در كشور بوده است .مراحل پیمايشهاي سالهاي  97و  97عبارتند از:
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 پیمايش در نمايشگاه الكامپ  31( 97تیر تا  1مرداد )1397
 پیمايش به صورت برخط در سايت "طرح كالندادهها" 1در شهريورماه سال 1397
 پیمايش در نمايشگاه تلكام  19( 97مهر تا  17مهر )1397
 پیمايش در نمايشگاه الكامپ  7( 97تا  9مرداد )1397
در اين پیمايشها درمجموع به  1941شركت مراجعه شده و از میان آنها اطالعات و پرسشنامههاي 131
شركت ارائهدهنده خدمات كالندادهها (پردازشگرها) مورد تحلیل نهايي قرار گرفته است.
در اين گزارش ابعاد كسب و كاري ،حقوقي و فني شركتهاي ارائه دهنده خدمات كالن داده(پردازشگرها) در
كشور در سال  97در مقايسه با سال  97مورد بررسي و تحلیل قرار گرفته است و براساس نتايج بدست آمده
مي توان گفت پتانسیل قابل توجهي براي بازار كالندادهها در كشور ايران وجود دارد .هرچند اين بازار در ايران
نوپا محسوب ميشود و چالشهايي در آن وجود دارد ،اما در آينده نهچندان دور با رفع موانع اشاره شده در
اين گزارش مي توان بازار مناسبي براي آن پیشبیني نمود.

www.bigdata.itrc.ac.ir
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 .2اهم مشاهدات و یافتههاي دومین پیمایش كالن دادهها در ایران
مهمترين مشاهدات و يافتههاي دومین پیمايش شركت هاي فراهم كننده سرويسهاي كالندادهها در ايران
به تفكیک حوزههاي مختلف به شرح زير ميباشد:
 .2.1برنامهریزي و سیاستگذاري
 مهمترين چالش كالندادهها در سطح حاكمیتي از ديدگاه شركتهاي خصوصي عبارت است از
«محدودیت همکاري با شركتهاي خارجي فعال در حوزه كالندادهها» « ،عدم دسترسي به
اطالعات و نیازهاي بازار كالن داده ها در كشور» و «باز نبودن دادههاي دولتي» .باز نبودن
دادههاي دولتي كه براي دومین سال پیاپي از سوي فعاالن اين حوزه مورد تأكید قرار ميگیرد نیازمند
اراده جدي نزد تصمیمگیران جهت «آزادسازي دادههاي دولتي »1و ايجاد سیاستها و ساختار الزم
براي «حکمراني دادهها »3در سطح ملي ميباشد .اهمیت اين موضوع با توجه به اينكه رشد
كالندادهها در بسیاري از كشورهاي مختلف دنیا به دلیل توسعه سیاستهاي دادههاي باز دولتي
ميباشد ،افزايش مييابد .در حال حاضر ایران با بازكردن  11درصد از دادههاي دولتي داراي رتبه
 76از بین  49كشور بوده است .از اين رو نیاز است با هماهنگيهاي بین دستگاهي برنامه ريزي و
سیاستگذاري مناسب در اين حوزه صورت گیرد.
 .2.2نوآوري و فناوري
 71 درصد از شركتهاي كالن داده كشور در يک دهه گذشته تأسیس گرديدهاند كه اين امر نشاندهنده
رشد روزافزون كسب و كارها بر اساس مقايسه نتايج پیمايشهاي انجامشده در دو سال متوالي در اين
حوزه بوده است .از اين رو پیشبیني ميشود با توجه به رشد روزافزون كاربردها و نوآوري ها در اين
حوزه ،در سالهاي آتي شاهد افزايش تعداد ارائهدهندگان خدمات كالندادهها در كشور باشیم كه
نیازمند شناخت صحیح از توانمنديهاي اين شركتها و كمک به تقويت آنها در جهت افزايش
كیفیت خدمات از طريق نهادهاي تنظیمگر در اين حوزه ميباشد.
