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 المقدمة

 املعلوماتوتقنية  نظم تطور  مراحل من هامة مرحلة (Big Data) الضخمة البيانات تمثل

 ق يفو  التي املعقدة البيانات من هائلة كمية عن املبسط مفهومها في تعبر وهي ،تصاالتإلوا

 األمر وتوزيعها، ومعالجتها خزنها على التقليدية الحاسوبية واآلليات البرمجيات قدرة حجمها

 والسيطرة تدفقها في التحكم من تمكن متطورة بديلة حلول  وضع إلى باألخصائيين حدا الذي

 .عليها

شعار إمكانية تحليل بيانات مواقع اإلنترنت وأجهزة اإلست تمتلك تقنية البيانات الضخمةكما 

ارتباطات  باستكشاف،وبيانات شبكات التواصل اإلجتماعى حيث أن تحليل هذه البيانات يسمح 

بين مجموعة من البيانات املستقلة لكشف جوانب عديدة ،ومنها على سبيل املثال التنبؤ 
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توفر هذه التنبؤات لصانع القرار أدوات كما كافحة الجريمة .لإلتجاهات التجارية للشركات وُم 

 وبالتالى اتخاذ قرارات صحيحة تحقق األهداف املطلوبة.واملعطيات لفهم أفضل للظروف مبتكرة 

 

هذه املقالة إلى تعريف القارئ باملفاهيم األساسية للبيانات الضخمة وما يرتبط بها من تهدف 

في وقت الحق ربما و  تى املجاالت.متنوعة في ش تقنيات وما يترتب على ذلك من تطبيقات

نستعرض في مقات أخرى تفاصيل أكثر عن الطرق واآلليات املتبعة لتنفيذ وتطبيق تحليل 

 نات الضحمة.البيا

 البيانات الضخمة

 البياناتمفهوم  2-1

 ستفادةإل ا يمكنوالتي ال  واملعالجة والترتيب الفرز  عمليات قبل للمعلومات الخام الصورة هي

  .املعالجة قبل األولية بصورتها منها

 (Data classification) تصنيف البيانات 2-2

  نأ يمكن
 
 :نواعأ ثالثة لىإ الخام البيانات صنفت

 (Structured Data) هيكلةم   بيانات -

 .(Data Base) بيانات قواعد وأ جداول  في املنظمة البيانات هى

 (Unstructured Data) مهيكلة غير بيانات -

 
ُ
  يتم الحصول عليها التي البيانات البيانات،وهى من األكبر النسبة مثلت

 
 كتابات من يوميا

 .نترنتإل ا مواقع على ونقرات ورسائل وفيديو وصور  نصية

 (Semi-structured data) مهيكلة شبه بيانات -

 
ُ
  دعت

 
 قواعد وأ جداول  صورة في تكون  ال البيانات نأ الإ املهيكلة البيانات من نوعا

 .بيانات

 (Big Data)مفهوم البيانات الضخمة  2-3

 الحجم، مثل) الفريدة خصائصها الهواملعقدة كبيرة ال البيانات من مجموعات أو مجموعة

 باستخدام  بكفاءة  عالجتهاُم  يمكن ال ،(صحةالبيانات التباين، التنوع، السرعة،

التحديات التي ترافق هذا تكمن و  .منها ستفادةإل ا لتحقيق والتقليدية الحالية التكنولوجيا

ونقلها ومشاركتها والبحث فيها وتحليلها  وتخزينهاتوفيرها ومعالجتها النوع من البيانات في 

 وتحيثها باالضافة الى املحافظة على الخصوصيات التي ترافقها.وتصويرها 

 الضخمة البيانات خصائص 2-4

 :وهي كما يلي الضخمة لبياناتاخصائص تتميز بها هناك 

 (Volume) الحجم -

البيانات لكي حجم  ما، وهو ما يحدد قيمة و  جة من مصدرهي حجم البيانات املستخر 

 
ُ
سيحتوى الفضاء اإللكتروني  2020بحلول العام و  صنف من ضمن البيانات الضخمة،ت

 .ستخالص املعلوماتإمن البيانات الجاهزة للتحليل و  ميتابايت 40.000على ما يقرب من 

 (Variety) التنوع -

  والتي ة،املستخرج البيانات تنوع بها قصديُ 
ُ
 أو باحثين وانكا سواء املستخدمين ساعدت

 هيكلةُم  بيانات وتتضمن بحثهم ملجال املناسبة البيانات ختيارإ على حللينُم 

(Structured Data) مهيكلة غير وبيانات بيانات قواعد في (Un Structured 

Data) وسجالت ةالقصير  والرسائل الفيديوو  الصوت وتسجيالت ومقاطع الصور : مثل 

  وتتطلب ،(GPS) الخرائط وبيانات املكاملات
 
  وقتا

 
 للتجهيز مناسب شكل في لتهيئتها وجهدا

 .والتحليل
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 (Velocity) السرعة -

