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 : تمهيد

ومقرھا    1976صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام  
ظب ممارسة    يأبو  بدأت  المتحدة،  العربية  اإلمارات  عام    فينشاطها  بدولة 
دولة عربية. یسعى الصندوق إلى   22فيها  األعضاء    عدد الدولویبلغ    ،1977

االقتصادیة   اإلصالحات  دعم  مجال  في  رائدة  مالية عربية  مؤسسة  یكون  أن 
 والمالية والنقدیة للوصول إلى االستقرار المالي في المنطقة العربية.

 
الثورة  في و   الرابعة  الصناعية  ظل  العالم  یشهدھا  والنمو   للتطورنظراً  التي 

المعلومات وظهور العدید من التقنيات    السریع الذي یشهده العالم في قطاع تقنية 
تقنية  مجال    كبيرة في  التي أصبح لها أھمية  البيانات الضخمةومنها تقنية  الحدیثة  

تم   فقد ،  وبالنسبة لالقتصاد والقطاع المالي بشكل خاص عام    المعلومات بشكل
ً 25- 15للفئة العمریة ) موجھ والكتيب ھذا الإعداد  بتقنية  تعریفهم  هدف ب ،( عاما

ذلك في إطار    .واستخداماتها  أھميتهاعلى  ، وتسليط الضوء  البيانات الضخمة
  داعمة   نصة توعویةتحقيق رؤیتھ أن یكون محرص صندوق النقد العربي على  

ً وشریك  صانعي القرار في الدول العربيةل ً استراتيجي  ا ً وداعم  ا ً أساسي  ا  لهذه الدول  ا
ھداف األ الحدیثة لتحقيق  التقنيات  واالستفادة من  الرقمي  المالي    التحول  مجال  في

 العربية.  قتصادات االالتنمویة ودعم 
 

بتقنية    الكتيب یعطي   والتعریف  وأھميتها  البيانات  عن  مبسطة  البيانات  نبذة 
والوقوف على  في العدید من القطاعات    استخدامهاوتوضيح مجاالت    الضخمة

 الفرص والتحدیات لهذه التقنية.  أھم
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 مقدمة عن البيانات أوالً : 

ل  بدایةً  نفهم  البيانات الضخمة یجب أن    وھو وضوع األساسي  م لوقبل التطرق 
 والمعرفة؟   وما الفرق بينها وبين المعلومات البيانات؟ما هي  :أوالً 

أو    ،األرقامأو    ،الكلمات أو    ،الحروفأنها مجموعة من  بتعریفها    یمكن،  البيانات
أو    ىوالبيانات في حد ذاتها ليس لها معن  ما.أو الصور المتعلقة بموضوع    ،الرموز

 صورھم. و ل بيانات الموظفينامث ،(1)  وھي الصورة الخام للمعلومة ،قيمة
ومعالجتها  ،المعلوماتأما   تحليلها  تم  التي  البيانات  تحمل   ،فهي  أصبحت  بحيث 

  يمثل الحصول على إجمال  ،القرارات   تخاذ افي  منها    ةاالستفاد ویمكن    ،معنى وقيمة
 .ومعدل أعمارھم ومعدل سنوات الخبرة، ... الخ عدد الموظفين

تحليل المعلومات المختلفة وربُطها ببعضها البعض ووجود ھي عملية    ،المعرفةو
 ، وھو ما یوضحھ الشكل التالي. فَهم واضح لها ومزجها مع الخبرة

 
 ( 1شكل رقم )

 البيانات والمعلومات والمعرفةالفرق بين 

 المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب. 
 

 

 

  ، هي بيانات منظمة تعني المواد الخام، والمعلومات البيانات  :خالصة القول
 دراكها.إهي معلومات تم  والمعرفة
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 البيانات ؟ حجم كيف يمكن قياس

القياس المختلفة تبدأ یمكن قياس حجم البيانات باستخدام مجموعة من وحدات  
وصوالً  ،  (Kilobyte)  والكيلو بایت (  Byte)والبایت    (Bit)  البت وھي    يءبأقل ش
 .(2) (Domegemegrottebyte)دوميجمقروبایت   متعارف عليھ وھوشيء  ألعلى  

 
مثل مرور تھي أصغر وحدة تخزین ممكنة،    (: Bit)  البت

حيث   0و  أ  1وقيمة البت تكون    ، ائيأو عدم مرور تيار كهرب
 .(3) ه عدم مرور 0و  ،ي مرور تيار كهربائ 1یمثل 

التخزین   قياس سعة  ، كما ھو  مبينةومضاعفاتها   (Byte) البايت  يھو وحدة 
 موضح في الجدول التالي. 

 ( 1جدول رقم )
 أنواع وحدات قياس حجم البيانات  

 الحجم   االختصار وحدة القياس
 1أو  Bit  b 0البت 

 بت  Byte B 8البایت  
 بایت   Kilobyte  kB 1024كيلوبایت 
 كيلو بایت  Megabyte  MB  1024 ميجابایت
 ميجابایت   Gigabyte   GB  1024جيجابایت 
 جيجابایت   Terabyte TB 1024 تيرابایت
 تيرابایت   Petabyte PB 1024  بيتابایت

 بيتابایت   Exabyte EB 1024  إكسابایت
 اكسابایت   Zettabyte  ZB 1024 زیتابایت
 زیتابایت   Yottabyte YB 1024  یوتابایت

 یوتابایت   Xenottabyte     XB 1024زینوتابایت
 زینوتابایت   Shilentnobyte SB  1024  شایلينوبایت

 شایلينوبایت   Domegemegrottebyte  DB 1024 دوميجمقروبایت

2004
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 البيانات  تخزين أساليب

 بين:  البيانات ماتخزین   أساليب تختلف وتتنوع 
في    ةمثل البيانات الموجود   ،بطریقة منظمة  ها یتم تخزین  ،بيانات هيكلية .1

 قواعد البيانات وتتميز بسهولة المعالجة والتحليل. 
وتكون موجودة   ،من البيانات ر  النسبة األكبتمثل    ،بيانات غير هيكلية .2

على  ة  ومخزن  الموجودة  البيانات  مثل  منظمة  غير  الشبكة  بطریقة 
مواقع التواصل االجتماعي منها  خاصة  نترنت(  إل )ا  العالمية للمعلومات 

 وتطبيقات الهواتف الذكية وال یمكن معالجتها بسهولة.
هيكلية .3 شبة  قواعد  ،  بيانات  عن  ُمختلف  معين  وترتيب  بهيئة  تخزن 

 . (4) البيانات 
 ( 2شكل رقم )

 أساليب تخزین البيانات 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

  المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب.   

