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تقدیر و تشکر
بدین وسیله از كلیه سازمانها و نهادهاي شركتكننده در پیمایش و نمایندگان آنها ،سركار خانم مهندس
نسترن محسنی و جناب آقاي دكتر احسان آریانیان به ترتیب به عنوان كارفرما و مجري پروژه «بررسی پیش
نیازها و تبیین ویژگیها و چارچوبهاي فنی و زیرساختی و الزامات حقوقی ،مقرراتی و قانونی امكان بهره
گیري و ارایه خدمات كالندادهها ( ،»)Big Dataو همچنین از مشاوران و همكاران پروژه مذكور ،جناب آقایان
دكتر ایوب محمدیان ،مهندس مرتضی سرگلزاییجوان ،مهندس پوریا عاملی و سركار خانمها دكتر ماندانا
فرزانه ،مهندس فاطمه مظفري ،مهندس مینا علیزاده ،نیلوفر زرینقلم و دیگر پیمایشگران عزیز تقدیر و تشكر
فراوان به عمل میآید.
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گزارش خالصه مدیریتی اولین پیمایش فراهم كنندگان دادهها و كالن دادهها
(كنترلكنندهها) در ایران
 .1مقدمه
مفهوم كالن داده ها معموالً به مجموعه اي از داده ها اطالق می شود كه اندازه آنها فراتر از حدي است كه با
نرم افزارهاي معمول بتوان آنها را در یک زمان معقول جمع آوري ،دقیق سازي ،مدیریت و پردازش كرد.
براساس آخرین گزارش هاي منتشر شده توسط موسسات تحقیقاتی و مشاوره اي بین المللی پیش بینی
میشود حجم داده هاي جهان با رشد سریع و نمایی از میزان  4.4زتابایت در سال  3179به میزان  44زتابایت
در سال  3131خواهد رسید .اما امروزه نگرانی بسیاري از سازمانها حتی فراتر از استفاده از فناوريها براي
مدیریت ،كنترل و پردازش داده ها ناشی از افزایش حجم ،سرعت تولید ،تنوع ،نوسان ،صحت و اعتبار داده ها
می باشد .چرا كه نقش داده ها و كالن داده ها در بسیاري از سازمانها تعیین كننده فرایند انجام كار و حتی
مسیر حركت آینده سازمان بوده است فلذا چگونگی ایجاد ارزش تجاري از داده ها از اهمیت بیشتري برخوردار
شده است .براساس نتایج تحقیقات صورت گرفته ،استفاده از كالن داده ها داراي تاثیرات سازمانی زیادي
همچون كاهش هزینه ،افزایش درآمد ،افزایش بهره وري و نیز ظهور نوآوري هاي جدید در سازمانها بوده است.
در كشور ما نیز بسیاري از سازمانهاي فراهم كننده داده -هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی -به اهمیت
و ضرورت بهره برداري از كالن داده ها پی برده و اقدامات پراكنده اي در این زمینه انجام داده اند .از این رو
در این گزارش وضعیت موجود داده ها و كالن داده ها در بخش ها و صنایع مختلف كشور از جنبههاي مختلف
كسب و كاري ،فنی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .چرا كه وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات ،در راستاي اجراي سند راهبردي برنامه ششم توسعه كشور ،فناوري كالندادهها را به عنوان یكی از
فناوريهاي نوین و موضوعات محوري براي توسعه فناوري و كسبوكارهاي مرتبط با فاوا شناسایی كرده است.
از این رو پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات) نیز پروژه «رگوالتوري كالندادهها»
به كارفرمایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به اجرا گذارده است .در جریان اجراي پروژه فوق
اولین پیمایش حوزه فراهم كنندگان دادهها و كالن دادهها (كنترلكنندهها) در ایران در سال  7931در
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات به مرحله اجرا گذاشته شد .مستند حاضر ،گزارش خالصه مدیریتی اهم
یافتههاي اولین پیمایش سازمان هاي فراهم كننده داده (كنترلكنندههاي داده) در ایران در سال 7931
میباشد .همچنین ،گزارش كامل و خالصه مدیریتی پیمایش مذكور در سایت طرح كالن دادههاي پژوهشگاه
ارتباطات و فناوري اطالعات به آدرس  bigdata.itrc.ac.irمنتشر شده است و در اختیار عموم قرار گرفته است.