 السرعة تعتبر حيث عليها الطلب لتغطية البيانات ستخراجإو  إنتاج سرعة بها قصديُ 

 
 
  عنصرا

 
 من نستغرقه الذي قتالو  وهو البيانات، هذه على بناء القرار اتخاذ في حاسما

 .عليها بناء بالقرار الخروج لحظة إلى البيانات هذه وصول  لحظة

 (Veracity)وثويية والححة امل -

بها ماهي موثوقية مصدر البيانات، ومدى دقتها وصحتها وحداثة تلك البيانات يقصد 

التي تعرض مدير تنفيذي من بين كل ثالثة مدراء ال يثقون في البيانات  حيث أن هناك

يدة على الغير جحجم ضرر البيانات أن أن هناك دراسات تقدر كما التخاذ القرار. عليها 

.  3.1 االقتصاد االمريكي يقدر 
 
 ترليون دوالر سنويا

 الضخمة البيانات مصادر 2-5

 يوجد العديد من مصادر البيانات الضخمة ومنها:  

 البرامج أحد إدارة عن الناشئة املصادر -

 ياتاملستشف وزيارات اإللكترونية الطبية كالسجالت حكومي، غير أو حكومي برنامج

 .الطعام وبنوك املصرفية والسجالت التأمين وسجالت

 باملعامالت الصلة ذات أو التجارية املصادر -

 البطاقات معامالت املثال سبيل على كيانين، بين معامالت عن الناشئةالبيانات 

 .املحمولة األجهزة منها بوسائل اإلنترنت ريقط عن تجرى  التي واملعامالت ئتمانيةإل ا

 ( Sensors Networks)  ستشعارل ا أجهزة شبكات مصادر -

 وأجهزة الطرق، استشعار وأجهزة الصناعية، باألقمار التصوير املثال، سبيل على

 .وتلوث الهواء املناخ استشعار

 ( GPS)  التتبع أجهزة مصادر -

 العالمي والنظام املحمولة الهواتف من املستمدة البيانات تتبع املثال سبيل على

 .لتحديداملواقع

 السلوكية البيانات مصادر -

 من آخر نوع أي أو ما خدمة أو منتج عن اإلنترنت على البحث راتم املثال، سبيل على

 .اإلنترنت على الصفحات إحدى مشاهدة ومرات املعلومات،

 (Opinion) باآلراء املتعلقة مصادرالبيانات -

مثل فيسبوك  جتماعيإل ا التواصل وسائط علىواالراء  املثال،التعليقات سبيل على

 .وتويتر

 (Big Data Technologies) الضخمة البيانات تقنيات 2-6

: مثل الكبيرة البيانات لتحليل تستخدم التي والتقنيات األدوات من العديد يوجد

Hadoop،Map Reduce ،HPCC  أن إال Hadoop  ُاألدوات، هذه  أشهر من عدي 

 عالجةوم   لتخزين الجافا بلغة مكتوبة املصدر مفتوحة برمجية منصة أو برنامج هوو 

 توزيع ثم ومن أجهزة عدة على ضخمة بيانات تخزين مثل موزع بشكل الضخمة البيانات

 .نتيجةاملعالجة لتسريع األجهزة هذه على املعالجة عملية

 Hadoop الهادوب مستخدمي أشهرومن 

- Amazon, Apple, AVG, eBay, Electronic Arts, Facebook, 

Google 

 

- IBM, LinkedIn, Microsoft, the New York Times, Twitter, 

Yahoo 

 أنه ببساطة الفكرة (Map Reduce) عيديُ  حسابي نموذج بتنفيذ (Hadoop)ويقوم

 
 
 جميع الى ترسلها فإنك ، واحد سيرفرخادم/ إلى تريد التي املهمة أو األمر ترسل أن من بدال
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 يتم ثم بيانات من لديه ما بإعطائك يقوم سيرفر وكل اللحظة نفس في السيرفراتخوادم/

 .واحدة مةكحز  لك وإعادتها البيانات هذه تجميع عمل

 :وهي رئيسية أجزاء ثالثة الضخمةمن البيانات مع تتعامل التي األدوات تتكون 

 (Data Mining) البيانات عن التنقيب أدوات -

 (Data Analysis) التحليل أدوات -

 (Dashboard/Visualizations) النتائج /تصويرعرض أدوات -

 األطراف فى منظومة البيانات الضخمة

التى تتعامل مع هذه الخدمة وتحديد واجبات لكى يتم تنظيم أى خدمة يجب تحديد األطراف 

هذه  ،تفاعل فى ما بينهامن عدة جهات ت وحقوق كل طرف. تتكون منظومة البيانات الضخمة

 كونة من:املنظومة ُم 

 البيانات الضخمةمزود /موفر -

 ُمقدم خدمة البيانات الضخمة -

 عميل خدمة البيانات الضخمة -

 موفر البيانات الضخمة 3-1

 ،الخدمة الضخمة على توفير البيانات من مصادر ُمختلفة إلى ُمقدم يعمل موفر البيانات

 وتشمل أنشطة موفرى البيانات على سبيل املثال ما يلى:

 إنشاء البيانات. -

 التى تصف مصدر البيانات. (Meta data) إنشاء املعلومات الوصفية -

 على اإلنترنت. (open data)إيجاد مصادر البيانات املفتوحة  -

إلى ُمقدم الخدمة عن البيانات  (Service catalogue)الخدمات توفير بيان  -

 القابلة لإلستخدام.

 ُمقدم خدمة البيانات الضخمة 3-2

وتشمل أنشطة  وتوفير البنية التحتية الالزمة لها يقوم ُمقدم الخدمة بتحليل البيانات الضخمة

 ُمقدم الخدمة على سبيل املثال ما يلى:

وجمع البيانات عن طريق الطلب املباشر من موفر  البحث فى مصادر البيانات   -

 .(Data Crawling)البيانات أو البحث فى اإلنترنت 

 تخزين البيانات.    -

 دمج البيانات.    -

 توفير أدوات لتحليل البيانات.    -

 دعم إدارة البيانات مثل خصوصية البيانات وأمن البيانات وملكية البيانات.    -

 الضخمةعميل خدمة البيانات  3-3

هو املستخدم النهائى ملنظومة البيانات الضخمة أو هو نظام يستخدم النتائج أو الخدمات   

كما يمكن للعميل أن ُينتج خدمات جديدة أو و التى ُيقدمها ُمقدم خدمة البيانات الضخمة 

 على نتائج تحليل البيانات الضخمة ،وتشمل أنشطة العميل على سبيل 
 
معرفة وذلك إعتمادا

 ال ما يلى:املث

 طلب خدمة البيانات الضخمة من مزود الخدمة. -

 إستخدام ُمخرجات خدمة البيانات الضخمة. -

 وأثرها ضخمةال البياناتتطبيقات 

 :اليومية يمكن الستفادة من البيانات الضخمة فى العديد من مجاالت الحياة
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حول قرار او نظام ملواطنيها للحكومات تحليل محتوى مواقع التواصل االجتماعي يمكن  -

ي معرفة ردود االفعال حول ذلك من قبول وبالتالمعين مطبق او تريد تشريعه وتطبيقه 

 أو رفض مما يساعد الحكومات في اتخاذ القرار املناسب لكل حالة.

 جتماعيإل ا التواصل وسائل اإلستفادة من تحليل البيانات الناتجة من للشركات يمكن -

 .واملبيعات التسويق حملة بنتائج والتنبؤ جمهورها لتحديد وتويتر فيسبوكمثل 

 لتحديد والبيانات weblog))  الويب سجل ملفات ستخدامإ للموسيقيين يمكن -

 على يساعدهم مما املختلفة املناطق في األغاني بشعبية والتنبؤ ستماعإل ا تفضيالت

 .الحيةالقادمة العروض تحضير

 ستشعاراإل  أجهزة من املتزايدة األعداد إلى بالنظر :(Weather) وال الجويةاألح -

، الذكية الهواتف بأجهزة وامللحقة اليوم، نملكها التي
 
 أكثر بيانات لدينا فإن تحديدا

 الضخمة للبيانات ويمكن. عالية وبدقة الجوية األحوال عن مض ى وقت أي من

 العالم، من مكان أي في السائدة الجوية لألحوال دقيقة صور  لتقاطإ اليوم

 .الدقة فائقة جوية تنبؤات الستخالص فيها املتوافرة املعلومات من ستفادةإل وا

 وحدات مراكز بإمكان بات: (Natural Disasters) الطبيعية بالكوارث التنبؤ -

قة البيانات ستخدامإ من للكوارث ستجابةاإل  ِّ
 
 والبيانات الطبيعية بالجيولوجيا املتعل

 ثم ومن السابقة البيانات تحليل خالل من املحتملة، بالكوارث للتنبؤ فيةالجغرا

  حاصل هو بما البيانات تلك مقارنة
 
 تنبؤات من النتائج هذه تعزز  وبذلك،. حاليا

 واألزمات الكوارث حدوث قبل حترازيةإ إجراءات اتخاذ ثم ومن املراكز تلك

 .األوان فوات لقب واإلخالء اإلغاثة ستراتيجياتإ ووضع الطبيعية،

 هتماماتإ تحليل على ناء  بُ  اإلعالنات لها توجه التي الفئات فيسبوك تستهدف -

 جمعها يتم والتي الكبيرة البيانات تحليالت باستخدام تقوم وهى وطبيعتهم، مستخدميه

وحالة  ،والرسائل فيسبوك، على املستخدمين يوفرها التي والبيانات املعلومات على بناء  

 بتحليل يقومون  أنهم كما ،على كل ذلك التعليقاتو  اكرهو ي ماذا احبو ي اوماذ املستخدم