أبوظبي،  ،  13دليل رقم )،  أدلة المنهجية والجودةمركز االحصاء، "مفاهيم عامة حول البيانات الكبيرة"،  
 (. 4صفحة )
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 مصادر البيانات 

 : (5) لى ثالثة مصادر رئيسةإفتنقسم ، مصادر البيانات لبالنسبة 

 المؤسسات البيانات التي تنتجها المصدر األول: -1
خالل  إیتم    التي  البيانات  والمؤسسات  الشركات  قبل  من  بشكل   اَعملهنتاجها 

أو    ،یومي بالشركة  خاصة  تكون  ملفات  أو  بيانات  قواعد  في  تخزینها  ویتم 
 المؤسسة. 

 
 
 

 
 
 

 
 البيانات التي ينتجها اإلنسان :المصدر الثاني -2

سواءً اإل   عنالناتجة    البيانات  الموجودة  نسان  المستندات  أجهزة    منها  على 
نصية  الرسائل  كالجهزة المحمول المختلفة  تلك المخزنة في األأو     اآللي  الحاسب 

الذكيةاطبيقات  تو البيانات   إضافة  ،ألجهزة  تلك   في اإلنسان    یدرجهاالتي    إلى 
  ، مواقع التواصل االجتماعيو  اإللكترونيمثل البرید    الشبكة العالمية للمعلومات 

 من مشاركة للصور والمحادثات والتعليقات وتكون أغلبها بيانات غير منظمة.
 

 
 
 

 

(5)     
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 البيانات التي تنتجها اآلالت :المصدر الثالث-3

ً نتاجها  إ ھي جميع البيانات التي یتم   مثل بيانات    ،من دون تدخل اإلنسان  تلقائيا
 . االصطناعيةاالستشعار واألقمار  وأجهزةكاميرات المراقبة 

 
 
 
 
 

 

 ً  للبيانات معالجة ال أنظمة تطور:  ثانيا

وآليلقد   البيانات   ات تطورت طرق  بعدة مراحل  حيث    ،معالجة  ً مرت    ارتباطا
  ومكوناتها ألجهزة  تطور اعلى صعيد    سواءً الهيكلية    البنيةتطور الذي شهدتھ  بال

الفنية ربطها    ومواصفاتها  البعض ببعضوآلية  أنظمة   ها  في  للتطور  وفقاً  أو 
نفسها على    .التشغيل  مراحل  أھم ثالث  إلى  التطور  ھذا  تلخيص  النحو  یمكن 

 التالي: 
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 مصادر البيانات 

 : (5) لى ثالثة مصادر رئيسةإفتنقسم ، مصادر البيانات لبالنسبة 

 المؤسسات البيانات التي تنتجها المصدر األول: -1
خالل  إیتم    التي  البيانات  والمؤسسات  الشركات  قبل  من  بشكل   اَعملهنتاجها 

أو    ،یومي بالشركة  خاصة  تكون  ملفات  أو  بيانات  قواعد  في  تخزینها  ویتم 
 المؤسسة. 

 
 
 

 
 
 

 
 البيانات التي ينتجها اإلنسان :المصدر الثاني -2

سواءً اإل   عنالناتجة    البيانات  الموجودة  نسان  المستندات  أجهزة    منها  على 
نصية  الرسائل  كالجهزة المحمول المختلفة  تلك المخزنة في األأو     اآللي  الحاسب 
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 البيانات التي تنتجها اآلالت :المصدر الثالث-3

ً نتاجها  إ ھي جميع البيانات التي یتم   مثل بيانات    ،من دون تدخل اإلنسان  تلقائيا
 . االصطناعيةاالستشعار واألقمار  وأجهزةكاميرات المراقبة 

 
 
 
 
 

 

 ً  للبيانات معالجة ال أنظمة تطور:  ثانيا

وآليلقد   البيانات   ات تطورت طرق  بعدة مراحل  حيث    ،معالجة  ً مرت    ارتباطا
  ومكوناتها ألجهزة  تطور اعلى صعيد    سواءً الهيكلية    البنيةتطور الذي شهدتھ  بال

الفنية ربطها    ومواصفاتها  البعض ببعضوآلية  أنظمة   ها  في  للتطور  وفقاً  أو 
نفسها على    .التشغيل  مراحل  أھم ثالث  إلى  التطور  ھذا  تلخيص  النحو  یمكن 
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 ( Serial Systems) التسلسلية أو المتتاليةاألنظمة المرحلة األولى: 

، كانت األجهزة تعتمد بشكل أساسي (6)  1945مع ظهور أول حاسب آلي عام  
المهام   تنفيذ   Central Processing)  "مركزيمعالج  "استخدام  على  في 
Unit (CPU))    البيانات في الذاكرة  البرامج ومعالجة   تعليمات حيث یتم تنفيذ

علماً وأن ذلك كان  ،  اإلسمهذا  تسميتها ب  ، من ھنا تأتيتسلسليبشكل    اإللكترونية
ً یتطلب وقت  ً كبير ا  . تنفيذ التعليمات بالتتابع واحدة تلو األخرىلجداً  ا

 
 الرسم البياني التالي یوضح آلية عمل األنظمة التسلسلية: 

 
 ( 3شكل رقم )

 ( Serial Systemsاألنظمة التسلسلية أو المتتالية )

 
 

 

 المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب.

 

  (Parallel Systems) األنظمة المتوازيةالمرحلة الثانية: 

معالج

مخرجاتمدخالت

الذاكرة 

 البيانات الضخمة تقنية 
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عدم  عن    ، فضالً المطلوب لتنفيذ البرامج ومعالجة البيانات الكبير  بسبب الوقت  
  ة ءكفاظلت فكرة زیادة  ، فقد  نفس الوقت تنفيذ أكثر من مهمة في  على  القدرة  

وتحسين   أعلى في األداء  ةقدرأجهزة الحاسب اآللي وتعزیز مواصفاتها لمنحها  
وبالفعل نجحوا في  الشاغل للمختصين،    الشغل  ھي  ،زمن المعالجة واالستجابة

أي قدرة الجهاز على أداء    ،زیادة القدرة على األداء المتزامنعن طریق    ،ذلك
ت وحجم  الجاوذلك عن طریق زیادة عدد المع  ة في نفس الوقت أكثر من مهم 

التي تسببت في طفرة في الكثير    ،المتوازیةیعرف باألنظمة    وھو ما  ،  الذاكرة
 ً والتي یمكن تجسيدھا بالرسم    الفضاء والطيران.منها    من المجاالت خصوصا

 التالي: 
 

 ( 4شكل رقم )
    (Parallel Systems)األنظمة المتوازیة

 

 

 

 

 

 
 