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در این پیمایش ابعاد مختلف داده ها و كالن داده ها از جنبه هاي مختلف كسب و كاري ،حقوقی و فنی شامل
ویژگیهاي دادهها ،مدیریت داده ها ،زیستبوم داده ها ،ویژگیهاي سازمانی ،فناوريهاي مرتبط با كالن دادهها،
استانداردها و مقررات ،چارچوب اقتصاد و نوآوري داده محور و نیز سیاستها و چارچوب داده باز ،مورد مطالعه
و ارزیابی قرار گرفت .پرسشنامههاي تهیه شده براي  14سازمان در صنایع مختلف فناوري اطالعات و ارتباطات،
انرژي ،حملونقل ،بانكداري ،بورس و بیمه ،سالمت ،رسانه ،ورزش ،تفریح و سرگرمی ،كشاورزي و دامپروري،
ساخت و تولید و محیط زیست ارسال گردید .همچنین این پرسشنامه از طریق وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات به سایر وزارت خانهها شامل وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت نفت ،وزارت راه و شهرسازي،
وزارت نیرو ،وزارت علوم و تحقیقات ،وزارت بهداشت ،وزارت امور اقتصاد و دارایی ،وزارت جهاد كشاورزي و
بانک مركزي نیز ارسال گردید .پس از  6مرحله پیگیري و حدود  31جلسه حضوري با نمایندگان
وزارتخانهها/سازمانها تعداد  44پرسشنامه تكمیل شده كه  47عدد از آنها مورد تحلیل و نتایج آن در این
گزارش ارائه گردیده است.
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 .2اهم مشاهدات و یافتههای اولین پیمایش فراهم كنندگان دادهها و كالن دادهها (كنترلكنندهها)
در ایران
مهمترین مشاهدات و یافتههاي اولین پیمایش كنترلكنندهها در ایران به تفكیک حوزههاي مختلف به شرح
زیر میباشد:
 .2.1ویژگیهای دادهها
 دادههاي  %19سازمانهاي فراهم كننده در كشور به صورت دیجیتالی و ساختاریافته است .با توجه
به منابع دادهاي جدید نظیر شبكههاي اجتماعی و سنسورهاي اینترنت اشیا ،كه اغلب دادههاي بدون
ساختار هستند ،سازمانهاي فراهمكننده داده و ارائه دهندگان خدمات پردازش باید از هم اكنون
زیرساختها و مهارتهای فنی الزم براي خلق ارزش از این نوع دادهها را نیز در آینده نزدیک
فراهم نمایند .انتظار میرود كه رشد دادههاي بدون ساختار در صنعت مالی (بانكداري ،بورس و بیمه)
 ،رسانه و ارتباطات بیش از سایر صنایع باشد و بنابراین الزم است سازمانهاي فعال در این صنایع
زیرساختهاي الزم براي گردآوري و ذخیرهسازي دادههاي بدون ساختار را نیز ایجاد نمایند.
 دادههاي جمعآوري شده بین واحدهاي مختلف در  %01سازمانها به صورت یكپارچه میباشد .با
توجه به اهمیت یكپارچهسازي دادهها و وجود جریانهاي دادهاي میان واحدهاي مختلف جهت ،الزم
است سازمانها بیشتر در جهت تحلیل دادههاي یكپارچه شده خود گام بردارند.