 العالقة وضع واملوقع، والعمر، وهوايات أنشطة من الشخص ي امللف من املعلومات كل

 وكل ذلك يكون عامل مهم فى توجيه الدعاية والتسويق. واألغاني املفضلة، واألفالم

 القطاع الحكومى والبيانات الضخمة 4-1

 وجود وهي املشكلة، نفس تواجه الحكومية املنظمات أغلب البيانات، إدارةب األمر يتعلق عندما

 ُمهيكلة أو منظمة غير البيانات هذة ومعظم الكمبيوتر، أنظمة في البيانات من هائلة كميات

(unstructured data) معر ف بيانات نموذج أي تناسب ال أنها يعني وهذا  
 
 لفهم. مسبقا

 اللتقاط تسعى إحصائية نماذج الحكومية املنظمات تطبق بياناتال هذه في املوجودة األنماط

 .املهيكلة غير البيانات من هائلة كميات ومعالجة

 الالزمة الحسابية القدرة أو املوظفين من كافي عدد تملك ال الحكومية املنظمات أغلب أن بما

 حجمها وارتفاع املتغيرة البيانات طبيعة ومع بهم، خاصةال البيانات جميع وتحليل إلدارة

  السحابية الحوسبة خالل من بيانات الضخمةالـ بأدوات االستعانة أصبحت
 
  أمرا

 
. ضروريا

 الخدمات عن املواطنين رضا مدى رصد الحكومية الخدمات بتطوير املختصين بإمكان أصبحف

مة  حيث والتحسين، للتطوير عمله يلزم ما استنتاج يمكن املحللة النتائج ضوء وعلى. لهم املقدَّ

  التقليدية ستبياناتإل ا طريق عن الجمهور  آراء مسح بات
 
 األحيان، من كثير في مجد   وغير مكلفا

  وذلك
 
 لتلك املصادر أكبر ومن. معها املتعاملين وثقافات الديموغرافية البيانات لتنوع نظرا

 في والتسجيل السكاني التعداد عمليات خالل من املسجلة البيانات هي الضخمة البيانات

  ثمينة معلومات الحكومات تستنتج أن يمكن حيث الحكومية، البيانات قواعد
 
 خالل من جدا

 .املخزنة البيانات تلك تحليل

 الكبيرة البيانات استخدام الواليات وحكومات املحلية الحكومات في: ذلك على األمثلة من

 أكثر وجعلها خدماتهم تطوير من يتمكنوا حتى لخدماتهم ستخدامإل ا أنماط وتحليل ملتابعة
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 التعداد ستماراتإ من كبيرة أعداد للمواطنين، املوجهة الوثائق فرز   يتضمن آخر مثال. فعالية

 األخرى  الرسمية الوثائق من والعديد نتخاباتإل ا وأشكال الضرائب، مصلحة نماذج ،السكانى

 .وإدارتها جمعها يجب مختلفة بلغات

 على فمثال ،(Big Data) الكبيرة للبيانات الضخمة العاملية التطبيقات  من أيضا اءالذك

 في نتخاباتإل ا حول  املشاعر لفهم الكبيرة البيانات استخدام يمكن الخارجية السياسة مستوى 

 من هامة تكون  قد التي البارزة األنماط على للعثور  الصناعية األقمار صور  تحليل و الخارج،

 مع التعامل على قدرتها هو هنابيانات الضخمة الـ استخدام من الفائدة. تكتيكيةال الناحية

 .البيانات من متعددة أنواع

 واملدن املحليات مساعدة إلى يهدف حكومي برنامج األمريكية، املتحدة الواليات فييوجد  اكم

 تحسينو  القرار تخاذإ عمليات في الضخمة البيانات وتقنيات برامج تضمين على الصغيرة

 البناء ومخالفات النار، إطالق وحاالت األمن عن تفصيلية بيانات هذا يتضمن. العامة الخدمة

 .املواطنين وشكاوى  املرور، وتنظيم

 التعليم وتحسين الضخمة البيانات تحليل 4-2

 في متزايدة بصورة التفاعل على القائمة والبرامج اإلنترنت عبر التعلم أدوات ستخدامإ أدى

 جمعها مكنيُ  التي الكبيرة البيانات نوعية وتختلف البيانات، حجم زيادة إلى التعليم مجال

 املتعلمين، لدى التعلم وخبرات املتعلمين، عن كبيرة كبيانات فهنا التعلم، بيئات من

 وبيانات التعلم، بيئات في جتماعيةإل ا والتفاعالت التعلم، بيئات داخل متعمقة وبيانات