   .المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب 

 
  

معالج معالج معالج

 الذاكرة
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 ( Serial Systems) التسلسلية أو المتتاليةاألنظمة المرحلة األولى: 

، كانت األجهزة تعتمد بشكل أساسي (6)  1945مع ظهور أول حاسب آلي عام  
المهام   تنفيذ   Central Processing)  "مركزيمعالج  "استخدام  على  في 
Unit (CPU))    البيانات في الذاكرة  البرامج ومعالجة   تعليمات حيث یتم تنفيذ

علماً وأن ذلك كان  ،  اإلسمهذا  تسميتها ب  ، من ھنا تأتيتسلسليبشكل    اإللكترونية
ً یتطلب وقت  ً كبير ا  . تنفيذ التعليمات بالتتابع واحدة تلو األخرىلجداً  ا

 
 الرسم البياني التالي یوضح آلية عمل األنظمة التسلسلية: 

 
 ( 3شكل رقم )

 ( Serial Systemsاألنظمة التسلسلية أو المتتالية )

 
 

 

 المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب.

 

  (Parallel Systems) األنظمة المتوازيةالمرحلة الثانية: 

معالج

مخرجاتمدخالت

الذاكرة 
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Unit (CPU))    البيانات في الذاكرة  البرامج ومعالجة   تعليمات حيث یتم تنفيذ

علماً وأن ذلك كان  ،  اإلسمهذا  تسميتها ب  ، من ھنا تأتيتسلسليبشكل    اإللكترونية
ً یتطلب وقت  ً كبير ا  . تنفيذ التعليمات بالتتابع واحدة تلو األخرىلجداً  ا

 
 الرسم البياني التالي یوضح آلية عمل األنظمة التسلسلية: 

 
 ( 3شكل رقم )

 ( Serial Systemsاألنظمة التسلسلية أو المتتالية )

 
 

 

 المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب.

 

  (Parallel Systems) األنظمة المتوازيةالمرحلة الثانية: 

معالج

مخرجاتمدخالت

الذاكرة 
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عدم  عن    ، فضالً المطلوب لتنفيذ البرامج ومعالجة البيانات الكبير  بسبب الوقت  
  ة ءكفاظلت فكرة زیادة  ، فقد  نفس الوقت تنفيذ أكثر من مهمة في  على  القدرة  

وتحسين   أعلى في األداء  ةقدرأجهزة الحاسب اآللي وتعزیز مواصفاتها لمنحها  
وبالفعل نجحوا في  الشاغل للمختصين،    الشغل  ھي  ،زمن المعالجة واالستجابة

أي قدرة الجهاز على أداء    ،زیادة القدرة على األداء المتزامنعن طریق    ،ذلك
ت وحجم  الجاوذلك عن طریق زیادة عدد المع  ة في نفس الوقت أكثر من مهم 
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 ( Distributed System)  األنظمة الموزعةالمرحلة الثالثة: 

ا بدایة  من  التي عرفت    لثمانينات مع  أكثر  ربط  على  والقدرة  الشبكات  تطور 
فيذ  نت ھو  وتجاه آخر  ا  التفكير فيفي    جدید   بُعد    ظهرقد  جهاز في شبكة واحدة، ف

وتتطلب مساحة    تحتاج إلى وقت معالجة كبيرمازالت  المهام الكبيرة التي  تلك  
أكثر من جهاز واحد بين    متزامن وموزع  ،مشتركبشكل    أكبرتخزینية وذاكرة  

 عرف بتقنية األنظمة الموزعة.

عبارة عن أنظمة تعمل على العدید    األنظمة الموزعةفكما یبين الشكل التالي،  
أنظمة تشغيل تظهر للمستخدم    أي أنهامن األجهزة مرتبطة مع بعض بشبكة،  

مركزيأوك نظام  على  یعمل  وحدات   ،نھ  عدة  على  یعمل  الحقيقة  في  أنھ  إال 
 .معالجة مركزیة تعمل على مستوى التوزیع

 
 ( 5شكل رقم )

  Distributed Systems)(األنظمة الموزعة 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 .الكتيب المصدر: من إعداد مؤلف 

معالج

 الذاكرة

معالج
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معالج
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معالج

 الذاكرة
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 ً  وخصائصها البيانات الضخمة:  ثالثا

 وتضخمها ثورة البيانات 

البيانات بأنها "نفط المستقبل" ذلك  ینظرون إلى    والمختصينالعدید من الخبراء  
مجموع ظهور  الجدید   ةمع  العلوم  البيانات    ،ةمن  في  التنقيب  تهتم  مثل  التي 

في  منھ    ةستفاد اإل  یمكنشكل    فيوتحویلها  معالجتها  صورة الخام للبيانات وبال
من تعلم اآللة والتعلم    ،الذكاء االصطناعي وفروعھ المختلفة مجاالت المعرفة و

  التي یمكن القول أن البيانات ھي األساس أو الوقود لتلك العلوم    . حيث العميق
تكن   الفترة  ىتحظلم  النجاح في تلك  الحال فيمثل ما    ،بكثير من  الوقت    ھو 
ذلك ألن حجم البيانات ومصادرھا التي كانت موجوده آنذاك لم تكن  ،  الحاضر

اليوم الموجود  والعدد  الكمية  على  ،  بنفس  واالعتماد  الرقمي  للتحول  نتيجة 
اإل االجتماعي الخدمات  التواصل  مواقع  واستخدام  الذكية  واألنظمة  لكترونية 

حجم البيانات   ، علماً وأنونيلكتر التوجھ نحو الشراء اإل، وبشكل أساسي ویومي
حصاءات حيث تشير اإلغير مسبوق كما تبرزه البيانات التالية   تضخم بشكل  

تم  90  أن  إلى اليوم  المتوفرة  البيانات  من  القليلة إ%  السنوات  خالل  نتاجها 
 .(7)في زیادة مستمرةھي الماضية و 

 
 
 
 
 
 
 

WEF, (2019). “Why big data keeps getting bigger", available at: 
https://www.weforum.org/agenda/2019/07/why-big-data-keeps-
getting-bigger 
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تكن   الفترة  ىتحظلم  النجاح في تلك  الحال فيمثل ما    ،بكثير من  الوقت    ھو 
ذلك ألن حجم البيانات ومصادرھا التي كانت موجوده آنذاك لم تكن  ،  الحاضر

اليوم الموجود  والعدد  الكمية  على  ،  بنفس  واالعتماد  الرقمي  للتحول  نتيجة 
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حجم البيانات   ، علماً وأنونيلكتر التوجھ نحو الشراء اإل، وبشكل أساسي ویومي
حصاءات حيث تشير اإلغير مسبوق كما تبرزه البيانات التالية   تضخم بشكل  

