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ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ Big Data Technology

تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology

تمهيد:



ﺻنﺪوق النقﺪ الﻌﺮﺑﻲ ﻣؤﺳﺴة ﻣالية ﻋﺮﺑية إﻗﻠيمية تﺄﺳﺴت ﻋام  1976وﻣقﺮھا
أﺑﻮ ظبﻲ ﺑﺪولة اﻹﻣارات الﻌﺮﺑية المﺘﺤﺪة ،ﺑﺪأت ﻣمارﺳة نشاطها ﻓﻲ ﻋام
 ،1977وﯾبﻠغ ﻋﺪد الﺪول األﻋضاء ﻓيها  22دولة ﻋﺮﺑية .ﯾﺴﻌى الﺼنﺪوق إلى
أن ﯾﻜﻮن ﻣؤﺳﺴة ﻣالية ﻋﺮﺑية راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠال دﻋم اﻹﺻﻼﺣات اﻻﻗﺘﺼادﯾة
والمالية والنقﺪﯾة لﻠﻮﺻﻮل إلى اﻻﺳﺘقﺮار المالﻲ ﻓﻲ المنﻄقة الﻌﺮﺑية.
ﻓﻲ ظﻞ الثﻮرة الﺼناﻋية الﺮاﺑﻌة الﺘﻲ ﯾشهﺪھا الﻌالم ونظﺮا ً لﻠﺘﻄﻮر والنمﻮ
الﺴﺮﯾﻊ الﺬي ﯾشهﺪه الﻌالم ﻓﻲ ﻗﻄاع تقنية المﻌﻠﻮﻣات وظهﻮر الﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ الﺘقنيات
الﺤﺪﯾثة وﻣنها تقنية البيانات الضخمة الﺘﻲ أﺻبح لها أھمية ﻛبيﺮة ﻓﻲ ﻣﺠال تقنية
المﻌﻠﻮﻣات ﺑشﻜﻞ ﻋام وﺑالنﺴبة لﻼﻗﺘﺼاد والقﻄاع المالﻲ ﺑشﻜﻞ ﺧاص ،ﻓقﺪ تم
إﻋﺪاد ھﺬا الﻜﺘيﺐ والمﻮﺟﮫ لﻠفئة الﻌمﺮﯾة ( )25-15ﻋاﻣا ً ،ﺑهﺪف تﻌﺮﯾفهم ﺑﺘقنية
البيانات الضخمة ،وتﺴﻠيط الضﻮء ﻋﻠى أھميﺘها واﺳﺘخﺪاﻣاتها .ذلك ﻓﻲ إطار
ﺣﺮص ﺻنﺪوق النقﺪ الﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠى تﺤقيق رؤﯾﺘﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻣنﺼة تﻮﻋﻮﯾة داﻋمة
لﺼانﻌﻲ القﺮار ﻓﻲ الﺪول الﻌﺮﺑية وشﺮﯾﻜا ً اﺳﺘﺮاتيﺠيا ً وداﻋما ً أﺳاﺳيا ً لهﺬه الﺪول
ﻓﻲ ﻣﺠال الﺘﺤﻮل المالﻲ الﺮﻗمﻲ واﻻﺳﺘفادة ﻣﻦ الﺘقنيات الﺤﺪﯾثة لﺘﺤقيق األھﺪاف
الﺘنمﻮﯾة ودﻋم اﻻﻗﺘﺼادات الﻌﺮﺑية.
ﯾﻌﻄﻲ الﻜﺘيﺐ نبﺬة ﻣبﺴﻄة ﻋﻦ البيانات وأھميﺘها والﺘﻌﺮﯾف ﺑﺘقنية البيانات
الضخمة وتﻮضيح ﻣﺠاﻻت اﺳﺘخﺪاﻣها ﻓﻲ الﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ القﻄاﻋات والﻮﻗﻮف ﻋﻠى
أھم الفﺮص والﺘﺤﺪﯾات لهﺬه الﺘقنية.
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أوالً  :مقدمة عن البيانات



ﺑﺪاﯾةً وﻗبﻞ الﺘﻄﺮق لﻠمﻮضﻮع األﺳاﺳﻲ وھﻮ البيانات الضخمة ﯾﺠﺐ أن نفهم
أوﻻً :ما هي البيانات؟ وما الفرق بينها وبين المعلومات والمعرفة؟
البيانات ،ﯾمﻜﻦ تﻌﺮﯾفها ﺑﺄنها ﻣﺠمﻮﻋة ﻣﻦ الﺤﺮوف ،أو الﻜﻠمات ،أو األرﻗام ،أو
الﺮﻣﻮز ،أو الﺼﻮر المﺘﻌﻠقة ﺑمﻮضﻮع ﻣا .والبيانات ﻓﻲ ﺣﺪ ذاتها ليس لها ﻣﻌنى أو
ﻗيمة ،وھﻲ الﺼﻮرة الخام لﻠمﻌﻠﻮﻣة ( ،)1ﻣثال ﺑيانات المﻮظفيﻦ وﺻﻮرھم.
أﻣا المعلومات ،ﻓهﻲ البيانات الﺘﻲ تم تﺤﻠيﻠها وﻣﻌالﺠﺘها ،ﺑﺤيث أﺻبﺤت تﺤمﻞ
ﻣﻌنى وﻗيمة ،وﯾمﻜﻦ اﻻﺳﺘفادة ﻣنها ﻓﻲ اتخاذ القﺮارات ،ﻣثﻞ الﺤﺼﻮل ﻋﻠى إﺟمالﻲ
ﻋﺪد المﻮظفيﻦ وﻣﻌﺪل أﻋمارھم وﻣﻌﺪل ﺳنﻮات الخبﺮة ... ،الﺦ.
والمعرفة ،ھﻲ ﻋمﻠية تﺤﻠيﻞ المﻌﻠﻮﻣات المخﺘﻠفة ورﺑ ُ
ﻄها ﺑبﻌضها البﻌض ووﺟﻮد
ﻓَهم واضح لها وﻣﺰﺟها ﻣﻊ الخبﺮة ،وھﻮ ﻣا ﯾﻮضﺤﮫ الشﻜﻞ الﺘالﻲ.
شﻜﻞ رﻗم ()1
الفﺮق ﺑيﻦ البيانات والمﻌﻠﻮﻣات والمﻌﺮﻓة

المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.
خالصة القول :البيانات تعني المواد الخام ،والمعلومات هي بيانات منظمة،
والمعرفة هي معلومات تم إدراكها.


 ^ĂŶĚĞƌƐ͕ :ŽŚŶ͘ ;ϮϬϭϲͿ͘ ΗĞĨŝŶŝŶŐ dĞƌŵƐ͗ ĂƚĂ͕ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
Ϳ<ŶŽǁůĞĚŐĞΗ͕WĂŐĞƐ;ϭͲϯ
Ϳ;ϭ
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البيانات الضخمة
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتتقنية
Big Data Technology
اﻟﻀﺨﻤﺔ
Big Data Technology



كيف يمكن قياس ﺣجم البيانات ؟
ﯾمﻜﻦ ﻗياس ﺣﺠم البيانات ﺑاﺳﺘخﺪام ﻣﺠمﻮﻋة ﻣﻦ وﺣﺪات القياس المخﺘﻠفة تبﺪأ
ﺑﺄﻗﻞ شﻲء وھﻲ البت ( )Bitوالباﯾت ( )Byteوالﻜيﻠﻮ ﺑاﯾت ( ،)Kilobyteوﺻﻮﻻً
ألﻋﻠى شﻲء ﻣﺘﻌارف ﻋﻠيﮫ وھﻮ دوﻣيﺠمقﺮوﺑاﯾت(.)2()Domegemegrottebyte
البت ( :)Bitھﻲ أﺻﻐﺮ وﺣﺪة تخﺰﯾﻦ ﻣمﻜنة ،تمثﻞ ﻣﺮور
أو ﻋﺪم ﻣﺮور تيار ﻛهﺮﺑاﺋﻲ ،وﻗيمة البت تﻜﻮن  1أو  0ﺣيث
ﯾمثﻞ  1ﻣﺮور تيار ﻛهﺮﺑاﺋﻲ ،و  0ﻋﺪم ﻣﺮوره (.)3
وﺣﺪة ﻗياس ﺳﻌة الﺘخﺰﯾﻦ وھﻲ البايت ) (Byteوﻣضاﻋفاتها ﻣبينة ،ﻛما ھﻮ
ﻣﻮضح ﻓﻲ الﺠﺪول الﺘالﻲ.
ﺟﺪول رﻗم ()1
أنﻮاع وﺣﺪات ﻗياس ﺣﺠم البيانات
وﺣﺪة القياس
البت Bit
الباﯾت Byte
ﻛيﻠﻮﺑاﯾت Kilobyte
ﻣيﺠاﺑاﯾت Megabyte
ﺟيﺠاﺑاﯾت Gigabyte
تيﺮاﺑاﯾت Terabyte
ﺑيﺘاﺑاﯾت Petabyte
إﻛﺴاﺑاﯾت Exabyte
زﯾﺘاﺑاﯾت Zettabyte
ﯾﻮتاﺑاﯾت Yottabyte
زﯾنﻮتاﺑاﯾت Xenottabyte
شاﯾﻠينﻮﺑاﯾت Shilentnobyte
دوﻣيﺠمقﺮوﺑاﯾت Domegemegrottebyte