 بر اساس نتايج پیمايش سال  71 ،97درصد از شركتهاي ارائهدهندۀ خدمات كالندادهها داراي مجوز
شركتهاي دانشبنیان بودهاند .مقايسه نتايج حاصل از دو پیمايش سال  97و  97حاكي از روند رو
به رشد در شركتهاي دانشبنیان فعال در حوزه كالندادهها ميباشد .الزم به ذكر است كه
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بهبود شیوههاي ممیزي و بروزرساني فهرست محصوالت و خدمات دانش بنیان همزمان با پیشرفت
فناوريهاي جديد ،از سوي نهادهاي دولتي ميتواند به رشد حوزه كالندادهها كمک شايان توجهي
نمايد.
 94 درصد از ارزشهاي ايجاد شده از ارائه خدمات كالندادهها در كشور در راستاي پردازش هاي
عملیاتي و با هدف افزايش سرعت و كارايي بوده است و  39درصد خدمات كالندادهها در راستاي
ايجاد مزيت رقابتي و بهبود روابط با مشتري بوده است كه نشاندهندۀ رشد حدود  11درصدي در
حوزه ارائه ارزش استراتژيک در مقايسه با نتايج پیمايش سال  97است .اين در حالي است كه صرفاً
 17درصد از ارزش ناشي از دريافت خدمات كالندادهها در راستاي افزايش «نوآوري در مدل كسب
و كار» و ايجاد «ارزش تحولي» بوده است .از اين رو الزم است كه شركتهاي مشاورهاي ،آموزشهاي
الزم را در خصوص استفاده از خدمات كالندادهها جهت نوآوري در مدل كسب و كار و ايجاد بازارهاي
جديد در اختیار فعاالن حوزۀ كالندادهها قرار دهند .همچنین ضرورت دارد با حمایت از توسعه و
انتقال فناوريهاي نوین بومي زمینه بهره برداري حداكثري از خدمات كالندادهها در كشور تسهیل
گردد.
 .2.2توسعه خدمات و بازار
 براساس پیمايش صورت گرفته در حال حاضر شركتهاي ارائه دهنده سرويسهاي كالندادهها در 19
بازار عمودي در حال فعالیت مي باشند كه اين موضوع نشان دهنده گستردگي بازار و تنوع
كاربردهاي این فناوري ميباشد.
 ارائه سرويسهاي كالندادهها توسط كسب وكارهاي ايراني در سال  97به ترتیب در بازارهاي عمودي
شامل «ساخت و تولید صنعتي»« ،بانکداري»« ،خردهفروشي» »ICT« ،و «آموزش و
تحقیقات» از بیشترين فراواني برخوردار بوده است كه تا حدي مشابه بازارهاي عمودي كالندادهها
در خارج از كشور مي باشد و البته يكي از بازارهاي عمودي كه كمتر در داخل كشور به آن توجه شده
است حوزه «بهداشت و سالمت» است .صنعت  ICTبه عنوان پیشگام اين عرصه در سال  97درصد
عمدهاي از فراواني بازار كالندادهها را به خود اختصاص داده بود .نتايج سال  97حاكي از آن است كه
ساير صنايع نظیر «ساخت و تولید صنعتي»« ،خردهفروشي»« ،بانكداري» ،و «آموزش و تحقیقات»
نیز به بازار كالندادهها ورود پیدا كرده و سهم قابل توجهي را به خود اختصاص دادهاند .افزايش فراواني
كسب و كارهاي فعال در بازارهاي خردهفروشي و آموزش و تحقیقات ميتواند نشان دهنده افزايش
تقاضا براي خدمات كالندادهها در اين حوزهها نسبت به سال گذشته باشد .همچنین فراواني پروژههاي
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كالندادهاي انجام شده در حوزههاي «تحلیل رفتار مشتریان» و «هوشمندي كسب و كار» با
الگوي يافت شده در اين قسمت هماهنگي دارد چرا كه اين نوع پروژهها در بازار خردهفروشي
كاربردهاي فراواني دارد .نكته حائز اهمیت ديگر آن است كه با توجه به اهمیت بهرهگیري از خدمات
كالندادهها در دو حوزه بانكداري و بیمه و كاربردهاي ارزشمندي كه ميتواند در اين حوزهها ارائه
شود ،و با توجه به كمتر فعال بودن كسب و كارهاي كالندادهها در اين دو حوزه به خصوص كاربرد
«كشف تقلب و تشخیص ناهنجاري و مغایرتها» كه جزء اولويتهاي كاربردي اين صنعت
ميباشد ،فعالیت در اين حوزهها ميتواند فرصت خوبي براي كسب و كارهاي نوپا محسوب شود.