 بیشتر دادههاي جمع آوري شده در سازمانها در راستاي اهداف و ماموریتهاي سازمانی و در بخشهاي
عملیات اصلی ،ارتباط با مشتري و فناوري اطالعات می باشد %91 .سازمانها دادههاي خود را در داخل
كشور و در قالب مراكز داده داخل سازمان نگهداري مینمایند .درحالیكه شبكه توزیع محتوا تنها
 %9از محل نگهداري دادههاي سازمانها را به خود اختصاص میدهد ،لیكن در صورتی كه شرایط و
زیرساختهاي الزم در كشور مهیا گردد ،استفاده از شبکه توزیع محتوا میتواند به سبب فراهم
نمودن امكان تمركز بر روي عملیات اصلی و حل چالشهاي مرتبط با مباحث امنیتی و كیفیت
نگهداشت دادهها ،به عنوان یک فرصت براي سازمانها مطرح باشد.
 .2.2مدیریت داده
 بیش از  %64از سازمانها در حال ایجاد ساختارهاي مرتبط با امنیت و محرمانگی داده یا ارزیابی و
بهبود ساختارهاي موجود میباشند .اما تاكنون موضوعات حکمرانی داده كه مشخصا در زمینه
مدیریت داده ،حق تصمیمگیري و مسئولیت در خصوص فرآیندهاي مرتبط با داده ،سیاستها و
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استانداردها در زمینه كیفیت داده ،معماري ،یكپارچگی داده و انباره داده است ،كمتر مورد توجه قرار
گرفته است.
 %07 سازمانهاي فراهم كننده داده (كنترلكنندهها) از تكنیک رمزنگاری براي تأمین حریم خصوصی
دادههاي خود استفاده میكنند .نتایج حاصل از پیمایش شركتهاي ارایه دهنده خدمات كالن داده
(پردازشگرها) نیز نشان میدهد بیشتر سازمانهاي ارائهدهنده خدمات پردازش و تحلیل نیز از تكنیک
رمزنگاري براي حریم خصوصی استفاده مینمایند .در صورتیكه تكنیکهاي مستعارسازي و گمنام-
سازي جهت حذف هویت ،كمتر در تبادالت داده میان سازمانها مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه
به اینكه در رمزنگاري احتمال فاش شدن اطالعات هویتی و رفتار فرستنده و یا گیرنده داده وجود
دارد ،پیشنهاد میشود سازمانها جهت تبادل داده با سایر سازمانها بیشتر از روشهاي مستعارسازی
و یا گمنامسازی استفاده نمایند چرا كه این روش ها خطر فاش شدن اطالعات هویتی افراد را بیشتر
كاهش میدهند .دو شیوه یاد شده خصوصا در موضوعات مرتبط با دادههاي باز اهمیت بیشتري دارد.
 در  %03سازمانهاي فراهم كننده داده زمان تشخیص نشت اطالعات بیش از یک روز است كه
براي سازمانهایی كه دادههاي متناسب با اهداف و ماموریتهایشان در بخشهاي ارتباط با مشتري و
فناوري اطالعات است ،مدت زمان باالیی به حساب میآید كه میتواند موجب ضررهای هنگفت
برای این سازمانها گردد.
 خدمات كالن دادهها از طریق افزایش دسترسی سریع و آسان به اطالعات دقیق ،افزایش كارایی و
بهبود فرایندهاي كاري ،بیشترین تاثیر را در خلق ارزش در سازمانها داشته است .سایر شیوههاي
خلق ارزش نظیر شناسایی بازار هدف و بهبود وفاداري و حفظ مشتري كمتر مورد استفاده سازمانها
قرار گرفته است .از سوي دیگر عمده سازمانها تنها  %99از دادههاي خود را با هدف ایجاد نوآوري و
 %96از دادههاي خود را جهت خلق ارزش اقتصادي مورد پردازش قرار میدهند فلذا منجر به آن شده
است كه تاكنون به مزیت رقابتی قابل توجهی در اثر استفاده از این خدمات دست نیافتهاند .با توجه
به اینكه دادهها یكی از سرمایههاي اصلی سازمانها به شمار میروند ،پیشنهاد میشود كه مدلهای
كسبوكار دادهمحور در سازمانها تدوین گردد تا امكان كسب ارزش اقتصادي و نوآوري از
دادهها جهت ارتقاي منافع سازمانی و ملی فراهم گردد.