اﻻﺧﺘﺼار
b
B
kB
MB
GB
TB
PB
EB
ZB
YB
XB
SB
DB

الﺤﺠم
 0أو 1
 8ﺑت
 1024ﺑاﯾت
 1024ﻛيﻠﻮ ﺑاﯾت
 1024ﻣيﺠاﺑاﯾت
 1024ﺟيﺠاﺑاﯾت
 1024تيﺮاﺑاﯾت
 1024ﺑيﺘاﺑاﯾت
 1024اﻛﺴاﺑاﯾت
 1024زﯾﺘاﺑاﯾت
 1024ﯾﻮتاﺑاﯾت
 1024زﯾنﻮتاﺑاﯾت
 1024شاﯾﻠينﻮﺑاﯾت


 tĞŝƐƐ͕ ͘ ;ϮϬϭϴͿ͘ΗŝŐ ĂƚĂ ^ŚŽĐŬƐ͗ Ŷ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƚŽ ŝŐ ĂƚĂ ĨŽƌ
>ŝďƌĂƌŝĂŶƐ ĂŶĚ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐΗ ͕ŚŝĐĂŐŽ͗ ŵĞƌŝĐĂŶ >ŝďƌĂƌǇ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ƉĂŐĞϭϵ
  Ϳ;ϯ
tĂƌĚ͕ ͘ ;2004Ϳ͘ Η,Žǁ >ŝŶƵǆ tŽƌŬƐ͗ tŚĂƚ ǀĞƌǇ ^ƵƉĞƌƵƐĞƌ ^ŚŽƵůĚ
͘<ŶŽǁ͍Η
Ϳ;Ϯ
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Big Data Technology

أساليب تخزين البيانات



تخﺘﻠف وتﺘنﻮع أﺳاليﺐ تخﺰﯾﻦ البيانات ﻣا ﺑيﻦ:
 .1بيانات هيكلية ،ﯾﺘم تخﺰﯾنها ﺑﻄﺮﯾقة ﻣنظمة ،ﻣثﻞ البيانات المﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﻗﻮاﻋﺪ البيانات وتﺘميﺰ ﺑﺴهﻮلة المﻌالﺠة والﺘﺤﻠيﻞ.
 .2بيانات غير هيكلية ،تمثﻞ النﺴبة األﻛبﺮ ﻣﻦ البيانات ،وتﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة
وﻣخﺰنة ﺑﻄﺮﯾقة غيﺮ ﻣنظمة ﻣثﻞ البيانات المﻮﺟﻮدة ﻋﻠى الشبﻜة
الﻌالمية لﻠمﻌﻠﻮﻣات (اﻹنﺘﺮنت) ﺧاﺻة ﻣنها ﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ
وتﻄبيقات الهﻮاتف الﺬﻛية وﻻ ﯾمﻜﻦ ﻣﻌالﺠﺘها ﺑﺴهﻮلة.
 .3بيانات شبة هيكلية ،تخﺰن ﺑهيئة وتﺮتيﺐ ﻣﻌيﻦ ُﻣخﺘﻠف ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ
البيانات (.)4

شﻜﻞ رﻗم ()2
أﺳاليﺐ تخﺰﯾﻦ البيانات

المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.

Ϳ;ϰمركز االحصاء" ،مفاهيم عامة حول البيانات الكبيرة" ،أدلة المنهجية والجودة ،دليل رقم ( ،;13أبوظبي،
صفحة (.)4
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تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology
مصادر البيانات



ﺑالنﺴبة لمﺼادر البيانات ،ﻓﺘنقﺴم إلى ثﻼثة ﻣﺼادر رﺋيﺴة (:)5
-1المصدر األول :البيانات التي تنتجها المؤسسات
ﻋمﻠها ﺑشﻜﻞ
البيانات الﺘﻲ ﯾﺘم إنﺘاﺟها ﻣﻦ ﻗبﻞ الشﺮﻛات والمؤﺳﺴات ﺧﻼل َ
ﯾﻮﻣﻲ ،وﯾﺘم تخﺰﯾنها ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑيانات أو ﻣﻠفات تﻜﻮن ﺧاﺻة ﺑالشﺮﻛة أو
المؤﺳﺴة.

-2المصدر الثاني :البيانات التي ينتجها اإلنسان
البيانات الناتﺠة ﻋﻦ اﻹنﺴان ﺳﻮا ًء ﻣنها المﺴﺘنﺪات المﻮﺟﻮدة ﻋﻠى أﺟهﺰة
الﺤاﺳﺐ اآللﻲ أو تﻠك المخﺰنة ﻓﻲ األﺟهﺰة المﺤمﻮل المخﺘﻠفة ﻛالﺮﺳاﺋﻞ النﺼية
وتﻄبيقات األﺟهﺰة الﺬﻛية ،إضاﻓة إلى تﻠك البيانات الﺘﻲ ﯾﺪرﺟها اﻹنﺴان ﻓﻲ
الشبﻜة الﻌالمية لﻠمﻌﻠﻮﻣات ﻣثﻞ البﺮﯾﺪ اﻹلﻜﺘﺮونﻲ وﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ،
ﻣﻦ ﻣشارﻛة لﻠﺼﻮر والمﺤادثات والﺘﻌﻠيقات وتﻜﻮن أغﻠبها ﺑيانات غيﺮ ﻣنظمة.


'ŚŽƚŬĂƌ͕D͘ĂŶĚZŽŬĚĞ͕W͘ ;ϮϬϭϲͿ͘ ΗŝŐĂƚĂ͗,ŽǁŝƚŝƐ'ĞŶĞƌĂƚĞĚĂŶĚŝƚƐ
͘/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞΗ͕ƉĂŐĞƐϮͲϰ
)(5
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ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ Big Data Technology

تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology
-3المصدر الثالث :البيانات التي تنتجها اآلالت



ھﻲ ﺟميﻊ البيانات الﺘﻲ ﯾﺘم إنﺘاﺟها تﻠقاﺋيا ً ﻣﻦ دون تﺪﺧﻞ اﻹنﺴان ،ﻣثﻞ ﺑيانات
ﻛاﻣيﺮات المﺮاﻗبة وأﺟهﺰة اﻻﺳﺘشﻌار واألﻗمار اﻻﺻﻄناﻋية.

ثانيا ً  :تﻄور أنظمة المعالجة للبيانات
لقﺪ تﻄﻮرت طﺮق وآليات ﻣﻌالﺠة البيانات ،ﺣيث ﻣﺮت ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ارتباطا ً
ﺑالﺘﻄﻮر الﺬي شهﺪتﮫ البنية الهيﻜﻠية ﺳﻮا ًء ﻋﻠى ﺻﻌيﺪ تﻄﻮر األﺟهﺰة وﻣﻜﻮناتها
وﻣﻮاﺻفاتها الفنية وآلية رﺑﻄها ﺑبﻌضها البﻌض أو وﻓقا ً لﻠﺘﻄﻮر ﻓﻲ أنظمة
الﺘشﻐيﻞ نفﺴها .ﯾمﻜﻦ تﻠخيص ھﺬا الﺘﻄﻮر إلى أھم ثﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠى النﺤﻮ
الﺘالﻲ:

 ϵͮW Ă Ő Ğ
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ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ Big Data Technology

تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology
المرﺣلة األولى :األنظمة التسلسلية أو المتتالية ()Serial Systems



ﻣﻊ ظهﻮر أول ﺣاﺳﺐ آلﻲ ﻋام  ،)6( 1945ﻛانت األﺟهﺰة تﻌﺘمﺪ ﺑشﻜﻞ أﺳاﺳﻲ
ﻓﻲ تنفيﺬ المهام ﻋﻠى اﺳﺘخﺪام "ﻣﻌالج ﻣﺮﻛﺰي" (Central Processing
)) Unit (CPUﺣيث ﯾﺘم تنفيﺬ تﻌﻠيمات البﺮاﻣج وﻣﻌالﺠة البيانات ﻓﻲ الﺬاﻛﺮة
اﻹلﻜﺘﺮونية ﺑشﻜﻞ تﺴﻠﺴﻠﻲ ،ﻣﻦ ھنا تﺄتﻲ تﺴميﺘها ﺑهﺬا اﻹﺳم ،ﻋﻠما ً وأن ذلك ﻛان
ﯾﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘا ً ﻛبيﺮا ً ﺟﺪا ً لﺘنفيﺬ الﺘﻌﻠيمات ﺑالﺘﺘاﺑﻊ واﺣﺪة تﻠﻮ األﺧﺮى.
الﺮﺳم البيانﻲ الﺘالﻲ ﯾﻮضح آلية ﻋمﻞ األنظمة الﺘﺴﻠﺴﻠية:
شﻜﻞ رﻗم ()3
األنظمة الﺘﺴﻠﺴﻠية أو المﺘﺘالية ()Serial Systems

مخرجات

مدخالت
معالج
الذاكرة
المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.


DĞƌĐŝĞƌ͕D͘;ϮϬϭϵͿ͘ΗŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽ,ŝŐŚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽŵƉƵƚŝŶŐĂŶĚ
المرﺣلة الثانية :األنظمة المتوازية )(Parallel Systems
͘ŝŐĂƚĂ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞΗ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ'ƌĞŶŽďůĞůƉĞƐ͕KĐƚ
Ϳ;ϲ


DĞƌĐŝĞƌ͕D͘;ϮϬϭϵͿ͘ΗŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽ,ŝŐŚWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽŵƉƵƚŝŶŐĂŶĚ
͘ŝŐĂƚĂ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞΗ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ'ƌĞŶŽďůĞůƉĞƐ͕KĐƚ
Ϳ;ϲ
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الذاكرة
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ Big Data Technology

المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.