 بر اساس نتايج پیمايش سال  ،97حدود  41درصد از ارائهدهندگان خدمات كالندادهها در حوزۀ ارائه
خدمات كاربردي و حوزه ارائه چارچوبهاي كاربردي فعال هستند .اين نتیجه حاكي از افزايش قابل
توجه سهم ارائه چارچوبهاي كاربردي شامل «خدمات زیرساخت»« ،خدمات پلتفرم» و
«خدمات پردازش» ميباشد كه سهم هريک از اين فعالیتها نیز نسبت به نتايج پیمايش سال
گذشته افزايش داشته است .با اين حال سهم نقشهاي مكمل همچنان درصد پايینتري نسبت به
ساير نقشها در زيستبوم كالندادهها دارد .از اين رو الزم است كه بر نقشهاي مكمل نظیر مشاوره،
پژوهش ،ممیزي و حسابرسي در زيستبوم كالندادهها به صورت ويژه تمركز شود.
 در بخش ارائه دهندگان خدمات كاربردي يا همان زنجیره ارزش كالندادهها به ترتیب نقشها و كسب
وكارهاي «جمعآوري» و «تحلیل» در زيست بوم كالندادهها فعاالن بیشتري را به خود اختصاص
دادهاند كه با مقايسه با نتايج پیمايش سال گذشته شاهد افزايش قابل توجه فعالیت «جمعآوري»
دادهها در میان ارائه دهندگان خدمات كاربردي هستیم .همچنین سهم پايین فعالیت مصورسازي
حاكي از آن است كه بسیاري از شركتها يا سازمانهاي فراهم كننده دادهها در زمینه «مصورسازي»
بیشتر متكي به توان داخلي سازمان هستند .نتايج حاصل از پیمايش فراهمكنندگان دادهها در سال
 97كه به موازات اين پیمايش از سازمانهاي دولتي به انجام رسید نیز اين نتیجه را تأيید مينمايد.
 در میان نقشهاي مكمل زيست بوم كالندادهها نیز مشابه سال گذشته تعداد بیشتري از كسب و
كارها در حوزههاي «تولید سختافزار و نرمافزار» و «مشاوره و آموزش» مشغول به كار بودهاند
كه اين امر نیز به نوعي نشاندهنده نقطه قوت كسب وكارهاي فعال در اين نقشها در زيست بوم
كالندادهها مي باشد .دلیل اين امر از يک طرف ناشي از ظرفیت باالي نیروي انساني در كشور در
حوزه نرم افزار و نیز سرمايه بر نبودن راه اندازي اين كسب و كارها در كشور است .از سوي ديگر
ميتوان تقاضاي باال در حوزه خدمات دادهاي در حوزه آموزش را نیز از ديگر داليل فراواني بیشتر
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كسب و كارهاي اين حوزه برشمرد هر چند مشاوره و آموزش سهم پايیني را در میان كلیه فعالیتهاي
اين حوزه به خود اختصاص داده است.