 .2.2زیستبوم داده

5

گزارش خالصه مدیریتی اولین پیمایش فراهم كنندگان دادهها و كالن دادهها (كنترلكنندهها) در ایران

 عمده سازمانهاي فراهم كننده داده (كنترلكنندهها) ،خدمات كاربردي شامل جمعآوري ،مصورسازي
و آمادهسازي داده ها را بصورت مستقل و توسط كاركنان داخلی خود انجام داده اند و خدماتی نظیر
خدمات سکو ،پردازش و زیرساخت را به پردازشگران بیرون از سازمان واگذار نموده اند .در ضمن
اكثریت سازمان هاي فراهم كننده داده تاكنون نتوانسته اند در حوزه داده و كالن دادهها جریان هاي
درآمدي ایجاد نمایند .از سوي دیگر ،تاثیر مدیریت داده بر ایجاد مدلهاي نوین كسبوكار دادهمحور
در این سازمانها در سطح اقدمات پراكنده بوده و عمده سازمانها از مدیریت نظام مند مشخصی براي
ایجاد مدلهاي نوین كسبوكار داده محور برخوردار نبوده اند.
 بخش عمدهاي از سازمانها ،دادههاي خود را با دیگر نهادها نظیر مشتریان ،تامینكنندگان و دولت
به اشتراک نمیگذارند .این در حالیست كه طبق پیمایش انجام شده از پردازشگران كالندادهها در
سال  ،31عدم اعتماد سازمانها و شركتهاي دولتی و عدم دسترسی به دادههاي دولتی یكی از
چالشهاي جدي است كه جهت توسعه زیستبوم كالندادهها باید مرتفع گردد .بر این اساس پیشنهاد
میشود كه حاكمیت با تدوین استانداردهای كیفیت داده و تشویق نهادهاي دولتی به ایجاد
بسترهای تبادل دادههای باز دولتی ،زمینه تبادل بیشتر دادهها میان نهادها را فراهم نماید تا از
این طریق امكان خلق ارزش اقتصادي بیشتر فراهم گردد.
 .2.2ویژگیهای سازمان ها
 در %63از سازمانها ،مدیریت ارشد سازمان از مدیریت كالنداده حمایت میكند ،در  %64از سازمانها
واحد فناوري اطالعات با سایر واحدها جهت فعالیتهاي مرتبط با كالندادهها همكاري مینماید و
فرایندهاي كاري نیز به صورت اتوماتیک و خودكار انجام میگردد .اما در بیشتر این سازمانها كاركنان
در حوزه كالن داده از مهارت جامع و قابل قبولی برخوردار نیستند ،برنامه مشخصی در خصوص جذب
و یا پرورش استعدادها و مهارتهای نیروی انسانی در حوزه كالنداده وجود ندارد و اهداف و
استراتژیهای مشخصی جهت بهرهمندی از كالن دادهها وجود ندارد.


 %04از سازمانها منابع مالی و بودجه مستقل براي كالندادهها ندارند .به طور كلی میتوان گفت
علی رغم حمایت مناسب مدیریت ارشد در زمینه مدیریت كالن داده و همكاري باالي میان واحد
فناوري اطالعات با سایر واحدها ،منابع انسانی موجود در سازمان فاقد مهارتهاي الزم در زمینه
كالنداده هستند و منابع مالی و بودجه كافی در این زمینه تخصیص داده نمیشود .به نظر
میرسد با توجه به اینكه عمده سازمانها اهداف و استراتژيهاي مشخصی در زمینه بهرهمندي از

6

گزارش خالصه مدیریتی اولین پیمایش فراهم كنندگان دادهها و كالن دادهها (كنترلكنندهها) در ایران

كالندادهها ندارند ،لذا این امر منجر به آن شده است كه منابع انسانی و مالی كافی به این امر اختصاص
داده نشود.