المرﺣلة الثانية :األنظمة المتوازية )(Parallel Systems


ﺑﺴبﺐ الﻮﻗت الﻜبيﺮ المﻄﻠﻮب لﺘنفيﺬ البﺮاﻣج وﻣﻌالﺠة البيانات ،ﻓضﻼً ﻋﻦ ﻋﺪم
البيانات
الضخمة ﻓقﺪ ظﻠت ﻓﻜﺮة زﯾادة ﻛفاءة
نفس الﻮﻗت،
تقنية ﻓﻲ
القﺪرة ﻋﻠى تنفيﺬ أﻛثﺮ ﻣﻦ ﻣهمة
Big Data Technology
أﺟهﺰة ϭϬͮW
ĂŐĞ
الﺤاﺳﺐ اآللﻲ وتﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮاﺻفاتها لمنﺤها ﻗﺪرة أﻋﻠى ﻓﻲ األداء وتﺤﺴيﻦ

زﻣﻦ المﻌالﺠة واﻻﺳﺘﺠاﺑة ،ھﻲ الشﻐﻞ الشاغﻞ لﻠمخﺘﺼيﻦ ،وﺑالفﻌﻞ نﺠﺤﻮا ﻓﻲ
ذلك ،ﻋﻦ طﺮﯾق زﯾادة القﺪرة ﻋﻠى األداء المﺘﺰاﻣﻦ ،أي ﻗﺪرة الﺠهاز ﻋﻠى أداء
أﻛثﺮ ﻣﻦ ﻣهمة ﻓﻲ نفس الﻮﻗت وذلك ﻋﻦ طﺮﯾق زﯾادة ﻋﺪد المﻌالﺠات وﺣﺠم
الﺬاﻛﺮة ،وھﻮ ﻣا ﯾﻌﺮف ﺑاألنظمة المﺘﻮازﯾة ،الﺘﻲ تﺴببت ﻓﻲ طفﺮة ﻓﻲ الﻜثيﺮ
ﻣﻦ المﺠاﻻت ﺧﺼﻮﺻا ً ﻣنها الفضاء والﻄيﺮان .والﺘﻲ ﯾمﻜﻦ تﺠﺴيﺪھا ﺑالﺮﺳم
الﺘالﻲ:
شﻜﻞ رﻗم ()4
األنظمة المﺘﻮازﯾة )(Parallel Systems
معالج

معالج

معالج

الذاكرة
المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.
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ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ Big Data Technology

تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology



المرﺣلة الثالثة :األنظمة الموزعة ()Distributed System

ﻣﻊ ﺑﺪاﯾة الثمانينات الﺘﻲ ﻋﺮﻓت تﻄﻮر الشبﻜات والقﺪرة ﻋﻠى رﺑط أﻛثﺮ ﻣﻦ
ﺟهاز ﻓﻲ شبﻜة واﺣﺪة ،ﻓقﺪ ظهﺮ ﺑُﻌﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ الﺘفﻜيﺮ ﻓﻲ اتﺠاه آﺧﺮ وھﻮ تنفيﺬ
تﻠك المهام الﻜبيﺮة الﺘﻲ ﻣازالت تﺤﺘاج إلى وﻗت ﻣﻌالﺠة ﻛبيﺮ وتﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴاﺣة
تخﺰﯾنية وذاﻛﺮة أﻛبﺮ ﺑشﻜﻞ ﻣشﺘﺮك ،ﻣﺘﺰاﻣﻦ وﻣﻮزع ﺑيﻦ أﻛثﺮ ﻣﻦ ﺟهاز واﺣﺪ
ﻋﺮف ﺑﺘقنية األنظمة المﻮزﻋة.
ﻛما ﯾبيﻦ الشﻜﻞ الﺘالﻲ ،فاألنظمة الموزعة ﻋبارة ﻋﻦ أنظمة تﻌمﻞ ﻋﻠى الﻌﺪﯾﺪ
ﻣﻦ األﺟهﺰة ﻣﺮتبﻄة ﻣﻊ ﺑﻌض ﺑشبﻜة ،أي أنها أنظمة تشﻐيﻞ تظهﺮ لﻠمﺴﺘخﺪم
وﻛﺄنﮫ ﯾﻌمﻞ ﻋﻠى نظام ﻣﺮﻛﺰي ،إﻻ أنﮫ ﻓﻲ الﺤقيقة ﯾﻌمﻞ ﻋﻠى ﻋﺪة وﺣﺪات
ﻣﻌالﺠة ﻣﺮﻛﺰﯾة تﻌمﻞ ﻋﻠى ﻣﺴﺘﻮى الﺘﻮزﯾﻊ.
شﻜﻞ رﻗم ()5
األنظمة المﻮزﻋة )(Distributed Systems

معالج

معالج

الذاكرة

معالج

الذاكرة

الذاكرة

معالج

الذاكرة

المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.
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ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ Big Data Technology

تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology



ثالثا ً  :البيانات الضخمة وخصائصها
ثورة البيانات وتضخمها

الﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ الخبﺮاء والمخﺘﺼيﻦ ﯾنظﺮون إلى البيانات ﺑﺄنها "نفط المﺴﺘقبﻞ" ذلك
ﻣﻊ ظهﻮر ﻣﺠمﻮﻋة ﻣﻦ الﻌﻠﻮم الﺠﺪﯾﺪة ،ﻣثﻞ الﺘنقيﺐ ﻓﻲ البيانات الﺘﻲ تهﺘم
ﺑالﺼﻮرة الخام لﻠبيانات وﻣﻌالﺠﺘها وتﺤﻮﯾﻠها ﻓﻲ شﻜﻞ ﯾمﻜﻦ اﻹﺳﺘفادة ﻣنﮫ ﻓﻲ
ﻣﺠاﻻت المﻌﺮﻓة والﺬﻛاء اﻻﺻﻄناﻋﻲ وﻓﺮوﻋﮫ المخﺘﻠفة ،ﻣﻦ تﻌﻠم اآللة والﺘﻌﻠم
الﻌميق .ﺣيث ﯾمﻜﻦ القﻮل أن البيانات ھﻲ األﺳاس أو الﻮﻗﻮد لﺘﻠك الﻌﻠﻮم الﺘﻲ
لم تﻜﻦ تﺤظى ﺑﻜثيﺮ ﻣﻦ النﺠاح ﻓﻲ تﻠك الفﺘﺮة ،ﻣثﻞ ﻣا ھﻮ الﺤال ﻓﻲ الﻮﻗت
الﺤاضﺮ ،ذلك ألن ﺣﺠم البيانات وﻣﺼادرھا الﺘﻲ ﻛانت ﻣﻮﺟﻮده آنﺬاك لم تﻜﻦ
ﺑنفس الﻜمية والﻌﺪد المﻮﺟﻮد اليﻮم ،نﺘيﺠة لﻠﺘﺤﻮل الﺮﻗمﻲ واﻻﻋﺘماد ﻋﻠى
الخﺪﻣات اﻹلﻜﺘﺮونية واألنظمة الﺬﻛية واﺳﺘخﺪام ﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ
ﺑشﻜﻞ أﺳاﺳﻲ وﯾﻮﻣﻲ ،والﺘﻮﺟﮫ نﺤﻮ الشﺮاء اﻹلﻜﺘﺮونﻲ ،ﻋﻠما ً وأن ﺣﺠم البيانات
تضخم ﺑشﻜﻞ غيﺮ ﻣﺴبﻮق ﻛما تبﺮزه البيانات الﺘالية ﺣيث تشيﺮ اﻹﺣﺼاءات
إلى أن  %90ﻣﻦ البيانات المﺘﻮﻓﺮة اليﻮم تم إنﺘاﺟها ﺧﻼل الﺴنﻮات القﻠيﻠة
الماضية وھﻲ ﻓﻲ زﯾادة ﻣﺴﺘمﺮة(.)7


WEF, (2019). “Why big data keeps getting bigger", available at:
https://www.weforum.org/agenda/2019/07/why-big-data-keepsgetting-bigger
Ϳ;ϳ
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تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology



• ﯾقﻮم  444,694ﻣﺴﺘخﺪم ﺑالﺘقﺪﯾم ﻋﻠى وظاﺋف ﻓﻲ الﻠينﻜﺪان (.)LinkedIn
• ﯾﺘم إرﺳال  666,667,41رﺳالة ﻋﻠى الﻮاتﺴاب.
في
• ﯾضاف  319ﻣﺴﺘخﺪم ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠى تﻮﯾﺘﺮ.
الدقيقة
• ﻋقﺪ ﻣا ﯾقارب ﻣﻦ  333,208اﺟﺘماع ﻋﻠى ﻣنﺼة زوم.
الواﺣدة
• تﺤميﻞ  500ﺳاﻋة ﻣﻦ الفيﺪﯾﻮھات ﻋﻠى اليﻮتيﻮب.
• إرﺳال  150,000ﻣشارﻛة وتﺤميﻞ  147,000ﺻﻮرة ﻋﻠى الفيﺴبﻮك.
ﻣﻊ وﺟﻮد نﺤﻮ  4.5ﺑﻠيﻮن ﻣﺴﺘخﺪم ﻋﻠى الشبﻜة الﻌالمية لﻠمﻌﻠﻮﻣات ،تشيﺮ
الﺘقﺪﯾﺮات إلى أنﮫ ﺳيﺘم إنشاء " 463إﻛﺴاﺑاﯾت"( )Exabyteﻣﻦ البيانات ﯾﻮﻣيا ً ﻋﻠى
ﻣﺴﺘﻮى الﻌالم  -أي ﻣا ﯾﻌادل  212،765،957ﻗﺮص ). (DVD
المﺼﺪر  :المنﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼادي الﻌالمﻲ – 2020