تم  90  أن  إلى اليوم  المتوفرة  البيانات  من  القليلة إ%  السنوات  خالل  نتاجها 
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WEF, (2019). “Why big data keeps getting bigger", available at: 
https://www.weforum.org/agenda/2019/07/why-big-data-keeps-
getting-bigger 
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من خالل  آنياً  الشبكة العالمية للمعلومات علماً وأنھ یمكن متابعة إحصاءات 
 www.internetlivestats.com  الموقع:

 

 تحديات والصعوباتال

 ً علوم الذكاء بما یساعد    بالرغم من توفر البيانات وزیادة أحجامها بشكل كبير جدا
وتعل   البيانات  في  والتنقيب  اآللة  االصطناعي  أنها  ،أھدافهاتحقيق  على  م   إال 

من    الضخمنتيجة لهذا الكم    ،واجھ تحدیات وصعوبات من نوع آخرمازالت ت
بالطرق    .البيانات  ومعالجتها  استيعابها  في  التحدیات  من  العدید  ظهرت  فقد 

 فيما یلي:  هاتمثل أھم، ی واألدوات التقليدیة

شكل التنوع واختالف البيانات ووجودھا في صور غير منظمة ب •
 الكافي.

 تنوع المصادر.  •
 حجم البيانات الهائل والمتزاید.  •
 صعوبة التوسع والتمدد.  •
 ومعالجتها وتحليلها.  البيانات  التكلفة الكبيرة في تخزین •
 عامل السرعة والوقت في الحصول على المعلومات. •

 (. LinkedIn) بالتقدیم على وظائف في اللينكدانمستخدم   694,444یقوم   •
 .رسالة على الواتساب  41,666,667رسال إیتم  •
• 319  . مستخدم جدید على تویتر  
 . اجتماع على منصة زوم 208,333 من یقارب  عقد ما •
 . ساعة من الفيدیوھات على اليوتيوب  500تحميل   •
 . الفيسبوكصورة على  147,000مشاركة وتحميل  150,000إرسال  •

وجود   على    4.5  نحومع  مستخدم  للمعلومات بليون  العالمية  تشير   ،الشبكة 
على  ياً  من البيانات یوم  (Exabyte")إكسابایت "  463إلى أنھ سيتم إنشاء  التقدیرات  

   . (DVD) قرص  212،765،957أي ما یعادل  -مستوى العالم 

 في 
 الدقيقة 
 الواحدة 

2020 –المصدر : المنتدى االقتصادي العالمي   

یضاف

 البيانات الضخمة تقنية 
Big Data Technology 

 الضخمةيانات الب نشأة

ن بتلك  ون والمهتم والمختصوجد  التي ذكرناھا،    نتيجة للتحدیات والصعوبات 
التغلب على  أو  إما إھمال الحجم الهائل من البيانات    ،أمام خيارینأنفسهم    العلوم

 حيث كان   .وایجاد حل لها الصعوبات وتلك التحدیات 
في الموزعة   الحل  لقدرتها  األنظمة  نتيجة    على ، 

البيانات   جهاز  الضخمة  معالجة  من  أكثر  على 
الوقت  نفس  تقنية  في  ظهور  على  ساعد  بما   .

تمثل التي  الضخمة،  جدید    البيانات  مصطلح 
یصف الكم الهائل من البيانات والمعلومات من 

المختلفة تخزینها  ،  المصادر  یمكن  ال  التي 
أھم التقنيات    من  ةواحد ومعالجتها بالطرق التقليدیة وھي  

 المستقبلية. 
 

 ة تعريف البيانات الضخم

والشركات   الخبراء  مابين  المجال  لهذا  والمفاھيم  التعریفات  وتتنوع  تختلف 
المتخصصة العالمــيیعرف  حيث  ،  والمنظمات  ماكنــزي  البيانات    معهــد 

یفوق  ھأنها مجموع  ،الضخمة التي  البيانات  معالجتها   على  قدرةال  حجمها   من 
التقليدیة البيانات  قواعد  أدوات  وتخزین  ،  باستخدام  ونقل  التقاط ومشاركة  من 

 .(8)  في غضون فترة زمنية مقبولة، وإدارة وتحليل
جارتنرتعرف   المعلومات   المتخصصة  شركة  تقنية  واستشارات  أبحاث    في 

وسریعة التدفق   الحجم"األصول المعلوماتية كبيرة    البيانات الضخمة على أنها
أجل  من  ومبتكرة  اقتصادیاً  مجدیة  معالجة  طرق  تتطلب  التي  التنوع  وكثيرة 

 . (9)  اتخاذ القرارات" والمساعدة علىتطویر البصائر 

ظبي،  أبو،  13دليل رقم )،  أدلة المنهجية والجودةمركز االحصاء، "مفاهيم عامة حول البيانات الكبيرة"،  
(. 4صفحة )
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 .(8)  في غضون فترة زمنية مقبولة، وإدارة وتحليل
جارتنرتعرف   المعلومات   المتخصصة  شركة  تقنية  واستشارات  أبحاث    في 

وسریعة التدفق   الحجم"األصول المعلوماتية كبيرة    البيانات الضخمة على أنها
أجل  من  ومبتكرة  اقتصادیاً  مجدیة  معالجة  طرق  تتطلب  التي  التنوع  وكثيرة 

 . (9)  اتخاذ القرارات" والمساعدة علىتطویر البصائر 

ظبي،  أبو،  13دليل رقم )،  أدلة المنهجية والجودةمركز االحصاء، "مفاهيم عامة حول البيانات الكبيرة"،  
(. 4صفحة )
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.  تنشأ البيانات الضخمة عن طریق كل شيء من حولنا   (IBM)شركةحسب  
كل عملية رقمية وكل تبادل في وسائل التواصل االجتماعي  ،  في كل األوقات 

الضخمة،   البيانات  واألجهزة  التي  ینتج  االستشعار  وأجهزة  األنظمة  تتناقلها 
السرعة والحجم    تختلف من حيث البيانات الضخمة لها مصادر متعددة    .النقالة

قدرات نحتاج إلى معالجة مثالية و،  من البيانات الضخمةنستفيد  لكي  .  والتنوع
 .  )(تحليلية ومهارات 

یشير مصطلح البيانات الضخمة إلى   (ITU)تحاد الدولي لالتصاالتاإل حسب
مجموعات البيانات التي تتميز أنها فائقة حجماً وسرعة أو تنوعاً، بالقياس إلى  

 . (11)  أنواع مجموعات البيانات معهودة االستخدام

 

  