 %00 از سازمانها فرهنگ تصمیمگیری داده محور ندارند .بر این اساس پیشنهاد میگردد كه نهاد
حاكمیتی با ارائه مشوقهاي الزم در جهت توسعه و ترویج فرهنگ نوآوري داده محور اقدامات گسترده-
تري انجام دهد تا مقاومت سازمانها در كل كشور در انتشار و استفاده از دادهها و تجهیزات
كالن دادهها كاهش یابد .این امر موجبات رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان را فراهم میآورد.
 .2.2فناوریهای مرتبط با كالندادهها
 تنها  %06از سازمانها ،زیرساختهاي فناوري مقیاسپذیر و یكپارچه براي كالندادهها دارند و بخش
كمی از آنها انباره داده ،فناوري اكتشاف دانش و فناوريهاي مصورسازي داده را مورد استفاده قرار
میدهند .به عالوه تنها  %00سازمانها معماري فناوري یكپارچه دارند .به صورت كلی عمده سازمان-
ها از زیرساختهای نسبتا مناسبی در زمینه كالندادهها برخوردار هستند.
 .2.2استانداردها و مقررات
 اقدامات استانداردسازي در حوزه كالن دادهها كه توسط سازمانها انجام شده است به ترتیب شامل
توسعه استانداردهاي جدید در حوزه كاري خود ،توسعه استانداردهاي جدید با دیگر حوزه ها ،توافق
با سایر نهادها بر روي استانداردها بوده است .به عالوه استانداردهایی كه بیشترین تاثیر را در مدیریت
كالن داده در سازمانها داشتهاند شامل ذخیرهسازي و نگهداري دادهها ،فرایندهاي داده محور و
شیوههاي نمایش داده بوده است.
 از سوي دیگر فقدان قوانین در حوزههاي حریم خصوصی و امنیت داده و همچنین مالکیت
فکری از موضوعاتی است كه تاثیر بهسزایی در فعالیت كنترلكنندهها و پردازشگران كالندادهها دارد
و در نتیجه حاكمیت باید در این زمینه به تدوین قوانین و مقررات مربوطه جهت تسهیل و توسعه
بهرهبرداری از كالندادهها بپردازد.
 بیشترین محدودیتهاي رگوالتوري كه مانع سازمانها در دستیابی به نوآوری داده محور شده
است اخذ مجوز و ایجاد الزام استفاده از محصوالت و سرویسهای بومی است .همچنین نیازهاي
سازمانها براي پشتیبانی از كالندادهها توسط دولت به ترتیب اولویت شامل ترویج فرهنگ استفاده
درست از دادهها ،ایجاد سازوكارهاي اخذ تایید از كاربران و حل موضوعات مربوط به مالكیت داده بوده
است .شفافسازي جنبههاي كپی رایت ،حمایت از راهكارهاي فنی افزایش حفاظت از داده و ترویج
اعتماد به فناوريهاي كالنداده از اهمیت كمتري براي سازمانها برخوردار بوده است.
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 .2.2چارچوب اقتصاد دادهمحور
 %61 چالشهاي موجود در سازمانها در خصوص كالندادهها در خصوص كمبود نیروی انسانی
متخصص و  %01این چالشها در زمینه كیفیت داده است .حجم باالي دادهها ،به هنگام نبودن
دادهها ،فقدان امكانات و زیرساخت و پلتفرم مورد نیاز و فقدان مهارتهاي كسبوكار و مدیریت در
این حوزه از دیگر موضوعاتی است كه چالشهاي جدي پیش روي سازمانها جهت بهرهمندي از
كالندادهها ایجاد نموده است.
 .2.2سیاستها و چارچوب داده باز
 %39 كنترلكنندهها با تقاضا براي داده مواجه هستند این در حالیست كه مشاركت اجتماعی میان
سازمانها و نهادهاي مختلف جهت انتشار داده وضعیت مناسبی ندارد .از سوي دیگر  %70آنها در
حوزه داده باز مطالعه داشتهاند اما آگاهی و آشنایی كافی با مفهوم داده باز در بدنه سازمان وجود
ندارد .به عالوه عدم وجود چارچوب قانونی مناسب درباره مسئله حق استفاده از اطالعات،
عدم وجود چارچوب قانونی مناسب انتشار و استفاده داده میان متولیان فناوری و عدم
وجود مرجع قانونگذار و مجری در حوزه مالکیت داده از مهمترین موانع انتشار داده باز است.
