
بهمعنابخش 
حکمران داده خط مش 

بانکداری به کمکصنعت در 
سیستم های نَرمرو ش شناس 

 محمدعل فائض راد
 ابوالفضل خوشنویسان

بانک تجارت



خط مش حکمران داده چیست؟

o سازمان با رویکرد مؤثر دارایی های داده و اطالعات قواعدی برای مدیریت
 هدایت اقدامات در حوزه داده

 

 دادهبه دسترسی •

 دادهاز استفاده •

 یکپارچگی داده•

 تمامیت داده•

 منشأ و تبار داده•

 نگهداری و بایگانی داده•

•...



دسترس به داده                
،دامنه، نحوه و جایگاه  دسترس

بهره برداری از داده ها کنترل و  



موقعیت مسأله زا

o را ایجاد موقعیت مسأله زا دسترسی به داده در صنعت بانکداری یک
 :می کند که ساختارنیافته یا بدساختار است

 

 ی نفعان چندگانهذ•

 نگرش های چندگانه•

 غیرقطعیجوانب ناملموس و •



تصویر گویا



CATWOE
تعریفعنوان

C
)مشتریان(

بانک واحدهای -۱
تابعه شرکت های -۲
همکار شرکت های -۳
نظارتی و باالدستی نهادهای -۴
بانک مشتریان -۵

A
)بازیگران(

داده مدیریت دپارتمان -۱
اطالعات فناوری اداره -۲
ریسک مدیریت اداره -۳
روش ها و تشکیالت اداره -۴

T
)فرآیند تبدیل(

 کمک به برطرف شده نیاز« خروجی به تبدیل فرآیند تحت »داده به نیاز« ورودی
.می شود تبدیل »داده به دسترسی ارائه

W
)جهان بینی(

.می شود ارزش آفرینی موجب داده به دسترسی -۱
.می دهد کاهش را گزارش دهی و امنیتی ریسک داده به دسترسی کنترل -۲
.ددار  مستقیم ارتباط دسترسی شیوه و بستر با داده، به نیاز برطرف شدن -۳

O
)مالک(

مدیرعامل -۱
داده مدیریت کمیته -۲

E
)محدودیت های محیطی(

ینظارت و حاکمیتی دستگاه های از ناشی خارجی گزارش های و باالدستی قوانین -۱
 بستر در بانک از بیرون شرکت های با همکاری شیوه از ناشی محدودیت های -۲

تعاملی بسترهای و پلتفرم ها



تعریف ریشه ای

نظام حکمرانی داده، دسترسی به داده را برای کل واحدها و ذی نفعان 

ا بانک از طریق روش های امن، کارا و متناسب با درخواست فراهم می کند ت

بد و ارزش آفرینی متناسب با وظایف شغلی در سراسر بانک گسترش یا

.منجر به توسعه محصوالت و خدمات بانک شود



مدل مفهوم از 
اقدامات 

موردنیاز در 
 جریان دسترس

به داده



 محدوده بازتعریف -۱
 اساس بر داده به نیازمندی
 سازمانی مأموریت

 همکاران، و جانسن ؛۲۰۱۰ ،داوس(
 )۲۰۲۳ ریچنتال، ؛۲۰۲۰

 ادبیات یکسان سازی -۲
  هواژه نام مبتنی بر سازمانی

 کسب وکار
 و شین ؛۲۰۱۷ همکاران، و چنگ(

 )۲۰۲۰ همکاران،

 آموزش و آگاه سازی -۳
 تتعامال به نسبت کارکنان

داده محور
)۲۰۲۰جانسن و همکاران، (



 هبرپای داده ها طبقه بندی -۱
 حساسیت و محرمانگی

 و کیم ؛۲۰۱۴ همکاران، و هریپساک(
 )۲۰۲۳ ریچنتال، ؛۲۰۱۴ همکاران،

 یمحرمانگ سطح تبیین -۲
 و برون سازمانی تعامالت در

  اکوسیستمی
)۲۰۱۹داسگوپتا و همکاران، (



 به منظور فراداده تعریف -۱
 داده  ها توصیف

 همکاران، و بروس ؛۲۰۱۰ براون، و ختری(
 )۲۰۱۹ همکاران، و آبراهام ؛۲۰۱۶

 داده درخواست ترجمه -۲
 میانجی نقش های مبتنی بر

داده حکمرانی در
)۲۰۲۳؛ ریچنتال، ۲۰۲۲ژو، (



 دسترسی از پرهیز -۱
  داده پایگاه به مستقیم
 )OLTP( تراکنشی

 )۲۰۲۲ نادال، ؛۲۰۲۱ ماهانتی،(

 رب دسترسی بر تمرکز -۲
 دهپایگاه دا و داده انبار پایه

)OLAP( تحلیلی
)۲۰۲۲؛ نادال، ۲۰۲۱ماهانتی، (



 ایمن، کانال شناسایی -۱
 رایب وظایف مبتنی بر و کارا

 داده اشتراک
 و جانسن ؛۲۰۱۶ همکاران، و برگمن(

 )۲۰۲۰ همکاران،

 ایمن، فرمت شناسایی -۲
 رایب وظایف مبتنی بر و کارا

 داده اشتراک
)۲۰۲۱ همکاران، و اریورک(



 محیط های بر تمرکز -۱
 تایید مورد داده مدیریت

 )۲۰۲۱ یو، و جیا(

 برای دسترسی تبیین -۲
درخواست کننده مخاطب

)۲۰۲۰جانسن و همکاران، (



از یک موقعیت مسأله زا 
یک موقعیت به 

بهبودیافته در زمینه 
دسترسی به داده 
مبتنی بر مدل مفهومی 

SSM رسیده ایم. 
حوزه خط مشی  ۱۴

حکمرانی داده ذیل 
شش اقدام شامل 

، ریسک، درخواست
، زیرساخت، پردازش
 دسترسیو  مسیر

.شناسایی شدند



“Too often we forget that genius, too, depends upon the 
data within its reach, that even Archimedes could not 
have devised Edison’s inventions.”

Ernest Dimnet