ﻋﻠما ً وأنﮫ ﯾمﻜﻦ ﻣﺘاﺑﻌة إﺣﺼاءات الشبﻜة الﻌالمية لﻠمﻌﻠﻮﻣات آنيا ً ﻣﻦ ﺧﻼل
المﻮﻗﻊwww.internetlivestats.com :
التحديات والصعوبات
ﺑالﺮغم ﻣﻦ تﻮﻓﺮ البيانات وزﯾادة أﺣﺠاﻣها ﺑشﻜﻞ ﻛبيﺮ ﺟﺪا ً ﺑما ﯾﺴاﻋﺪ ﻋﻠﻮم الﺬﻛاء
اﻻﺻﻄناﻋﻲ والﺘنقيﺐ ﻓﻲ البيانات وتﻌﻠم اآللة ﻋﻠى تﺤقيق أھﺪاﻓها ،إﻻ أنها
ﻣازالت تﻮاﺟﮫ تﺤﺪﯾات وﺻﻌﻮﺑات ﻣﻦ نﻮع آﺧﺮ ،نﺘيﺠة لهﺬا الﻜم الضخم ﻣﻦ
البيانات .ﻓقﺪ ظهﺮت الﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ الﺘﺤﺪﯾات ﻓﻲ اﺳﺘيﻌاﺑها وﻣﻌالﺠﺘها ﺑالﻄﺮق
واألدوات الﺘقﻠيﺪﯾة ،ﯾﺘمثﻞ أھمها ﻓيما ﯾﻠﻲ:
•
•
•
•
•
•

تنﻮع واﺧﺘﻼف البيانات ووﺟﻮدھا ﻓﻲ ﺻﻮر غيﺮ ﻣنظمة ﺑالشﻜﻞ
الﻜاﻓﻲ.
تنﻮع المﺼادر.
ﺣﺠم البيانات الهاﺋﻞ والمﺘﺰاﯾﺪ.
ﺻﻌﻮﺑة الﺘﻮﺳﻊ والﺘمﺪد.
الﺘﻜﻠفة الﻜبيﺮة ﻓﻲ تخﺰﯾﻦ البيانات وﻣﻌالﺠﺘها وتﺤﻠيﻠها.
ﻋاﻣﻞ الﺴﺮﻋة والﻮﻗت ﻓﻲ الﺤﺼﻮل ﻋﻠى المﻌﻠﻮﻣات.

 ϭϰͮW Ă Ő Ğ
14
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نشأة البيانات الضخمة



نﺘيﺠة لﻠﺘﺤﺪﯾات والﺼﻌﻮﺑات الﺘﻲ ذﻛﺮناھا ،وﺟﺪ المخﺘﺼﻮن والمهﺘمﻮن ﺑﺘﻠك
الﻌﻠﻮم أنفﺴهم أﻣام ﺧيارﯾﻦ ،إﻣا إھمال الﺤﺠم الهاﺋﻞ ﻣﻦ البيانات أو الﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠى
تﻠك الﺘﺤﺪﯾات والﺼﻌﻮﺑات واﯾﺠاد ﺣﻞ لها .ﺣيث ﻛان
الﺤﻞ ﻓﻲ األنظمة المﻮزﻋة ،نﺘيﺠة لقﺪرتها ﻋﻠى
ﻣﻌالﺠة البيانات الضخمة ﻋﻠى أﻛثﺮ ﻣﻦ ﺟهاز
ﻓﻲ نفس الﻮﻗت .ﺑما ﺳاﻋﺪ ﻋﻠى ظهﻮر تقنية
البيانات الضخمة ،الﺘﻲ تمثﻞ ﻣﺼﻄﻠح ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﺼف الﻜم الهاﺋﻞ ﻣﻦ البيانات والمﻌﻠﻮﻣات ﻣﻦ
المﺼادر المخﺘﻠفة ،الﺘﻲ ﻻ ﯾمﻜﻦ تخﺰﯾنها
وﻣﻌالﺠﺘها ﺑالﻄﺮق الﺘقﻠيﺪﯾة وھﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أھم الﺘقنيات
المﺴﺘقبﻠية.
تعريف البيانات الضخمة
تخﺘﻠف وتﺘنﻮع الﺘﻌﺮﯾفات والمفاھيم لهﺬا المﺠال ﻣاﺑيﻦ الخبﺮاء والشﺮﻛات
والمنظمات المﺘخﺼﺼة ،ﺣيث ﯾﻌﺮف معهــد ماكنــزي العالمــي البيانات
الضخمة ،أنها ﻣﺠمﻮﻋﮫ ﻣﻦ البيانات الﺘﻲ ﯾفﻮق ﺣﺠمها القﺪرة ﻋﻠى ﻣﻌالﺠﺘها
ﺑاﺳﺘخﺪام أدوات ﻗﻮاﻋﺪ البيانات الﺘقﻠيﺪﯾة ،ﻣﻦ الﺘقاط وﻣشارﻛة ونقﻞ وتخﺰﯾﻦ
وإدارة وتﺤﻠيﻞ ،ﻓﻲ غضﻮن ﻓﺘﺮة زﻣنية ﻣقبﻮلة (.)8
تﻌﺮف شركة جارتنر المتخصصة ﻓﻲ أﺑﺤاث واﺳﺘشارات تقنية المﻌﻠﻮﻣات
البيانات الضخمة ﻋﻠى أنها "األﺻﻮل المﻌﻠﻮﻣاتية ﻛبيﺮة الﺤﺠم وﺳﺮﯾﻌة الﺘﺪﻓق
وﻛثيﺮة الﺘنﻮع الﺘﻲ تﺘﻄﻠﺐ طﺮق ﻣﻌالﺠة ﻣﺠﺪﯾة اﻗﺘﺼادﯾا ً وﻣبﺘﻜﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ
تﻄﻮﯾﺮ البﺼاﺋﺮ والمﺴاﻋﺪة ﻋﻠى اتخاذ القﺮارات" (.)9


Ϳ;ϴمركز االحصاء" ،مفاهيم عامة حول البيانات الكبيرة" ،أدلة المنهجية والجودة ،دليل رقم ( ،;13أبوظبي،
صفحة ( .)4
Ϳ;ϵ
͘>ĂŶĞǇ͕͘ĞƚĂů͘;ϮϬϭϯͿ͘ΗŝŐĂƚĂDĞĂŶƐŝŐƵƐŝŶĞƐƐΗ͕'ĂƌƚŶĞƌ/ŶĐ
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ﺣسب شركة ) (IBMتنشﺄ البيانات الضخمة ﻋﻦ طﺮﯾق ﻛﻞ شﻲء ﻣﻦ ﺣﻮلنا.
ﻓﻲ ﻛﻞ األوﻗات ،ﻛﻞ ﻋمﻠية رﻗمية وﻛﻞ تبادل ﻓﻲ وﺳاﺋﻞ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ
ﯾنﺘج البيانات الضخمة ،الﺘﻲ تﺘناﻗﻠها األنظمة وأﺟهﺰة اﻻﺳﺘشﻌار واألﺟهﺰة
النقالة .البيانات الضخمة لها ﻣﺼادر ﻣﺘﻌﺪدة تخﺘﻠف ﻣﻦ ﺣيث الﺴﺮﻋة والﺤﺠم
والﺘنﻮع .لﻜﻲ نﺴﺘفيﺪ ﻣﻦ البيانات الضخمة ،نﺤﺘاج إلى ﻣﻌالﺠة ﻣثالية وﻗﺪرات
تﺤﻠيﻠية وﻣهارات). (ϭϬ
ﺣسب اإلتحاد الدولي لالتصاالت ) (ITUﯾشيﺮ ﻣﺼﻄﻠح البيانات الضخمة إلى
ﻣﺠمﻮﻋات البيانات الﺘﻲ تﺘميﺰ أنها ﻓاﺋقة ﺣﺠما ً وﺳﺮﻋة أو تنﻮﻋاً ،ﺑالقياس إلى
أنﻮاع ﻣﺠمﻮﻋات البيانات ﻣﻌهﻮدة اﻻﺳﺘخﺪام (. )11
الخالصة :تشكل البيانات الضخمة مجاالً هندسيا ً يوفر مجموعة من األدوات
والتقنيات التي تستخدم في تخزين ومعالجة البيانات التي تفوق في ﺣجمها
قدرات وإمكانيات الﻄرق واألدوات التقليدية في وقت قياسي.