ITU, (2013). “Big Data today: normal tomorrow”, ITU 

ً هندسي  مجاالً البيانات الضخمة  تشكل    :الخالصة يوفر مجموعة من األدوات    ا
ستخدم في تخزين ومعالجة البيانات التي تفوق في حجمها  ت    التيوالتقنيات  
 قياسي. في وقتمكانيات الطرق واألدوات التقليدية إقدرات و

 البيانات الضخمة تقنية 
Big Data Technology 

 عمل البيانات الضخمة  آلية

السابقة والمصطلحات  التعریفات  على  ،  لتبسيط  نتعرف  عمل دعونا  إطار 
واحد  عن  یزید  حجمها  عمالء    بيانات   شركة لدیها  أن  لنفترض ،  البيانات الضخمة

.  ي تصنف كبيانات ضخمة كاألدنى لحجم البيانات ل  ، الذي یمثل الحد تيرا بایت 
تحدد قائمة بأسماء العمالء وأرقام ھواتفهم ممن یقيمون  ن  أھذه الشركة  أرادت  

معينة منطقة  في حملة    في  ھذا   .إعالنيةالستهدافهم  التقليدیة،  الطریقة  حسب 
   :األمر یمكن من خالل الرسم التالي

 
 ( 6شكل رقم )

 الطریقة التقليدیة في معالجة البيانات 
 
 

 
     .المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب 

 
ً وقتبالطریقة التقليدیة یستغرق  معالجة األمر   ً   طویالً   ا أیام إلى  یصل  ربما    ،جدا

المطلوبةحلل النتائج  فلأو قد یصعب ذلك  ،صول على  إذا  نأن  نا  .  الفرق  تخيل 
بها كلمة معينة   التيللبحث عن الصفحات واحد مجموعة كتب لشخص نا أعطي 

و  أشخاص  بمجموعة  تستعين  أن  للبحث نأو  كتاب  منهم  كل  فعطي  بالطبع  ، 
األسرع الطریقة   ھي  الضخمة.،  الثانية  البيانات  فكرة عمل  نفس  یجسد    وھي 

كل مكون ووظيفھ  .  آلية عمل تقنية البيانات الضخمة بشكل مبسطالرسم التالي  
والتفاصيل   والمكونات  الوظائف  من  مجموعة  ختصين  ملى  إتحتاج  التي  بها 

 لفهمها.
 
 
 

بيانات 
ضخمة تزيد  

تيرا  1عن 
بايت

جهاز  
حاسب 

  

قائمة العمالء 
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 ( 7شكل رقم )
 في معالجة البيانات  آلية عمل تقنية البيانات الضخمة

 
 
 

 

 

 

 

 

 .المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب 
 

 خصائص البيانات الضخمة

 ضخمة؟ هل كل البيانات ذات أحجام كبيرة هي بيانات 
تصنيف البيانات على  لمجموعة من الخصائص والمحددات   وضعد تم  قل

والً  وص  بثالث خصائص بدأت  (  Vsباسم )أنها بيانات ضخمة ومتعارف عليها  
ً ن خصائص  10إلى   وھي:  ، V ألنها تبدأ بحرف ال ظرا
ھو العامل الرئيس في وصف البيانات أنها ضخمة (Volume) :    الحجم    •

 واحد تيرا بایت.بحيث یتعدى حجمها 
 تنوع البيانات ما بين مهيكلة وغير مهيكلة. : ((Varietyالتنوع  •
 نتاج معدالت مرتفعة من البيانات في كل لحظة.إVelocity) )السرعة  •
 . وصحيحة موثوقةأن تكون البيانات :  (Veracity) الموثوقية /الدقة  •
بيانات ذات   لىإالقدرة على تحویل جميع أنواع البيانات    :    (Value)القيمة   •

 فائدة .

......
 بيانات  
 ضخمة

تزيد عن    
تيرا  1 

بايت  

جهاز  
إدارة  

لتقسيم    
البيانات   
وتوزيعها

قائمة 
1العمالء 

جهاز  
    1 فرعي

جهاز  
     2 فرعي
 

جهاز  
   عي فر

 

قائمة 
   2العمالء
21

قائمة 
 العمالء

تجميع  
قائمة  النتائج 

العمالء  

.......
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إظهار وعرض البيانات بشكٍل  إمكانية  :  (Visualization)التمثيل البصري   •
 أفضل بحيث یمكن للشخص الذي یقرأھا أن یفهمها بشكل سریع. 

  نتيجة للتغير   في البيانات   االختالفات عدد    : (Variability)التغير/    التباين •
 في بنية البيانات أو المعنى أو الشكل.  سواءً 

 .الحفاظ على أمن وخصوصية البيانات   :  (Vulnerability)الثغرة األمنية    •
المصداقية •  / تكون    :  ((Validity  الجودة  دقيقة  مصادر    أن  وأن البيانات 

 .لالستخدام المقصود موثوقة البيانات  تكون
 . مدة صالحية البيانات وطول مدة تخزینها:  ((Volatility التقلب  •

   (8شكل رقم )
 ( Vs) خصائص البيانات الضخمةملخص 

 .المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب 
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 مكانيات البيانات الضخمةإو مزايارابعاً : 

عام   من  تقنية    تقدمبشكل  العدید  الضخمة  واإلالبيانات  التي   مكانيات المزایا 
 تتلخص فيما یلي: 

والتكلفة   توفير ▪ والجهد  وتحليل الوقت  معالجة  في  المطلوبة     العالية 
 لضخمة. البيانات ا

االجتماعي  قدرتها ▪ التواصل  وسائل  بيانات  تحليل  ستخراج إل  على 
الجمهور تجاه قضایا    انطباعات مكانية تحليل  إمما یتيح    اآلراء المختلفة

 . من عدمھمعينة لقياس مدى رضاھم 
 التحليالت التنبؤیة.  ▪
 تحليل وتقييم المخاطر المالية. ▪
مما یساعد   تصنيف المستخدمين وتحدید الفئة المستهدفة لموضوع معين ▪

 .عالنية واإل تحسين أداء وفاعلية الحمالت التسویقية  على 
 تحسين خدمة وإدارة العمالء. ▪
 االحتيال.كشف  ▪
 ً ً الحيوي  ألن البيانات هي الشريان    ،أخيرا  ، لكثير من العلوم كما ذكرنا سابقا
أسرع  وقت  مكانية استيعاب البيانات بأحجام أكبر مما سبق ومعالجتها في  فإن إ

ً ،  وتحقيق األهداف المرجوة من تلك العلوم  ةاالستفادسيزيد من   في   خصوصا
 مجال الذكاء االصطناعي.