 في البيانات هذه فيديو،وتختلف ومقاطع ووسائط نصوص من علمأنشطةالت عن مفصلة

 .وعمقها نوعيتها

 لتوفير التعليم، في الضخمة البيانات من األنواع هذه تحليل من ستفادةإل ا ويمكن

 التعلم خالل من الطالب تعلم تحسين بهدف والخيارات الفرص تنوعةمنمجموعةُم 

 أسرع لتشخيص نتيجة أفضل تعلم عنه ينتج مام الكفاءة، على القائم التعليم أو التكيفي

  وأكثر
 
 ذلك في بما التعلم، عملية أثناء تواجهه التي املتاعب أو التعلم الحتياجات تعمقا

 أصيل عميق،وتقييم سياق في املشاكل والتعاون،وحل املنظم، التفكير مثل املهارات تقييم

 الطالب نجاح لتحسين تهدفةاملس التدخالت لتحديد باإلضافة املعرفة، وموضوع ملجال

 واملعلومات القائمة البيئات واستخدام واملؤسسات، للطالب اإلجمالية التكاليف وخفض

 .وتحديدالسياسات القرارات صنع في  املعقدة

 التعليمية، للمهام الطالب أداء لقياس وفعالة حديثة أدوات البيانات هذه توفر أن ويمكن

  أن ويمكن
ُ
  تعلم بيئات تصميم في كذلك ساعدت

 
 ُم  تصميما

 
 حددةمُ  حتياجاتإ  وفق خصصا

  تعطي أن ويمكن للطالب،
 
  تحليال

 
 من ملجموعة والجماعية الفردية الفعل لردود واضحا

 .التعليمية القضايا

 القرار صنع عملية تحسينل الضخمة البيانات تحليل 4-3

  القرارات عمليةاتخاذ إن
ُ
القطاع أو  املؤسسة نجاح نإو  وجوهرها اإلدارية العملية محور  عدت

 القرارات تخاذإ على اإلدارية القيادة وكفاءة قدرة على كبير حد إلىالحكومى يتوقف 

 واستخالص عالجتهاوُم  البيانات بتجميع تبدأ القرار صنع عملية إن اإلداريةاملناسبة،

والقطاعات  الكبيرة الشركات تعتمدالعديدمنر حيث القرا اتخاذ يتم عليها بناء التي املعلومات

 البرمجيات إلى تحتاج والتي واملعقدة الضخمة البيانات تحليل سياسة علىالحكومية 

 أداة خدامباست عالجتهاُم  يمكن ال والتي والتحليالت، البيانات إدارة مجال في املتخصصة

 البيانات جمع أن املعروف فمن تقليدية، بيانات عالجةُم  تطبيقات على أوالعمل فقط واحدة

  لوماتواملع
ُ
 لذلك دقيقة، نتائج إلى للوصول  وتحليلها للمشكلة الدقيق التوصيف على ساعدت

  والهائلة الضخمة البيانات تحليل يشمل إداري  نظام عتمادإ من البد كان
 
 .جدا

 الضخمة البيانات تحليل نظام الكبيرة الشركاتالقطاع الحكومى و  ستخدميملاذا

 العمالء، عالقات إدارة املخاطر، إدارة مثل الداخلية، العمليات تحسين -

 .اللوجستية والخدمات
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 .القائمة والخدمات املنتجات تحسين  -

 .الجديدة واملنتجات الخدمات تطوير -

 .املناسب الوقت فيللعمالء  املناسبة العروض وتقديم املعلومات من ستفادةإل ا -

 ىالعسكر المجال في الضخمة البياناتاإلستفادة من  4-4

 تتيح  الضخمة البيانات
 
  العسكرية للصناعة ةيدعد فرصا

 
 البيانات تحليل أن ،وخصوصا

اع عليها يرتكز تنفيذية دالالت عن بالكشف يسمح الضخمة  مختلف لتطوير القرار صن 

 من العسكرية ستخباراتإل ا قدرات تطوير على الضخمة البيانات ،فتساعد العسكرية الشؤون

ز  مترابطة حاسوبية منصة وبناء مختلفة مصادر من البيانات جمع خالل  املعلومات تبادل تعز 

   . العسكريين بين

ليُ 
 
 املعلومات شبكة لتوليد مهمة أداة األشياء بين كبيرة تصالإ بشبكة يتمتع الذي النظام شك

 بكفاءة تحليلها على و أسرع بوتيرة املعلومات وتبادل جمع على العسكري،فيساعد املجال في

 ساحات في العسكري  النظام (Internet of Things) األشياء إنترنت عزز ولقد . وفعالية

 بات ،بحيث وغيرها املعركة أرض على العدو مواقع ،وتحديد املعلومات تبادل خالل من املعارك