DŝĞůĞ͕^͘ĂŶĚ^ŚŽĐŬůĞǇ͕Z͘;ϮϬϭϯͿ͘ΗŶĂůǇƚŝĐƐ͗dŚĞƌĞĂůͲǁŽƌůĚƵƐĞŽĨďŝŐ
ĚĂƚĂΗ͕/D'ůŽďĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ
Ϳ;ϭϭ
ITU, (2013). “Big Data today: normal tomorrow”, ITU dĞĐŚŶŽůŽŐǇtĂƚĐŚ
ZĞƉŽƌƚ
Ϳ;ϭϬ
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آلية عمل البيانات الضخمة

لﺘبﺴيط الﺘﻌﺮﯾفات والمﺼﻄﻠﺤات الﺴاﺑقة ،دﻋﻮنا نﺘﻌﺮف ﻋﻠى إطار ﻋمﻞ
البيانات الضخمة ،لنفﺘﺮض أن شﺮﻛة لﺪﯾها ﺑيانات ﻋمﻼء ﺣﺠمها ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ واﺣﺪ
تيﺮا ﺑاﯾت ،الﺬي ﯾمثﻞ الﺤﺪ األدنى لﺤﺠم البيانات لﻜﻲ تﺼنف ﻛبيانات ضخمة.
أرادت ھﺬه الشﺮﻛة أن تﺤﺪد ﻗاﺋمة ﺑﺄﺳماء الﻌمﻼء وأرﻗام ھﻮاتفهم ﻣمﻦ ﯾقيمﻮن
ﻓﻲ ﻣنﻄقة ﻣﻌينة ﻻﺳﺘهﺪاﻓهم ﻓﻲ ﺣمﻠة إﻋﻼنية .ﺣﺴﺐ الﻄﺮﯾقة الﺘقﻠيﺪﯾة ،ھﺬا
األﻣﺮ ﯾمﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل الﺮﺳم الﺘالﻲ:
شﻜﻞ رﻗم ()6
الﻄﺮﯾقة الﺘقﻠيﺪﯾة ﻓﻲ ﻣﻌالﺠة البيانات
بيانات
ضخمة تزيد
عن  1تيرا
بايت

المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.

جهاز
حاسب

قائمة العمالء



ﻣﻌالﺠة األﻣﺮ ﺑالﻄﺮﯾقة الﺘقﻠيﺪﯾة ﯾﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘا ً طﻮﯾﻼً ﺟﺪا ً ،رﺑما ﯾﺼﻞ إلى أﯾام
لﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠى النﺘاﺋج المﻄﻠﻮﺑة ،أو ﻗﺪ ﯾﺼﻌﺐ ذلك .ﻓﻠنا أن نﺘخيﻞ الفﺮق إذا
أﻋﻄينا ﻣﺠمﻮﻋة ﻛﺘﺐ لشخص واﺣﺪ لﻠبﺤث ﻋﻦ الﺼفﺤات الﺘﻲ ﺑها ﻛﻠمة ﻣﻌينة
أو أن تﺴﺘﻌيﻦ ﺑمﺠمﻮﻋة أشخاص ونﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﻣنهم ﻛﺘاب لﻠبﺤث ،ﻓبالﻄبﻊ
الﻄﺮﯾقة الثانية ھﻲ األﺳﺮع ،وھﻲ نفس ﻓﻜﺮة ﻋمﻞ البيانات الضخمة .ﯾﺠﺴﺪ
الﺮﺳم الﺘالﻲ آلية ﻋمﻞ تقنية البيانات الضخمة ﺑشﻜﻞ ﻣبﺴط .ﻛﻞ ﻣﻜﻮن ووظيفﮫ
ﺑها ﻣﺠمﻮﻋة ﻣﻦ الﻮظاﺋف والمﻜﻮنات والﺘفاﺻيﻞ الﺘﻲ تﺤﺘاج إلى ﻣخﺘﺼيﻦ
لفهمها.
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شﻜﻞ رﻗم ()7
آلية ﻋمﻞ تقنية البيانات الضخمة ﻓﻲ ﻣﻌالﺠة البيانات
جهاز
فرعي 1







قائمة
العمالء2
 21

......

جهاز
فرعي 2

قائمة
العمالء  1

.......

بيانات
ضخمة
تزيد عن
  1تيرا
 بايت

جهاز
إدارة
لتقسيم
البيانات
وتوزيعها



جهاز
فرعي E

قائمة
العمالء E

تجميع
النتائج

قائمة
العمالء 

المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.

خصائص البيانات الضخمة
هل كل البيانات ذات أﺣجام كبيرة هي بيانات ضخمة؟
لقﺪ تم وضﻊ ﻣﺠمﻮﻋة ﻣﻦ الخﺼاﺋص والمﺤﺪدات لﺘﺼنيف البيانات ﻋﻠى
أنها ﺑيانات ضخمة وﻣﺘﻌارف ﻋﻠيها ﺑاﺳم ( )Vsﺑﺪأت ﺑثﻼث ﺧﺼاﺋص وﺻﻮﻻً
إلى  10ﺧﺼاﺋص نظﺮا ً ألنها تبﺪأ ﺑﺤﺮف ال  ،Vوھﻲ:
• الحجم ) : (Volumeھﻮ الﻌاﻣﻞ الﺮﺋيس ﻓﻲ وﺻف البيانات أنها ضخمة
ﺑﺤيث ﯾﺘﻌﺪى ﺣﺠمها واﺣﺪ تيﺮا ﺑاﯾت.
• التنوع ) : )Varietyتنﻮع البيانات ﻣا ﺑيﻦ ﻣهيﻜﻠة وغيﺮ ﻣهيﻜﻠة.
• السرعة ( (Velocityإنﺘاج ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮتفﻌة ﻣﻦ البيانات ﻓﻲ ﻛﻞ لﺤظة.
• الدقة  /الموثوقية ) : (Veracityأن تﻜﻮن البيانات ﻣﻮثﻮﻗة وﺻﺤيﺤة.
• القيمة ) : (Valueالقﺪرة ﻋﻠى تﺤﻮﯾﻞ ﺟميﻊ أنﻮاع البيانات إلى ﺑيانات ذات
ﻓاﺋﺪة .

 ϭϴͮW Ă Ő Ğ
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•
•
•
•
•



التمثيل البصري ) : (Visualizationإﻣﻜانية إظهار وﻋﺮض البيانات ﺑشﻜ ٍﻞ
أﻓضﻞ ﺑﺤيث ﯾمﻜﻦ لﻠشخص الﺬي ﯾقﺮأھا أن ﯾفهمها ﺑشﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ.
التباين  /التغير ) :(Variabilityﻋﺪد اﻻﺧﺘﻼﻓات ﻓﻲ البيانات نﺘيﺠة لﻠﺘﻐيﺮ
ﺳﻮا ًء ﻓﻲ ﺑنية البيانات أو المﻌنى أو الشﻜﻞ.
الثغرة األمنية ) : (Vulnerabilityالﺤفاظ ﻋﻠى أﻣﻦ وﺧﺼﻮﺻية البيانات.
الجودة  /المصداقية ) : )Validityأن تﻜﻮن ﻣﺼادر البيانات دﻗيقة وأن
تﻜﻮن البيانات ﻣﻮثﻮﻗة لﻼﺳﺘخﺪام المقﺼﻮد.
التقلب ) : )Volatilityﻣﺪة ﺻﻼﺣية البيانات وطﻮل ﻣﺪة تخﺰﯾنها.
شﻜﻞ رﻗم ()8
ﻣﻠخص ﺧﺼاﺋص البيانات الضخمة ()Vs

المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.
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رابعا ً  :مزايا وإمكانيات البيانات الضخمة



ﺑشﻜﻞ ﻋام تقﺪم تقنية البيانات الضخمة الﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ المﺰاﯾا واﻹﻣﻜانيات الﺘﻲ
تﺘﻠخص ﻓيما ﯾﻠﻲ:
▪ تﻮﻓيﺮ الﻮﻗت والﺠهﺪ والﺘﻜﻠفة الﻌالية المﻄﻠﻮﺑة ﻓﻲ ﻣﻌالﺠة وتﺤﻠيﻞ
البيانات الضخمة.
▪ ﻗﺪرتها ﻋﻠى تﺤﻠيﻞ ﺑيانات وﺳاﺋﻞ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ ﻹﺳﺘخﺮاج
اآلراء المخﺘﻠفة ﻣما ﯾﺘيح إﻣﻜانية تﺤﻠيﻞ انﻄباﻋات الﺠمهﻮر تﺠاه ﻗضاﯾا
ﻣﻌينة لقياس ﻣﺪى رضاھم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ.
▪ الﺘﺤﻠيﻼت الﺘنبؤﯾة.
▪ تﺤﻠيﻞ وتقييم المخاطﺮ المالية.
▪ تﺼنيف المﺴﺘخﺪﻣيﻦ وتﺤﺪﯾﺪ الفئة المﺴﺘهﺪﻓة لمﻮضﻮع ﻣﻌيﻦ ﻣما ﯾﺴاﻋﺪ
ﻋﻠى تﺤﺴيﻦ أداء وﻓاﻋﻠية الﺤمﻼت الﺘﺴﻮﯾقية واﻹﻋﻼنية.
▪ تﺤﺴيﻦ ﺧﺪﻣة وإدارة الﻌمﻼء.
▪ ﻛشف اﻻﺣﺘيال.
أخيرا ً ،ألن البيانات هي الشريان الحيوي لكثير من العلوم كما ذكرنا سابقا ً،
فإن إمكانية استيعاب البيانات بأﺣجام أكبر مما سبق ومعالجتها في وقت أسرع
سيزيد من االستفادة وتحقيق األهداف المرجوة من تلك العلوم ،خصوصا ً في
مجال الذكاء االصﻄناعي.
شﻜﻞ رﻗم ()9
ﻣﺰاﯾا واﻣﻜانيات البيانات الضخمة

المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.
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مجاالت استخدام البيانات الضخمة



نظﺮا ً لإلﻣﻜانيات والمﺰاﯾا الﺘﻲ تﻮﻓﺮھا تقنية البيانات الضخمة ،ﻓإن ﻣﺠاﻻت
وﻣﺴاﺣات الﺘﻄبيق لﻠبيانات الضخمة ﻛبيﺮة ﺟﺪا ً وﯾمﻜﻦ اﻻﺳﺘفادة ﻣنها ﻓﻲ الﻌﺪﯾﺪ
ﻣﻦ المﺠاﻻت الﺤياتية والقﻄاﻋات وﻣنها اﻻﻗﺘﺼاد والمالية واﻹﺳﺘثمار
والﺘﺴﻮﯾق والﻄاﻗة والﺘﻌﻠيم والﺼﺤة والبيئة واﻻتﺼاﻻت والبﺤث الﻌﻠمﻲ
وغيﺮھا ﻣﻦ ﻣﺠاﻻت .ﺳﻮف نﺘناول ﻓﻲ ھﺬا الﺠﺰء ﺑﻌض األﻣثﻠة ﻋﻦ ﻛيفية
اﻻﺳﺘفادة ﻣﻦ تﻠك الﺘقنية:
في القﻄاع العام والحكومي
 oﯾمﻜﻦ أن تﺴﺘخﺪم البيانات الضخمة ﻓﻲ دﻋم واتخاذ القﺮارات ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺤﺘﻮﯾات ﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ لﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠى أراء المﻮاطنيﻦ
وردود أﻓﻌالهم ﺣﻮل ﻗﺮار ﻣا أو نظام ﻣﻌيﻦ ،ﻣﻄبق أو تﺮغﺐ الﺤﻜﻮﻣة
تشﺮﯾﻌﮫ ،ﺑما ﯾﺴاﻋﺪ ﻋﻠى اتخاذ القﺮار المناﺳﺐ لﻜﻞ ﺣالة.
القﻄاع الخاص
o
o
o
o

ﯾمﻜﻦ لﻠشﺮﻛات والمؤﺳﺴات ﻣﻦ ﺧﻼل تﺤﻠيﻞ البيانات الناتﺠة ﻋﻦ
وﺳاﺋﻞ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ ،لﺘﺤﺪﯾﺪ ﺟمهﻮرھا والﺘنبؤ ﺑنﺘاﺋج ﺣمﻠة
الﺘﺴﻮﯾق والمبيﻌات.
ﻛﺬلك ﯾمﻜﻦ لﻠﺤﺮﻛات تﺤﺴيﻦ الﻌمﻠيات الﺘﺠارﯾة وﻓهم اﺣﺘياﺟات الﻌمﻼء
والﺘنبؤ ﺑها وﻛﺬلك تﻄﻮﯾﺮ ﻣنﺘﺠات ﺟﺪﯾﺪة وﻓقا ً ﻹﺣﺘياﺟات الﻌمﻼء.
أﯾضا ً ﺳهﻮلة ﻓهم ظﺮوف الﺴﻮق وتﺤﻠيﻞ ﺳﻠﻮﻛيات الشﺮاء ﺑالﺘالﻲ زﯾادة
المبيﻌات.
إﻣﻜانية الﺘﺤﻜم ﻓﻲ الﺴمﻌة ﻋبﺮ الشبﻜة الﻌالمية لﻠمﻌﻠﻮﻣات ،ﺣيث ﯾمﻜﻦ
لﻠمؤﺳﺴات والشﺮﻛات تﺤﻠيﻞ ﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ وﻣﻌﺮﻓة ﻣا
ﯾُقال ﻋنها والﻌمﻞ ﻋﻠى تﺤﺴيﻦ ﺳمﻌﺘها.
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ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ Big Data Technology

تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology
التعليم
o
o
o
o



اﻻﺳﺘفادة ﻣﻦ تﺤﻠيﻞ البيانات الﺼادرة ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻌﻠيم ﻋبﺮ الشبﻜة
الﻌالمية لﻠمﻌﻠﻮﻣات وﻣﻦ المﻮاد الﺘﻌﻠيمية المخﺘﻠفة ،لﺘﺤﺴيﻦ تﻌﻠم الﻄﻼب
ورﻓﻊ ﻛفاءتهم.
الﺴﺮﻋة ﻓﻲ تشخيص اﻻﺣﺘياﺟات ﻓﻲ الﺘﻌﻠم أو المﺘاﻋﺐ الﺘﻲ تﻮاﺟﮫ
الﻄﻼب أثناء ﻋمﻠية الﺘﻌﻠم.
اﻻﺳﺘفادة ﻣﻦ تﻠك البيانات ﻓﻲ ﻗياس أداء الﻄﻼب والمﺴاﻋﺪة ﻓﻲ تﺼميم
ﺑيئات تﻌﻠم ﻣﺘخﺼﺼة وﻓق اﺣﺘياﺟاتهم.
اﻻﺳﺘفادة ﻣﻦ تﺤﻠيﻞ ﺑيانات ﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓة ردود
الفﻌﻞ الفﺮدﯾة والﺠماﻋية لمﺠمﻮﻋة ﻣﻦ القضاﯾا الﺘﻌﻠيمية.

الصحة
o
o
o
o

ﻣﻦ ﺧﻼل تﺤﻠيﻞ البيانات ﻣﻦ الﺴﺠﻼت الﻄبية ﯾمﻜﻦ اﻛﺘشاف ﻣﺴببات
أﻣﺮاض ﻣﻌينة ﻣما ﯾﺴاﻋﺪ ﻋﻠى إﯾﺠاد ﻋﻼج لها.
الﺘنبؤ ﺑاألوﺑئة واألﻣﺮاض لمنﻌها.
المﺴاﻋﺪة ﻋﻠى تقﺪﯾم الﻌﻼج المﻼﺋم ﺑمﺴاﻋﺪة المﻌﻠﻮﻣات والبيانات
الهاﺋﻠة الﺘﻲ تﺠمﻌها األﺟهﺰة الﺬﻛية وأﺟهﺰة اﻻﺳﺘشﻌار.
اﺳﺘيﻌاب وتﺤﻠيﻞ البيانات الضخمة ﻣﻦ أﺟهﺰة اﻻﺳﺘشﻌار الﺤيﻮﯾة
الﻼﺳﻠﻜية لﻠمﺮضﻲ ﻣثﻞ ﺑيانات ضﺮﺑات القﻠﺐ وضﻐط الﺪم وﻣﻌﺪﻻت
األوﻛﺴﺠيﻦ واﻻﺳﺘفادة ﻣنها ﻓﻲ الﺘﻌﺮف ﻋﻠى األنماط الﺪﻗيقة والخفية
ﺣﻮل األﻣﺮاض ،ﺧﺼﻮﺻا ً ﻣنها المﺰﻣنة ﻣثﻞ أﻣﺮاض القﻠﺐ والﺴﻜﺮي
واﻻنﺴﺪاد الﺮﺋﻮي ،ﻣما ﯾﺴاھم ﻓﻲ ﻓهم أﻛثﺮ لمﺴببات تﻠك األﻣﺮاض
وتﺤﺴيﻦ البﺤث الﻌﻠمﻲ.
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تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology
مجال األﺣوال الجوية



 oﻓﻲ ظﻞ وﺟﻮد الﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أﺟهﺰة اﻻﺳﺘشﻌار المﺘﻮﻓﺮة اليﻮم ،والمﻠﺤقة
ﺑﺄﺟهﺰة الهﻮاتف الﺬﻛية ،ﻓإن لﺪﯾنا ﺑيانات أﻛثﺮ ﻣﻦ أي وﻗت ﻣضى وﺑﺪﻗة

ﻋالية لﻠمﺴاﻋﺪة ﻋﻠى اﺳﺘقﺮاء األﺣﻮال الﺠﻮﯾة.
القﻄاعات المالية واالستثمارية
o

o
o
o
o

تمﻜيﻦ البنﻮك ﻣﻦ تﺤقيق ﻋﻮاﺋﺪ أﻛبﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟمﻊ ﺑيانات أشمﻞ ﻋﻦ
الﻌمﻼء وتﺤﻠيﻠها وإﻣﻜانية تﺮوﯾج ﻛﻞ ﻣنﺘج وﻓقا ً لمﺘﻄﻠبات ﻛﻞ ﻋميﻞ ﻣما
ﯾﺮﻓﻊ نﺴبة تفاﻋﻞ واﺳﺘخﺪام الﻌمﻼء لﻠخﺪﻣات والمنﺘﺠات المﺼﺮﻓية،
والﺤفاظ ﻋﻠى اﺳﺘﺪاﻣة الﻌمﻼء ﻓﻲ ظﻞ المناﻓﺴة الﻜبيﺮة وتﻌﺰﯾﺰ ﻣبادرة
"اﻋﺮف ﻋميﻠك".
تﺴهيﻞ إدارة المخاطﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳهﻮلة تﺤﻠيﻞ البيانات ﻣﻦ ﻣﺼادر
ﻣﺘنﻮﻋة وﻣخﺘﻠفة.
تﺤﺪﯾﺪ الفﺮص اﻻﺳﺘثمارﯾة.
ﻣنﻊ اﻻﺣﺘيال.
تمﻜيﻦ وتﻌﺰﯾﺰ اﻻﺳﺘفادة ﻣﻦ تقنية البﻠﻮك تشيﻦ.