 ( 9شكل رقم )
 ا وامكانيات البيانات الضخمة مزای

 
 

 

 

 

 

  .المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب 
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 لبيانات الضخمة امجاالت استخدام 

التي  لإلنظراً   والمزایا  الضخمة،  مكانيات  البيانات  تقنية  مجاالت توفرھا  فإن 
منها في العدید االستفادة  كبيرة جداً ویمكن  ومساحات التطبيق للبيانات الضخمة  

ومنها    من والقطاعات  الحياتية  واإلستثمار  الا المجاالت  والمالية  قتصاد 
العلمي    ةالطاقو  والتسویق والبحث  واالتصاالت  والبيئة  والصحة  والتعليم 

سوف   مجاالت.  من  الجوغيرھا  ھذا  في  عنتناول  األمثلة  بعض  كيفية    نزء 
 : ة من تلك التقني االستفادة

 

 في القطاع العام والحكومي 

o   من خالل  في دعم واتخاذ القرارات البيانات الضخمة  یمكن أن تستخدم ،
االجتماعي  محتویات   التواصل  المواطنين  على    للوقوفمواقع  أراء 

الحكومة   ترغب مطبق أو   ،أو نظام معينما وردود أفعالهم حول قرار 
 اتخاذ القرار المناسب لكل حالة. على  ما یساعد ، ب تشریعھ

 

 القطاع الخاص  

o   الناتجة البيانات  تحليل  خالل  من  والمؤسسات  للشركات   عن یمكن 
االجتماعي  التواصل  حملة  ،  وسائل  بنتائج  والتنبؤ  جمهورھا  لتحدید 

 التسویق والمبيعات. 
o   فهم احتياجات العمالء  وتحسين العمليات التجاریة  یمكن للحركات  كذلك

 ً  العمالء.   إلحتياجات  والتنبؤ بها وكذلك تطویر منتجات جدیدة وفقا
o  ً سهولة فهم ظروف السوق وتحليل سلوكيات الشراء بالتالي زیادة    أیضا

 . المبيعات 
o یمكن   حيث   ،الشبكة العالمية للمعلومات التحكم في السمعة عبر  مكانية  إ

التواصل االجتماعي ومعرفة ما تحليل مواقع   للمؤسسات والشركات 
 قال عنها والعمل على تحسين سمعتها. یُ 
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 تحليل وتقييم المخاطر المالية. ▪
مما یساعد   تصنيف المستخدمين وتحدید الفئة المستهدفة لموضوع معين ▪

 .عالنية واإل تحسين أداء وفاعلية الحمالت التسویقية  على 
 تحسين خدمة وإدارة العمالء. ▪
 االحتيال.كشف  ▪
 ً ً الحيوي  ألن البيانات هي الشريان    ،أخيرا  ، لكثير من العلوم كما ذكرنا سابقا
أسرع  وقت  مكانية استيعاب البيانات بأحجام أكبر مما سبق ومعالجتها في  فإن إ

ً ،  وتحقيق األهداف المرجوة من تلك العلوم  ةاالستفادسيزيد من   في   خصوصا
 مجال الذكاء االصطناعي.

 ( 9شكل رقم )
 ا وامكانيات البيانات الضخمة مزای
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 لبيانات الضخمة امجاالت استخدام 

التي  لإلنظراً   والمزایا  الضخمة،  مكانيات  البيانات  تقنية  مجاالت توفرھا  فإن 
منها في العدید االستفادة  كبيرة جداً ویمكن  ومساحات التطبيق للبيانات الضخمة  

ومنها    من والقطاعات  الحياتية  واإلستثمار  الا المجاالت  والمالية  قتصاد 
العلمي    ةالطاقو  والتسویق والبحث  واالتصاالت  والبيئة  والصحة  والتعليم 

سوف   مجاالت.  من  الجوغيرھا  ھذا  في  عنتناول  األمثلة  بعض  كيفية    نزء 
 : ة من تلك التقني االستفادة

 

 في القطاع العام والحكومي 

o   من خالل  في دعم واتخاذ القرارات البيانات الضخمة  یمكن أن تستخدم ،
االجتماعي  محتویات   التواصل  المواطنين  على    للوقوفمواقع  أراء 

الحكومة   ترغب مطبق أو   ،أو نظام معينما وردود أفعالهم حول قرار 
 اتخاذ القرار المناسب لكل حالة. على  ما یساعد ، ب تشریعھ

 

 القطاع الخاص  

o   الناتجة البيانات  تحليل  خالل  من  والمؤسسات  للشركات   عن یمكن 
االجتماعي  التواصل  حملة  ،  وسائل  بنتائج  والتنبؤ  جمهورھا  لتحدید 

 التسویق والمبيعات. 
o   فهم احتياجات العمالء  وتحسين العمليات التجاریة  یمكن للحركات  كذلك

 ً  العمالء.   إلحتياجات  والتنبؤ بها وكذلك تطویر منتجات جدیدة وفقا
o  ً سهولة فهم ظروف السوق وتحليل سلوكيات الشراء بالتالي زیادة    أیضا

 . المبيعات 
o یمكن   حيث   ،الشبكة العالمية للمعلومات التحكم في السمعة عبر  مكانية  إ

التواصل االجتماعي ومعرفة ما تحليل مواقع   للمؤسسات والشركات 
 قال عنها والعمل على تحسين سمعتها. یُ 
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 التعليم

o  البيانات    ةاالستفاد تحليل  عبر  من    الصادرةمن  التعليم  الشبكة  مواقع 
تحسين تعلم الطالب ، لالمواد التعليمية المختلفةمن  و  العالمية للمعلومات 

 كفاءتهم.  ورفع 
o   التي المتاعب  أو  التعلم  في  االحتياجات  تشخيص  في  واجھ  ت السرعة 

 أثناء عملية التعلم.  الطالب 
o  في تصميم    ةمن تلك البيانات في قياس أداء الطالب والمساعد   ةاالستفاد

 حتياجاتهم. ا بيئات تعلم متخصصة وفق 
o  من تحليل بيانات مواقع التواصل االجتماعي في معرفة ردود    ةاالستفاد

 الفعل الفردیة والجماعية لمجموعة من القضایا التعليمية. 