 .2.2تحلیل صنایع مورد بررسی
 در صنعت  ICTبه ترتیب «حمایت مدیریت ارشد سازمان»« ،انباره داده»« ،زیرساختهاي فناوري»
و «همكاري میان واحد فناوري اطالعات با سایر واحدها» از سطح بلوغ باالتري برخوردار هستند و
«به اشتراک گذاري دادهها با دیگر نهادها» و «خرید یا جمعآوري مجموعه دادهها از دیگر نهادها»
سطح بلوغ پایینتري را نشان میدهد.
 در صنعت انرژی «همكاري میان واحد فناوري اطالعات با سایر واحدها»« ،زیرساختهاي فناوري»،
«خودكارسازي فرآیندهاي سازمان» و «معماري فناوري» را میتوان به عنوان نقاط قوت این صنعت
برشمرد .سازمانهاي مربوطه در ابعاد «جذب و پرورش نیروي انسانی»« ،فناوريهاي اكتشاف دانش»،
«مدیریت دادهها در مدل كسب و كار» و «درک و مهارتهاي كاركنان» سطح بلوغ كمتري را نشان
میدهند.
 در صنعت حمل و نقل «همكاري میان واحد فناوري اطالعات با سایر واحدها»« ،خودكارسازي
فرآیندهاي سازمان»« ،فناوريهاي مصورسازي دادهها» و «معماري فناوري» و همچنین «حمایت
مدیریت ارشد سازمان» نقاط قوت این صنعت در ارزیابی شاخصهاي بلوغ بوده و «خرید یا جمعآوري
دادهها از دیگر نهادها» پایینترین سطح بلوغ را دارد.
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 در صنعت بانکداری ،بورس و بیمه «خودكارسازي فرآیندهاي سازمان»« ،فناوريهاي مصورسازي
دادهها»« ،به اشتراک گذاري دادهها با دیگر نهادها» و «خرید یا جمعآوري مجموعه دادهها از دیگر
نهادها» داراي سطح بلوغ باالتري هستند و كمترین امتیاز مربوط به «جذب و پرورش نیروي انسانی»،
«مدیریت دادهها در مدل كسبوكار» و «زیرساختهاي فناوري» میباشد.
 در حوزه سالمت ،باالترین سطح بلوغ مربوط به «خودكارسازي فرآیندهاي سازمان»« ،حمایت
مدیریت ارشد سازمان» و «همكاري میان واحد فناوري اطالعات با سایر واحدها» بوده و كمترین
امتیاز مربوط به «خرید یا جمعآوري داده از دیگر نهادها» و پس از آن «جذب و پرورش نیروي
انسانی» میباشد.
 در مقایسه صنایع مختلف با یكدیگر ،صنعت  ICTدر شاخصهاي مدیریت دادهها در مدل كسبوكار،
انباره داده ،حمایت مدیریت ارشد سازمان؛ صنعت حمل و نقل در شاخصهاي معماري فناوري،
فناوريهاي مصورسازي داده ،فناوريهاي اكتشاف دانش صنعت ،زیرساخت فناوري صنعت ،تخصیص
منابع مالی و بودجه ،فرهنگ تصمیمگیري داده محور ،درک و مهارتهاي كاركنان ،همكاري میان
واحد فناوري اطالعات با سایر واحدها ،اهداف و استراتژيها؛ دو صنعت بانکداری ،بورس و بیمه و
سالمت در خودكارسازي فرایندها؛ دو صنعت  ICTو حمل و نقل در جذب و پرورش نیروي انسانی،
صنایع بانکداری ،بورس و بیمه و حمل و نقل در خرید یا جمعآوري مجموعه دادهها از دیگر نهادها
و صنعت بانکداری ،بورس و بیمه در به اشتراک گذاري دادهها با دیگر نهادها ،رتبه اول را كسب
كردهاند.
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