المجال األمني
 oتﺴهيﻞ ﻋمﻠية تﺤﻠيﻞ البيانات الضخمة الﺘﻲ تﻮﻓﺮھا ﻛاﻣيﺮات المﺮاﻗبة.
 oتﺤﻠيﻞ البيانات ﻣﻦ الﺴﺠﻼت اﻻﺟﺮاﻣية والﺘنبؤ ﺑالﺠﺮﯾمة.
 oتﺤﻠيﻞ البيانات ﻣﻮاﻗﻊ الﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘماﻋﻲ ﺑما ﯾﺴاﻋﺪ ﻋﻠى ﻣنﻊ الﻌمﻠيات
اﻹرھاﺑية وﻣﻜاﻓﺤة الﺠﺮﯾمة.
أمن المعلومات
 oتﺴاﻋﺪ ﻓﻲ تﺤﺪﯾﺪ الهﺠمات الخبيثة وﻣنﻊ اﻻﺣﺘيال.
 oﺑﺤث وتﺤﻠيﻞ البﺮاﻣج الضارة.
 oﻓﺮز وتﺼنيف الﺮﺳاﺋﻞ اﻹلﻜﺘﺮونية
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تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology
خامسا ً  :تﻄبيقات ونماذج من واقﻊ استخدام البيانات الضخمة



ھناك الﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ األﻣثﻠة والﺘﻄبيقات الﺘﻲ نﺠﺤت ﻓﻲ اﻻﺳﺘفادة ﻣﻦ تقنية البيانات
الضخمة ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠاﻻت ﻣﻦ أھمها:
التعليم
ﯾﻌﺘبﺮ تﻄبيق دايلنجو لﺘﻌﻠم الﻠﻐات واﺣﺪ ﻣﻦ الﺘﻄبيقات واألنظمة الﺘﻲ اﺳﺘﻄاﻋت
اﻻﺳﺘفادة ﻣﻦ البيانات الﻜبيﺮة ﻋﻦ طﺮﯾق تخﺰﯾﻦ البيانات لﻠمﺴﺘخﺪﻣيﻦ
وتفاﻋﻼتهم وتﺤﻠيﻠها ﺑاﺳﺘمﺮار لمﻌﺮﻓة نﺠاﺣات المﺴﺘخﺪﻣيﻦ وإﺧفاﻗاتهم
وأنشﻄﺘهم ،والﻌمﻞ ﻋﻠى الﺘﺤﺴيﻦ المﺴﺘمﺮ لﺬلك ،ﯾﻌﺘبﺮ اليﻮم واﺣﺪا ً ﻣﻦ
الﺘﻄبيقات المﻌﺮوﻓة ﻓﻲ تﻌﻠيم الﻠﻐات.
المبيعات
اﺳﺘﻄاﻋت شﺮﻛة أمازون ﻣﻌالﺠة ﻣﻼﯾيﻦ الﻌمﻠيات ﻛﻞ ﯾﻮم واﻻﺳﺘفاده ﻣﻦ تﺤﻠيﻞ
الﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘهﻼﻛﻲ لﻌمﻼﺋها وتﺤﺪﯾﺪ اﺣﺘياﺟﺘهم واﻗﺘﺮاح المنﺘﺠات والبضاﺋﻊ
ﻋﻠيهم ﻣما ﺳاھم ﻓﻲ زﯾادة المبيﻌات واألرﺑاح.
الترفيه
اﺳﺘﻄاﻋت ﻣنﺼة نتفليكس ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل وتﺤﻠيﻞ ﺑيانات المﺴﺘخﺪﻣيﻦ ﻓﻲ تﺤﺪﯾﺪ
المﻮاد المناﺳبة واﻗﺘﺮاﺣها ﻋﻠيهم ﺣﺴﺐ الﻮﻗت المناﺳﺐ لهم.
النقل والمواصالت
اﺳﺘفادت شﺮﻛة أوبر ﻣﻦ تﺤﻠيﻞ ﺑيانات الﺮﻛاب ﻓﻲ تقﺪﯾم ﺧﺪﻣات وﻋﺮوض
تناﺳﺐ اﺣﺘياﺟﺘهم وﻗﺪراتهم المالية.
الصحة
نﺠﺤت شﺮﻛة مايكروسوفت ﺑالﺘﻌاون ﻣﻊ أﺣﺪ المﻌاھﺪ الهنﺪﯾة ﻓﻲ ﺣﺼﻮلها ﻋﻠى
ﻛم ﺑيانات ضخم ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ،ألﻛثﺮ ﻣﻦ ﻣﻠيﻮن شخص ،ﻓﻲ ﻣﺴاﻋﺪة األطباء ﻓﻲ
الﺘﻌﺮف ﺑشﻜﻞ دﻗيق ﻋﻠى أﺳباب انﺘشار أﻣﺮاض الﻌيﻮن ،إضاﻓة إلى ﻣﺴاﻋﺪة
األطباء ﻋﻠى تﺤﺪﯾﺪ الﻮﻗت المﻄﻠﻮب لﻠمﺮﯾض ﺣﺘى تﺴﺘقﺮ ﺣالﺘﮫ الﺼﺤية وﯾﻌالج
ﺑﺼﺮه ،وﻛﺬلك القيام ﺑالﻌمﻠيات الﺠﺮاﺣية لﻠﻌيﻮن ﺑنﺠاح.
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تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology



الخدمات المالية
نﺠﺤت شﺮﻛة أمريكان اكسبريس ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﻗاﻋﺪة ﺑيانات تﺤﺘﻮي ﻋﻠى ﻛمية
ھاﺋﻠة ﻣﻦ البيانات لمالﻜﻲ البﻄاﻗة اﻹﺋﺘمانية ﻣﻦ ﻣخﺘﻠف أنﺤاء الﻌالم وﻓهم ﺳﻠﻮك
المﺴﺘهﻠك ﺑشﻜﻞ أﻋمق والﺘنبؤ ﺑالمﻌاﻣﻼت المﺴﺘقبﻠية.
الصناعة
تﻌﺘمﺪ شﺮﻛة جنرال الكتريك ﻋﻠى اﺑﺘﻜار ﻣنﺘﺠات وطﺮح ﺣﻠﻮل رﻗمية تﺮتبط
ﺑاﺣﺘياﺟات وﻣﺘﻄﻠبات المﺴﺘهﻠﻜيﻦ.
الدعاية والتسويق
ﯾﻌﺘبﺮ الفيسبوك واﺣﺪا ً ﻣﻦ أﻛبﺮ ﻣﺼادر البيانات الضخمة وﻗﺪ نﺠح ﺑاﺳﺘﻐﻼلها
واﻻﺳﺘفاده ﻣنها ﻓﻲ تﺼميم ﺧﻮارزﻣيات تﻌﺮض لﻠمﺴﺘخﺪﻣيﻦ إﻋﻼنات لبضاﺋﻊ
وﺧﺪﻣات تناﺳﺐ اﺣﺘياﺟاتهم واھﺘماﻣاتهم.
شﻜﻞ رﻗم ()10
تﻄبيقات ﻣﻦ واﻗﻊ اﺳﺘخﺪام البيانات الضخمة

المﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻣؤلف الﻜﺘيﺐ.
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تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology
سادسا ً  :الخالصة والتوصيات



البيانات ،نظﺮا ً ألھميﺘها ،ﯾﻄﻠق ﻋﻠيها إﺳم "نفط المﺴﺘقبﻞ" وھﻲ األﺳاس
لﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠى المﻌﻠﻮﻣات والمﻌﺮﻓة ،ﻛما تﻌﺘبﺮ الﻐﺬاء والﻮﻗﻮد لﻠﻌﻠﻮم الﺤﺪﯾثة
ﻣثﻞ الﺬﻛاء اﻻﺻﻄناﻋﻲ وتﻌﻠم اآللة ،ودور تقنية البيانات الضخمة ھﻮ تﺠميﻌها
وﻣﻌالﺠﺘها وتﺠهيﺰھا ﺑالشﻜﻞ المﻄﻠﻮب وﺑﺄﻗﺼى ﺳﺮﻋة.
ﻣازال ﻣﺠال البيانات الضخمة ﯾﻮاﺟﮫ ﻣﺠمﻮﻋة ﻣﻦ الﺘﺤﺪﯾات والﺼﻌﻮﺑات الﺘﻲ
ﯾﺠﺐ الﻌمﻞ ﻋﻠيها وإﯾﺠاد ﺣﻠﻮل ﻣناﺳبة لها لﻼﺳﺘفادة ﻣنها ﺑشﻜﻞ ﺑﺄﻓضﻞ ،ﻣنها:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة وﺻﺤة البيانات.
ﺻﻌﻮﺑة الﺤﺼﻮل ﻋﻠى البيانات ﻣﻦ ﻣﺼادرھا ،ﺧﺼﻮﺻا ً ﻣنها
الﺤﻜﻮﻣية.
الﺘﺤﺪﯾات المﺘﻌﻠقة ﺑﺄﻣﻦ وﺳﺮﯾة المﻌﻠﻮﻣات وﺳﻮء اﺳﺘﻐﻼلها.
ﻋﺪم ﻓهم وإدراك ﺑﻌض المؤﺳﺴات واألﻓﺮاد لإلﻣﻜانيات والمﺰاﯾا الﺘﻲ
تﺘيﺤها البيانات الضخمة.
الﺘﻜاليف المالية لبﺪء وتمﻮﯾﻞ ﻣشارﯾﻊ البيانات الضخمة.
نقص المهارات والخبﺮات نظﺮا لﺤﺪاثة المﺠال.
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮانيﻦ وتشﺮﯾﻌات تنظم البيانات الضخمة وﺧﺼﻮﺻا ً
المﺴؤولية والمﺴاءلة.
الﺤﺼﻮل ﻋﻠى البيانات ﻓﻲ الﻮﻗت المناﺳﺐ.
الﺤفاظ ﻋﻠى ﻣﻠﻜية وﺣﺴاﺳية البيانات وﺳبﻞ الﺘﻌاﻣﻞ ﻣﻌها ﻣﻦ ﺣيث
الﺘخﺰﯾﻦ وﻗاﺑﻠية النشﺮ أو المشارﻛة.