 في األساسية الخطوات ى إحد الفعلي وبالوقت دقيق بشكل العدو عن املعلومات تحليل شكليُ 

 هذه تحليل على قدرة الضخمة البيانات نولوجياتك تظهر العسكري،إذ القرار صنع عملية

 .العسكريين القادة قبل من القرار تخاذإ عملية صحيح،مايسهل بشكل املعطيات

تحدة األمريكية
 
مت فى الواليات امل  مرتبطة حديثة بدلة األميركية املسلحة القوات صم 

 أجهزة تسمح. (Sensor) ستشعارإ جهاز  فيها الخوذة تشكل األشياء، إنترنت بتكنولوجيا

 متعددة بيانات يوفر ،وبأن عدة بأجهزة يتصل بأن للجندي الخوذة على املوجودة ستشعارإل ا

 .صور  ومنها

ال بشكل الضخمة البيانات العسكري  املجال ونفي املسؤول يستثمر أن املهم من أصبح  فع 

رة الدالالت الستخراج  العسكريين حياة شأن وفي للمواطنين، لقوميا األمن شأن في واملهمة املعب 

 .القتال ساحات في

 مع مقارنة املعدل ضعف أيى األميرك الجيش في نتحارإل ا وفيات سجلت املثال، سبيل على

. وحاسمة سريعة إجراءات اتخاذ يجب أنه تدرك املسلحة القوات إدارة جعل ما املدنيين،

 وتحديد نتحارإل ا الى بالجنود تدفع التي لالعوام عن البحث في رغبة الجيش إدارة أظهرت

  تلعب أن مكنيُ  الضخمة البيانات أن القرار صناع فوجد املخاطر،
 
  دورا

 
 تحديد في حقيقيا

 املتعلقة البيانات من الكثير بجمع الجيش إدارة قامت وعليه،. للجنود السلوكية األنماط

 .لالنتحار عرضة األكثر العناصر تحديد بغية بالجنود

  (Data Mining) التنقيب فى البيانات الضخمةعدويُ 
 
  آخر مثاال

 
 ستخدامإ على مهما

 مصادر من ما شخص شأن في املعلومات جمع فيمكن ،الوطني األمن مجال في البيانات

 ما ي،نطو ال األمن شأن في املهمة الدالالت الستخراج الفعلي بالوقت وتحليلها ربطها ثم متعددة،

  يؤمن
 
  اء،األعد على تقدما

 
 .املعركة ساحة في وخصوصا

 اإلقتصادى المجال في الضخمة البياناتاإلستفادة من  4-5

 حركات تحليل أنواعها ختالفإ على اليوم والهيئات واملؤسسات الشركات بإمكان لقدأصبح

  ليتمكنوا أكبر بدقة ونحوه وبيع شراء من العمالء
 
  األكثر السلع معرفة من لذلك وفقا

 
 أو طلبا

  معينة سلع عمالئهم على ويقترحوا كدةالرا تلك
 
 كماأصبح. تتم التي الشراء لعمليات وفقا

 بحاجة هم ومن منهم املميزين وتحديد دقة أكثر بشكل العمالء سلوك فهم على القدرة لديهم

 التقليدية البيع ملراكز فقط ليس األمر هذا. أدائهم راقبةُم  أو توجهاتهم لتحديد أو ملساعدة

  األن يشمل بل
 
 .أوسع نطاق وعلى اإلنترنت شبكة على اإللكترونية املتاجر أيضا

 كثيرة، أحيان في اإللكتروني البريد أو جتماعيإل ا التواصل شبكات ستخدمُم  يتفاجأفأصبح 

  قام لسلع تجارية إعالنات بظهور 
 
 ذلك من أكثر بل أخرى، تطبيقات في عنها بالبحث مسبقا



8 
 

 القتراح الهاتف جهاز على املوقع تحديد بيانات تستخدم التي الخوارزميات بعضك هنا

ومن هنا نجد أن ذلك يحدث نتيجة لتحليل البيانات الضخمة الناتجة من هذه  .اإلعالنات

 عن املتاحة البيانات من صغير جزءوذلك باستخدام كل املواقع واإلستفادة منها فى التسويق 

 تجلب ممكنة طريقة بأمثل ائعالبض عرض بغية وتفضيالتهم ميولهم ملعرفة املستخدمين

 عليهامن تحصل التي البيانات ليتحل تقوم بوال  .ممكن ربح أعظم اإللكتروني التسوق  لشركات