 ةالصح

o   الطبية یمكن اكتشاف مسببات من خالل تحليل البيانات من السجالت
 أمراض معينة مما یساعد على إیجاد عالج لها. 

o  لمنعهاباألوبئة واألمراض  ؤالتنب . 
o   على والبيانات  المساعدة  المعلومات  بمساعدة  المالئم  العالج  تقدیم 

 التي تجمعها األجهزة الذكية وأجهزة االستشعار.  ةالهائل
o   أجهزة من  الضخمة  البيانات  وتحليل  الحيویة  استيعاب  االستشعار 

للمرضي مثل بيانات ضربات القلب وضغط الدم ومعدالت   الالسلكية
منها في التعرف على األنماط الدقيقة والخفية    ةواالستفاد األوكسجين  

ً ، حول األمراض  أمراض القلب والسكري   المزمنة مثلمنها  خصوصا
الرئويواال األمراض    ،نسداد  تلك  لمسببات  أكثر  فهم  في  یساھم  مما 

 وتحسين البحث العلمي.
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 مجال األحوال الجوية 

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

 للمساعدة على استقراء األحوال الجویة.  عالية
 

 القطاعات المالية واالستثمارية 

o   عن تمكين البنوك من تحقيق عوائد أكبر من خالل جمع بيانات أشمل
مكانية ترویج كل منتج وفقاً لمتطلبات كل عميل مما  إلعمالء وتحليلها وا

المصرفيةیرفع   والمنتجات  للخدمات  العمالء  تفاعل واستخدام    ،نسبة 
ظل المنافسة الكبيرة وتعزیز مبادرة    فيالحفاظ على استدامة العمالء  و
 ". اعرف عميلك"
o  مصادر من  البيانات  تحليل  سهولة  خالل  من  المخاطر  إدارة  تسهيل 

 . ومختلفةة متنوع 
o تحدید الفرص االستثماریة . 
o منع االحتيال. 
o   البلوك تشين تقنيةتمكين وتعزیز االستفادة من . 

 ي مجال األمنال 

o  اميرات المراقبةالتي توفرھا كتسهيل عملية تحليل البيانات الضخمة. 
o تحليل البيانات من السجالت االجرامية والتنبؤ بالجریمة . 
o   منع العمليات بما یساعد على  تحليل البيانات مواقع التواصل االجتماعي

 . رھابية ومكافحة الجریمةاإل

 أمن المعلومات

o تساعد في تحدید الهجمات الخبيثة ومنع االحتيال . 
o بحث وتحليل البرامج الضارة. 
o لكترونية فرز وتصنيف الرسائل اإل 
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 ستخدام البيانات الضخمة ونماذج من واقعتطبيقات خامساً : 

من تقنية البيانات    االستفادةنجحت في    التيھناك العدید من األمثلة والتطبيقات  
 في عدة مجاالت من أھمها: الضخمة 

 التعليم
استطاعت    التيلتعلم اللغات واحد من التطبيقات واألنظمة    دايلنجویعتبر تطبيق  

للمستخدمين    االستفادة البيانات  تخزین  طریق  عن  الكبيرة  البيانات  من 
وإخفاقاتهم توتفاعال  المستخدمين  نجاحات  لمعرفة  باستمرار  وتحليلها  هم 

لذلك  ،وأنشطتهم المستمر  التحسين  على  واحد   ،والعمل  اليوم  ً یعتبر  من   ا
 التطبيقات المعروفة في تعليم اللغات. 

 المبيعات
مالیين العمليات كل یوم واالستفاده من تحليل    معالجة  أمازوناستطاعت شركة  

والبضائع  المنتجات  واقتراح  احتياجتهم  وتحدید  لعمالئها  االستهالكي  السلوك 
 المبيعات واألرباح.  ةساھم في زیاد  عليهم مما

 ه الترفي 
من استغالل وتحليل بيانات المستخدمين في تحدید   نتفليكساستطاعت منصة 

 واقتراحها عليهم حسب الوقت المناسب لهم. ةالمواد المناسب

 النقل والمواصالت 
شركة   الرك    أوبراستفادت  بيانات  تحليل  وعروض  من  خدمات  تقدیم  في  اب 

 تناسب احتياجتهم وقدراتهم المالية. 

 الصحة
حصولها على  في  بالتعاون مع أحد المعاھد الهندیة    مايكروسوفتنجحت شركة  

في  في مساعدة األطباء    ،ألكثر من مليون شخص   ،كم بيانات ضخم من سجالت 
 ضافة إلى مساعدة إ  ،انتشار أمراض العيون على أسباب    دقيقالتعرف بشكل  

ویعالج  تستقر حالتھ الصحية    حتىمریض  تحدید الوقت المطلوب للعلى  األطباء  
 بالعمليات الجراحية للعيون بنجاح.  القيام وكذلك، بصره

 

ا
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 الخدمات المالية
استغالل قاعدة بيانات تحتوي على كمية    في   مريكان اكسبريسأنجحت شركة  

ھائلة من البيانات لمالكي البطاقة اإلئتمانية من مختلف أنحاء العالم وفهم سلوك  
 المستهلك بشكل أعمق والتنبؤ بالمعامالت المستقبلية.

 الصناعة
الكتريكتعتمد شركة   ترتبط    جنرال  ابتكار منتجات وطرح حلول رقمية  على 

 لمستهلكين. باحتياجات ومتطلبات ا

 الدعاية والتسويق 
من أكبر مصادر البيانات الضخمة وقد نجح باستغاللها  واحداً    الفيسبوكیعتبر  

عالنات لبضائع  إزميات تعرض للمستخدمين  رواالستفاده منها في تصميم خوا
 تهم. اتهم واھتماماوخدمات تناسب احتياج

 ( 10شكل رقم )
 الضخمة تطبيقات من واقع استخدام البيانات 

  .المصدر: من إعداد مؤلف الكتيب 



Big Data Technology   تقنية البيانات الضخمةBig Data Technology   تقنية البيانات الضخمة

 البيانات الضخمة تقنية 
Big Data Technology 

 الستخدام البيانات الضخمة ونماذج من الواقعتطبيقات خامساً : 

من تقنية البيانات    االستفادةنجحت في    التيھناك العدید من األمثلة والتطبيقات  
 في عدة مجاالت من أھمها: الضخمة 

 التعليم
استطاعت    التيلتعلم اللغات واحد من التطبيقات واألنظمة    دايلنجویعتبر تطبيق  

للمستخدمين    االستفادة البيانات  تخزین  طریق  عن  الكبيرة  البيانات  من 
وإخفاقاتهم توتفاعال  المستخدمين  نجاحات  لمعرفة  باستمرار  وتحليلها  هم 

لذلك  ،وأنشطتهم المستمر  التحسين  على  واحد   ،والعمل  اليوم  ً یعتبر  من   ا
 التطبيقات المعروفة في تعليم اللغات. 