ربما من أهم هذه التحديات ،المخاطر
المرتبﻄة بالمستخدم البسيط خصوصا ً فيما
يتعلق بحريته الشخصية ،ما يدعو
بضرورة الحفاظ على البيانات والمعلومات
الشخصية قدر اإلمكان ،بحيث ال تكون
سلعة تستغلها الشركات والتي أصبحت
تعرف عن األشخاص أكثر مما يعرفون عن
أنفسهم.
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تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology



ﺑالﺮغم ﻣﻦ تﻠك الﺘﺤﺪﯾات والﺼﻌﻮﺑات إﻻ أن ﻣﺠال البيانات الضخمة ﯾﻌﺘبﺮ
ﺣﺪﯾث الﻌهﺪ ،إﻻ أن لﮫ ﻣﺴﺘقبﻞ واﻋﺪ ،والﺪليﻞ ﻋﻠى ذلك أن الﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ الﺪراﺳات
واﻻﺳﺘﻄﻼﻋات تﺘﻮﻗﻊ نمﻮ ﺳﻮق البيانات الضخمة ﺑشﻜﻞ ﻛبيﺮ ﺟﺪا ً ﻓﻲ المﺴﺘقبﻞ،
()12
ﺑﺤﺠم ﯾﺼﻞ إلى ﻣا ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  90ﻣﻠيار دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ﻋام .2025
إضاﻓة إلى أن الﻜثيﺮ ﻣﻦ المﺤﻠﻠيﻦ ﯾﺘﻮﻗﻌﻮن أن ﯾﺮتفﻊ الﻄﻠﺐ ﻋﻠى البيانات
الضخمة ﻣﺴﺘقبﻼً ،ﺑﺴبﺐ دورھا ﻓﻲ ﺳﺮﻋة اتخاذ القﺮار .ﻛما ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾنمﻮ
دورھا ﻓﻲ البﺤث الﻌﻠمﻲ وﻓﻲ ﻣﺠال األﻣﻦ وغيﺮھا ﻣﻦ المﺠاﻻت المهمة،
وﺳﻮف تﺼبح رﻛيﺰة أﺳاﺳية ﻓﻲ المناﻓﺴة وزﯾادة اﻹنﺘاﺟية واﻻﺑﺘﻜار.
ﺳﻮق البيانات الضخمة ﯾشهﺪ ﺣاليا ً نمﻮا ً ﻛبيﺮا ً ،ﻛما تﻮﻓﺮ الﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ الفﺮص
الﻮظيفية ﻣﻊ تﻮﻗﻌات ﺑفﺮص أﻛثﺮ ﻓﻲ المﺴﺘقبﻞ ،وﯾﺮﺟﻊ ذلك إلى أن الﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
الشﺮﻛات الﻜبيﺮة ،ﻣثﻞ "ﺟﻮﺟﻞ" و"ﻓيس ﺑﻮك" و"أﻣازون" والﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
الشﺮﻛات األﺧﺮى الﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠال الﺘقنية تقﻮم ﺣاليا ً ﺑاﺳﺘثمار ﻣبالغ ضخمة ﻓﻲ
ﺟﺬب أﺻﺤاب المهارات ﻓﻲ ھﺬا المﺠال والمﺠاﻻت ذات الﻌﻼﻗة ﺧﺼﻮﺻا ً
الﺬﻛاء اﻻﺻﻄناﻋﻲ وتﻌﻠم اآللة.
ﺣﺴﺐ الﺪراﺳات والمؤشﺮات ،ﻓإن أھم القﻄاﻋات الﺘﻲ ﺳﻮف تشهﺪ نمﻮا ً ﻓﻲ
اﻻﺳﺘفادة ﻣﻦ البيانات الضخمة ھﻲ :الﺮﻋاﯾة الﺼﺤية والقﻄاع الﻌام وتﺠارة
الﺘﺠﺰﺋة واﻻتﺼاﻻت والﺘﺴﻮﯾق والﺪﻋاﯾة.
مصادر البيانات وﺣجمها ضخم وفي نمو متسارع مما يزيد من أهمية تلك
التقنية وزيادة اإلقبال عليها في ظل زيادة اإلدراك بأهمية البيانات ،التي
تدرك جميﻊ الحكومات العربية والمؤسسات والشركات أهميتها وتعمل
بالتالي على توفير كافة السبل والفرص ومنها تقديم المزيد من الدعم
للشركات الناشئة ورواد األعمال لتحقيق اإلستفادة القصوى منها ،ألن
االستثمار في البيانات الضخمة له أثر اقتصادي واجتماعي من ﺣيث النمو
االقتصادي وتوفير الوظائف.

Ϳ ;ϭϮحكومة دولة االمارات العربية المتحدة" .)2020( ،تقﺮﯾﺮ ﻓﺮص المﺴﺘقبﻞ".
 ϮϳͮW Ă Ő Ğ



27

Big Data Technology ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ

تقنية البيانات الضخمة
Big Data Technology



:قائمة المصادر
المصادر باللغة االنجليزية
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Sanders, J. (2016). "Defining Terms: Data, Information and
Knowledge”, 10.1109/SAI.2016.7555986. Pages (1-3).
Weiss, A. (2018). "Big Data Shocks: An Introduction to Big Data
for Librarians and Information Professionals" , Chicago: American
Library Association , page 19.
Ward, B. (2004). "How Linux Works: What Every Superuser
Should Know?".
Ghotkar, M. and Rokde, P. (2016). "Big Data: How it is Generated
and its Importance". pages 2-4.
Mercier, M. (2019). "Contribution to High Performance Computing
and Big Data Infrastructure Convergence", Université Grenoble
Alpes, Oct.
WEF, (2019). “Why big data keeps getting bigger", available at:
https://www.weforum.org/agenda/2019/07/why-big-data-keepsgetting-bigger.
Laney, D. and Le Hong, H. and Lapkin, A. (2013). "Big Data Means
Big Business", Gartner, Inc.
Miele, S. and Shockley, R. (2013). "Analytics: The real-world use
of big data", IBM Global Services.
ITU, (2013). “Big Data today: normal tomorrow”, ITU Technology
Watch Report.

المصادر باللغة العربية

 دليﻞ رﻗم، أدلة المنهﺠية والﺠﻮدة،" "ﻣفاھيم ﻋاﻣة ﺣﻮل البيانات الﻜبيﺮة،ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺣﺼاء
.)4(  ﺻفﺤة، أﺑﻮظبﻲ،)13(
." " تقﺮﯾﺮ ﻓﺮص المﺴﺘقبﻞ.)2020( ،ﺣﻜﻮﻣة دولة اﻻﻣارات الﻌﺮﺑية المﺘﺤﺪة

•
•

https://pixabay.com :الﺼﻮر المﺴﺘخﺪﻣة ﻓﻲ الﻜﺘيﺐ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ المﻮﻗﻊ



ϮϴͮW Ă Ő Ğ 
28

Big Data Technology
اﻟﻀﺨﻤﺔ
البيانات الضخمة
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتتقنية

Big Data Technology



للحصول على مﻄبوعات صندوق النقد العربي
يرجى االتصال بالعنوان التالي:

صندوق النقد العربي
شبﻜة المﻌﺮﻓة
ص.ب2818 .
أﺑﻮ ظبﻲ  -اﻹﻣارات الﻌﺮﺑية المﺘﺤﺪة
ھاتف رﻗم(+9712( 6215000 :
ﻓاﻛس رﻗم(+9712( 6326454:
البﺮﯾﺪ اﻹلﻜﺘﺮونﻲPublications@amfad.org.ae :
• ﻣﺘﻮﻓﺮة إلﻜﺘﺮونيا ً ﺑمﻮﻗﻊ الﺼنﺪوق ﻋﻠى الشبﻜة اﻹلﻜﺘﺮونية:
https://www.amf.org.ae

 ϮϵͮW Ă Ő Ğ


29

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ Big Data Technology

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ Big Data Technology

Arab Monetary Fund Building
Corniche Street
Abu Dhabi, United Arab Emirates
P.O Box 2818
www.amf.org.ae