 99 درصد از كسب و كارها با استفاده از روش  B2Bخدمات و محصوالت كالندادهاي خود را به
مشتريان ارائه مينمايند ،پس از آن به ترتیب روش  B2Gو  B2Cداراي بیشترين فراواني ميباشند.
در برخي موارد نیز شركتها از طريق يک واسطه ،خدمات نهائي خود را ارائه ميدهند (روش
.)B2B2G
 .2.9زیرساختهاي انتقال ،ذخیرهسازي و تحلیل
 در سااال  94 ،97درصااد از شااركتها حجم داده هاي مورد پردازش خود را در محدوده ترابایت
تخمین زدهاند .همچنین ،در مقايسااه با نتايج پیمايش سااال  ،97فراواني دادههاي مورد پردازش در
سال  97در محدودۀ پتابايت از  11در صد به  17در صد افزايش دا شته ا ست .اين امر بیانگر اهمیت
ايجاد زيرساااختهاي الزم براي پردازش كالندادهها در سااالهاي آتي و وجود تقاضااا در اين بازار
ميباشااده همچنین ساارعت تولید داده هاي مورد پردازش براي  71درصااد از شااركتها در محدودۀ
 MB/secقرار دارد.
 حدود نیمي از دادههاي شركتهاي فعال در حوزه ارائه خدمات كالندادهها ساختاريافته ميبا شد،
اين در حالیست كه حجم دادههاي بدون ساختار در سال  97نسبت به سال  11 ،97درصد افزايش
دا شته ا ست و تنوع منابع دادهاي در میان صنايع مختلف نیز مؤيد لزوم ايجاد زير ساختهاي الزم
براي استفاده از دادههاي نیمه ساختاريافته و بدون ساختار سازمانها ميباشد و ضروري است عالوه
بر آزادسازي دادههاي دولتي ،حمايتهاي الزم براي توسعه زیرساختهاي انتقال ،ذخیره سازي
و تحلیل كشور صورت گیرد.
 .2.2كسبوكار و اقتصاد
 71 درصد از شركتهاي مورد پیمايش ،شركتهاي كوچک و متوسط (با پرسنل كمتر از  41نفر)
هستند .لذا نیاز است حمايتهاي الزم از اين شركتها براي تداوم و توسعه كسبوكارشان صورت
گیرد .همچنین افزايش  11درصدي سهم شركتهاي بزرگ نسبت به نتايج پیمايش سال گذشته،
حاكي از ورود شركتهاي بزرگ به بازار كالندادههاست.
 شركتهاي كالنداده با اندازه بزرگتر و باسابقه بیشتر ارائهدهنده راهكارهاي سختافزاري و شركتهاي
با اندازه كوچكتر و سابقه كمتر ارائهدهنده راهكارهاي نرمافزاري هستند .مدلهاي درآمدي با الگويي
مشابه سال گذشته به صورت فروش خدمات ( 49درصد) ،فروش سختافزار ( 14درصد) ،فروش
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نرمافزار ( 14درصد) ،حق اليسنس ( 14درصد) و اجاره دادن زيرساخت ( 14درصد) ،رايجترين
مدلهاي درآمدي شركتهاي ارائهدهنده خدمات كالندادهها در كشور بودهاند .با اين حال مدلهاي
درآمدي رايج در دنیا نظیر تبلیغات و هزینه بر حسب استفاده سهم قابل توجهي را به خود
اختصاص ندادهاند و فروش داده نیز همچون سال گذشته كمترين سهم را در میان مدلهاي درآمدي
دارد .دلیل عدم تنوع در مدلهاي درآمدي مبتني بر داده در داخل كشور را ميتوان فراهم نبودن
الزامات قانوني در خصوص مالكیت داده دانست.