 المبيعات
مالیين العمليات كل یوم واالستفاده من تحليل    معالجة  أمازوناستطاعت شركة  

والبضائع  المنتجات  واقتراح  احتياجتهم  وتحدید  لعمالئها  االستهالكي  السلوك 
 المبيعات واألرباح.  ةساھم في زیاد  عليهم مما

 ه الترفي 
من استغالل وتحليل بيانات المستخدمين في تحدید   نتفليكساستطاعت منصة 

 واقتراحها عليهم حسب الوقت المناسب لهم. ةالمواد المناسب

 النقل والمواصالت 
شركة   الرك    أوبراستفادت  بيانات  تحليل  وعروض  من  خدمات  تقدیم  في  اب 

 تناسب احتياجتهم وقدراتهم المالية. 

 الصحة
حصولها على  في  بالتعاون مع أحد المعاھد الهندیة    مايكروسوفتنجحت شركة  

في  في مساعدة األطباء    ،ألكثر من مليون شخص   ،كم بيانات ضخم من سجالت 
 ضافة إلى مساعدة إ  ،انتشار أمراض العيون على أسباب    دقيقالتعرف بشكل  

ویعالج  تستقر حالتھ الصحية    حتىمریض  تحدید الوقت المطلوب للعلى  األطباء  
 بالعمليات الجراحية للعيون بنجاح.  القيام وكذلك، بصره
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الكتريكتعتمد شركة   ترتبط    جنرال  ابتكار منتجات وطرح حلول رقمية  على 

 لمستهلكين. باحتياجات ومتطلبات ا

 الدعاية والتسويق 
من أكبر مصادر البيانات الضخمة وقد نجح باستغاللها  واحداً    الفيسبوكیعتبر  
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 الخالصة والتوصياتسادساً : 

ألھميتها  ،البيانات  عليها    ،نظراً  " یطلق  المستقبل إسم    األساس وھي    "نفط 
  ة علوم الحدیثوالوقود للغذاء  ال  كما تعتبر  ،للحصول على المعلومات والمعرفة
تجميعها البيانات الضخمة ھو دور تقنية  و ،مثل الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة

 . وبأقصى سرعة وتجهيزھا بالشكل المطلوب  ومعالجتها

من التحدیات والصعوبات التي    مجال البيانات الضخمة یواجھ مجموعةمازال  
 بشكل بأفضل، منها: ها من ةستفاد لها لال ةیجاد حلول مناسبإ یجب العمل عليها و

 البيانات.التأكد من جودة وصحة  ▪
عل ▪ الحصول  مصادرھا  ىصعوبة  من  ً   ،البيانات  منها   خصوصا

 الحكومية. 
 التحدیات المتعلقة بأمن وسریة المعلومات وسوء استغاللها. ▪
التي  مكانيات والمزایا  األفراد لإلوالمؤسسات  بعض  دراك  إعدم فهم و ▪

 البيانات الضخمة.تتيحها 
 .الضخمةالتكاليف المالية لبدء وتمویل مشاریع البيانات  ▪
 نقص المهارات والخبرات نظرا لحداثة المجال. ▪
▪  ً وخصوصا الضخمة  البيانات  تنظم  وتشریعات  قوانين  وجود    عدم 

   لة.ءوالمساولية ؤالمس
 الحصول على البيانات في الوقت المناسب. ▪
الحفاظ على ملكية وحساسية البيانات وسبل التعامل معها من حيث   ▪

 و المشاركة.أية النشر التخزین وقابل 

 

 

 

 

من المخاطر  ،  التحدياتهذه  أهم    ربما 
ً خ  المرتبطة بالمستخدم البسيط  فيما    صوصا
الشخصية  بحريته  يدعو    ،يتعلق  ما 

البيانات والمعلومات على    بضرورة الحفاظ
اإلمكان  الشخصية بحيث  قدر   تكون ال  ، 

أصبحت والشركات    تستغلهاسلعة   التي 
ون عن يعرف   امأكثر م األشخاص    تعرف عن

 .أنفسهم

 البيانات الضخمة تقنية 
Big Data Technology 

الضخمة   البيانات  مجال  أن  إال  والصعوبات  التحدیات  تلك  من  یعتبر  بالرغم 
والدليل على ذلك أن العدید من الدراسات ،  ھ مستقبل واعد حدیث العهد، إال أن ل

 ً ،  في المستقبل  واالستطالعات تتوقع نمو سوق البيانات الضخمة بشكل كبير جدا
 (12) .5202مليار دوالر بحلول عام   90 یزید عن ما بحجم یصل إلى

الإ أن  إلى  المحللينضافة  من  على  أن    ونیتوقع   كثير  الطلب  البيانات یرتفع 
مستقبالً  القرارالضخمة  اتخاذ  دورھا في سرعة  بسبب  أن  كما    .،  ینمو  یتوقع 

البحث   في  المجاالت    األمن  مجالفي  و العلمي  دورھا  من   ، المهمةوغيرھا 
 اإلنتاجية واالبتكار.  وزیادةالمنافسة ركيزة أساسية في وسوف تصبح 

حالياً   یشهد  الضخمة  البيانات  ً نموسوق  ً كبير  ا توفرا كما  الفرص   ،  من  العدید 
أن العدید من  فرص أكثر في المستقبل، ویرجع ذلك إلى  ب   ات مع توقعوظيفية  ال

الكبيرة بوك"و  "جوجل"   مثل،  الشركات  من    "ن وأماز" و  "فيس  والعدید 
حالياً باستثمار مبالغ ضخمة في    تقومالتقنية  الشركات األخرى الرائدة في مجال  

المهارات   أصحاب  ً جذب  خصوصا العالقة  ذات  والمجاالت  المجال  ھذا   في 
  وتعلم اآللة. الذكاء االصطناعي

والمؤشرات  الدراسات  القطاعات  إف  ،حسب  أھم  نمو  التي ن  تشهد  ً سوف  في   ا
وتجارة    ةاالستفاد  العام  والقطاع  الصحية  الرعایة  ھي:  الضخمة  البيانات  من 
 . االتصاالت والتسویق والدعایةو  التجزئة

  تلك   أهمية  من  مما يزيدمتسارع  وفي نمو    وحجمها ضخمالبيانات  مصادر  
التي   ،أهمية البياناتبدراك  قبال عليها في ظل زيادة اإلالتقنية وزيادة اإل

والشركات جميع    تدرك والمؤسسات  العربية  وتعمل    الحكومات  أهميتها 
والفرص  بالتالي السبل  كافة  توفير  الدعم   على  من  المزيد  تقديم  ومنها 

اإل لتحقيق  األعمال  ورواد  الناشئة  ألن   ،منهاالقصوى    ةستفادللشركات 
له أثر اقتصادي واجتماعي من حيث النمو  االستثمار في البيانات الضخمة  

 .االقتصادي وتوفير الوظائف 

 ".تقریر فرص المستقبل(. "2020دولة االمارات العربية المتحدة، ) حكومة   
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