 جهاز خالل من الحقيقية لألسواق زيارته تتبع قد وحسب،بل لإلنترنت املستخدم تصفح

ثبت املواقع تحديد
ُ
 في لكن للخصوصية، ختراقإ هذا أن البعض يعتقد ربما .بجهازه امل

 الشروط تفاقيةإ خالل من نفسها حصنت قد بذلك تقوم التي الشركات فإن األمر حقيقة

 كالفيسبوك جتماعيإل ا التواصل تطبيقات إلى الدخول  تسجيل عند املستخدم عليها يوقع التي

 .وتويتر

  مستوى  األخيرة السنوات في اإللكترونية التجارة عملية دخلتوقد 
 
 التنافس، من جديدا

 جتماعيإل ا التواصل شبكات توفرها التي املستخدمين بيانات من الهائل الكم لفبظ

 في البقاء كيفية هو اإللكترونية التجارة لعمالقة األول  الشاغل أصبح اإلنترنت، واستخدام

 يتطلب وهذا لبضائعها للترويج الشركات تحتاج ناحية، فمن. األصعدة مختلف على املنافسة

 في تنافسية بأسعار بضائعها تقدم ألن تحتاج أخرى  ناحية ومن ائن،الزب باحتياجات معرفة

 .كبير ربح هامش لها تضمن الوقت نفس

 الطبى المجال في الضخمة البياناتاإلستفادة من  4-6

  البشر تحول 
 
  شيئا

 
 ومنعها، باألمراض للتنبؤ يسعى طب إلى األمراض مع التعامل طب من فشيئا

 ما الذكي، هاتفه يجمعها املعلومات من هائل كم بمساعدة خصش لكل املالئم العالج وتقديم

  وتحليالتها الضخمة الصحية البيانات فيه تلعب الطب من جديد لعصر الباب يفتح
 
  دورا

 
 .بارزا

 الضخمة البيانات من ستفادةإل ا واألطباء الطبية واملراكز الحكومية  املستشفيات بإمكانأصبح 

 قد مما للعالج بها قاموا التي والزيارات الطبية ملفاتهم تحليل عبر املرض ى سلوكيات دراسة في

 . خدمةطبيةأفضل تقديم على يساعدهم

 عن جمعها جرى  التي البيانات مع مختلفة مصادر من العامة الصحة سجالت بين لجمعا ويمكن

 خفضةمن التشخيص وأدوات لالرتداء القابلة والتقنيات الذكية كالهواتف املحمولة األجهزة طريق

  املتصلة واملقاييس كلفةتال
 
 الصحية الحالة عن دقة أكثر صورة يوفر أن باإلنترنت، السلكيا

 الرعاية اومقدمو  األطباء تمكن ثابتة أدلة توافرت وكلما .يتلقونها التي والعالجات لألشخاص

 ظمن في القصور  أوجه معالجة الضخمة البيانات تحليل ويتيح ،أفضل قرارات اتخاذ من الصحية

 .األعمار متوسط وارتفاع النموالسكاني بفعل تكاليفها تتزايد التي الرعايةالصحية تقديم

 تقليل في الضخمة البيانات من العالم أنحاء مختلف في املستشفيات من العديد يستفيدكما 

 .الطبية اإلدارة كفاءة حركةاملريض،وزيادة وتتبع الطوارئ  أقسام في نتظارإل ا وقت

 املستشفى، في الفسيولوجي الفحص نتائج مرضاهم، لحاالت تقييمهم ،عنداألطباء يدرسو 

 بناء   العالجية القرارات ويتخذون  التحليالت، ونتائج العائلية، وخلفيته للمريض، الطبي والتاريخ

 . الخاصة وخبراتهم معارفهم إلى باإلضافة ذلك، على

 اليوم ساعات مختلف ليشمل الطبي الفحص امتد حال في النتائج ستختلف الحال وبطبيعة

  لألطباء توصياته ُيقدم ذكي نظام توافر حال في وكذلك العام، وأيام
 
 لتحليالت قراءته إلى استنادا

 الطبية الدراسات تحليل إلى باإلضافة ُمشابه، مرض وتاريخ أعراض من عانوا ممن املرض ى آالف

 .للعالج اإلرشادية واملبادئ والتاريخية الحالية
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 أستخدامات البيانات الضخمة

 المجال الطبي

م تقنيات في األميركية كاليفورنيا والية في (Sentrian) شركة تتخصص
 
 Machine) اآللة تعل

Learning) وطورت. الحيوي  ستشعارإل وا  
 
 ستشعار،إل ا أجهزة عبر املرض ى بيانات يجمع نظاما

  اختباره ويجري 
 
 ُيمكنه نظام تطوير حاولتكما  .املستشفيات من عدد في املرض ى مع حاليا

 وقت وفي أفضل قرارات باتخاذ يسمح بما الوقت، طيلة وأجسامهم املرض ى حياة إلى ستماعإل ا

 .الشخصية الناحية من الءمةُم  أكثر نحو وعلى ُمبكر،

 بيانات جمع(  Biomedical wireless devices)  الالسلكية الحيوية ستشعارإل ا ألجهزة ُيمكن