 .2.7حقوقي و قانوني
 علیرغم اينكه استفاده از تكنیکهاي تامین حريم خصوصي توسط ارائهدهندگان خدمات كالندادهها
از اهمیت خاصي برخوردار است ،بر اساس نتايج پیمايش سال  %19 ،97از شركتها از هیچ راهكار
خاصي در اين خصوص استفاده نميكنند اين امر ميتواند ناشي از عدم استفاده اين شركتها از
اطالعات شخصي افراد باشد .با اين حال الزم است در صورت مطرح شدن بحث دادههاي باز دولتي به
اين موضوع توجه بیشتري شود .همچنین  %91از شركتها از تكنیک رمزنگاري دادهها %17 ،از
روش گمنامسازي و  %4از تكنیک مستعارسازي براي تامین حريم خصوصي استفاده ميكنند .بیشترين
راهكارهاي مورد استفاده جهت تامین صحت دادهها به ترتیب سامانههاي نظارتي و كنترل
دسترسيها ميباشند.
 از نقطه نظر قوانین ،مقررات و استانداردها ،شركتهاي پردازشگر قوانین مرتبط با «امنیت دادهها»
و «قوانین داده دولتي باز» و سپس «مالکیت داده» را در زمره اثرگذارترين قوانین و مقررات ،و
استانداردهاي مرتبط با «فرآیندهاي دادهمحور» را در زمره مؤثرترين استانداردها بر كسب و كارشان
برشمردهاند.
 مهمترين چالشهاي حقوقي و قانوني توسط شركتها «كمبود شركت هاي مشاورهاي حقوقي و
مهارتهاي حقوقي در حوزه كالن دادهها» و «محدودیت هاي قانوني در حوزه كالندادهها»
ذكر شده است .برخي از فعاالن اين حوزه به فقدان مقررات الزم جهت دسترسي به دادهها و
چالشهاي مرتبط با مالكیت داده و حريم خصوصي اشاره نمودهاند.
 .2.6آموزش و پژوهش
 به ترتیب تنها  %37و  %11از شركتهاي كالندادهاي مورد پیمايش ،ارائه دهنده خدمات مكمل همچون
«مشاوره و آموزش» و «پژوهش» در حوزه كالن دادهها در كشور بوده اند.
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 بر اساس پیمايش سال  ،97به طور متوسط تنها  17درصد از نیروي انساني متخصص شركتهاي
مورد پیمايش در حوزه ارائه خدمات كالندادهها و به صورت واحدي مجزا در شركت هاي مذكور
مشغول به فعالیت هستند .بررسي نیروي انساني فعال در زمینه كالندادهها به تفكیک صنعت نیز
نشان ميدهد باالترين سهم نیروي انساني متخصص در اين حوزه مربوط به  ICTو بانكداري ميباشد
و ساير صنايع درصد كمي از نیروي انساني فعال در اين حوزه را به خود اختصاص دادهاند .چالش
كمبود نیروي انساني ماهر در حوزه كالندادهها مختص كشور ما نبوده و اين موضوع در سطح جهاني
نیز مورد توجه قرار گرفته است .در اين راستا بايستي سیاست ها و سازوكارهاي تربیت نیروي انساني
متخصص در حوزه كالندادهها در اولويت برنامههاي آموزشي مراكز آموزشي رسمي و حرفه اي قرار
گیرد.
 در بعد فرهنگي و اجتماعي كه مهمترين بعد چالشي مورد اشاره فعاالن اين حوزه انتخاب شده است
«فرهنگ پایین سازمانهاي كشور در شناخت و درک اهمیت كالن داده ها» مطرح شده است.
همچنین مهمترين چالش ذكر شده توسط شركتهاي مورد پیمايش در حوزه فناوري «كمبود نیروي
انساني و تخصصهاي مورد نیاز» و «كمبود تحقیق و توسعه در زمینه كالنداده ها» بوده
است كه مجدداً بر لزوم توجه به آموزش در اين زمینه و تدوين و اجراي دورههاي آموزشي دانشگاهي
و كاربردي براي تربیت نیروي انساني متخصص در حوزه كالندادهها تأكید دارد.
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