 أكثر أخرى  معلومات إلى باإلضافة القلب، ضربات وُمعدل الجسم حرارة جةدر  حول  بسيطة

 
 
 حاالت بعد عن األطباء وُيتابع. البوتاسيوم ومستويات باألوكسجين الدم تشبع ُمعدل مثل تعقيدا

  املرض ى استخدم حال في لكن لالستشعار، اثنتين أو واحدة أداة يستخدمون  الذين املرض ى
 
 عددا

 . البيانات من هائل قدر ذلك عن ستشعار،سينتجإل ا أجهزة من أكبر

 التي الالسلكية الحيوية ستشعارإل ا أجهزة من البيانات جمع على«سنتريان» شركة نهج ويعتمد

 بناء   والخفية الدقيقة األنماط على للتعرف اآللة تعلم خوارزميات وتطبيق املرض ى، يستخدمها

زمنة األمراض حول  عامة معلومات على
ُ
زمن الرئوي  نسدادإلوا والسكري  القلب مراضأ مثل امل

ُ
. امل

 باألوكسجين، الدم وتشبع الدم وضغط القلب ضربات معدل ستشعارإل ا أجهزة بيانات وتشمل

 .الحاجة عند األطباء وُيخطر البيانات ُيحلل سحابي محرك إلى جميعها وتتجه

 عالج األمراض

 أجل منالخاصة بالذكاء اإلصطناعى  قامت شركة مايكروسوفت باستخدام تقنياتهااملثال األول :

 مع مايكروسوفتشركة  تعاونت، فقد العمى ذلك في بما العيون  أمراض عالج على املساعدة

 مجال في ((Azure الخاصة تقنيتها إدخال أجل من الهندي، (LVPrasad) عيون ال معهد

 .العيون  أمراض عالج

 من (Big Data) ضخم ناتبيا كم على بحصولها مايكروسوفت، لشركة التعاون  هذا وسمح

 دقيقة معرفة لألطباء شخص،ومنحت مليون  1.1 من ألكثر املصدر مجهولة سجالت

 مقدار من التأكد في األطباء التقنية هذه وساعدت ،البالد في العمى أمراض انتشار لكيفية

 والكيفية البصرية، مشاكله وتنتهي الصحية حالته تستقر أن قبل ملريض يحتاجه الذي الوقت

 .بنجاح للعيون  الجراحية بالعمليات بها القيام لألطباء يمكن التي

 تشخيص األمراض

 للمساعدة الطبي، الفحص غرف في أكبر بصورة الحواسيب توظيف إلى (Enlitic) شركة قامت

شارك املؤسس وبحسب. الصور  تحليل على بناء   األمراض وتشخيص كشف في
ُ
 والرئيس امل

 مختلف على التعرف كيفية الحواسيب تعليم في الفكرة ،فتكمنللشركة،جيرميهوارد التنفيذي

 السينية األشعة صور  من مئات عرض خالل من وذلك والتشوهات، واألمراض الجروح أنواع

ومن خالل تحليل .عليها الطبي التصوير أنواع من وغيرها املقطعية واألشعة املغناطيس ي والرنين

 فوري، بشكل الصور  إلى واإلشارة بتحديداملشكلة، البدء للحواسيب ُيمكنالبيانات الضخمة 

 .األشعة صور  من كبير كم تفحص وجهد وقت األطباء على ُيوفر ما وهو بفحصها، الطبيب ليبدأ

 األدوية صناعة

 ،وآسيا أفريقيا في الفقيرة الدول  من البيانات الصحي، والتأمين األدوية تصنيع شركات تجمع

 تعتمد إذ معينة، مناطق في مبيعاتها وزيادة معينة، راضأم بظهور  التنبؤ في الستخدامها

 .البيانات هذه تحليل نتائج على األدوية وتوزيع التسعير سياسات
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 الخاتمة

 (Big Data) الضخمة البيانات ومعالجة لتحليل أدواتها توظف املعلومات تكنولوجيا أصبحت

عسكرى ال املجال منهاو  املجاالت نم العديد في املختلفة نظمةأل ا من سترجاعهاإ الى تهدف والتي

 عملية تتم حيث . واملجال الطبى والقطاع الحكومى واقتصاد املؤسسات واملجال التعليمى

 جديد، منتج استحداث او املنتجات تطوير بغرض واستخدامها ومعالجتها البيانات استرجاع

وتطوير عملية  نتاجإل ا مراحل في للمنتج القرار متخذي ملساعدة الالزمة املعلومات وتوفير،

 لوطنياوتحقيق األمن  رونى وتطوير األدوية واملساعدة فى إكتشاف األمراضتالتسويق اإللك

 وتحسين العملية التعليمية.
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