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 مقدمة

يسر مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية أن يقدم دليل البيانات الضخمة،الذي يستعرض معلومات عن  

التعامل  ها  البيانات الضخمة وسماتها،أنواعمفهوم   املمكن مواجهتها عند  التي من  وأهميتها،  والتحديات 

 خطوات التعامل مع البيانات الضخمةتحديات الطرق التعامل مع بعض ،   هامع
ً
 ،وأخيرا

والتي هي الحياة الجتماعية    تحويل  إذ تمكننا من    الضخمة نقطة تحول في عصرنا الحالي،  البيانات   تعتبر

للال ثمرة   املكثف  يمكننا    تكنولوجياستخدام  بحيث  للقياس،  قابلة  بيانات  البشرية  إلى  األنشطة  مراقبة 

 . والتفاعالت مع البيئة مما ينتج عنه بصمة رقمية هائلة

 هناك زيادة  موازية في تدفقات املعلومات وجمع  زيادة الستخدام للتكنولوجيا  ومع   
ً
  البيانات التي تنشأ يوميا

أكبر بكثير من السابق من خالل عدة  و ، بالتولد بشكل  البيانات، ألنها تستمر  السبب األهم لزيادة حجم 

و األهم أن معظم تلك البيانات ليست مهيكلة، كتغريدات تويتر و الفيديوهات على يوتيوب  ،  أجهزة ومصادر

يع ما  وغيرها،  بوك  فيس  على  الحالة  تحديثات  البيانات  و  قواعد  إدارة  أدوات  إستخدام  يمكن  ال  أنه  ني 

الهيكل   وفق  ليست  ببساطة  ألنها  البيانات  هذه  مع  التقليدية  التعاملالذي  املعتاد  وتحليلها  معه    يتم 

  جداول الك 
ً
 . بالكسل فرضا

في حجم    وللتعامل مع هذه الزيادات األسية في البيانات ، ال بد من إتباع نهج وآلية لتحديد معدل النمو 

 بانفجار املعلومات 
ً
البيانات الكبيرة  هي إحدى الطرق للتعامل مع هذه  إن  ،  1البيانات أو ما يعرف عموما

 . الظاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، وفًقا لقاموس أكسفورد النجليزي  1941هو مصطلح استخدم ألول مرة في عام   1
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 ضخمةالبيانات ال  مفهوم -1

الضخمة التيتمثل    البيانات  البيانات  حجمها    مجموعة  نظم    قدرةيفوق  بياناتأي  إجراء    قواعد  على 

يمكن   معلومات  إلى  تحويلها  يمكن  بحيث  وتخزين،  وتحليل  ونقل  تسجيل  من  عليها  املعتادة  العمليات 

 الستفادة منها. 

 و 
 
ستخدم عندما ال يمكن لتقنيات استخراج البيانات التقليدية الكشف  تشير البيانات الضخمة إلى عملية ت

انات غير املهيكلة أو الحساسة للوقت بواسطة محركات  عن معنى البيانات األساسية. ال يمكن معالجة البي 

 ،العاديةقواعد البيانات  
ً
   ويتطلب هذا النوع من البيانات نهجا

ً
في املعالجة يسمى البيانات الضخمة،    مختلفا

 
ً
  يستخدم توازيا

ً
 .على األجهزة املتاحة بسهولة هائال

حيث تتدفق البيانات بشكل مستمر    ومتنوعة تشمل جوانب الحياة كافة   وقد تكون بيانات لسالسل زمنية 

   ومن العوامل،دون توقف،  
ً
هي أنها تأتي من مجموعة متنوعة من    التي تجعل البيانات الضخمة ضخمة حقا

تحليلها بشكل فعال  التي يؤدي  ، و ،وتكون غنية بكميات كبيرة من البياناتاملصادر أكثر من أي وقت مض ى

  اج معلومات ذات أهمية على قدِر عالي من التفصيل .إلى استخر 

 

 ضخمةأهمية البيانات ال  -2

 .  تكمن أهمية البيانات الضخمة بعد معالجتها بأنها تغطي كافة املواضيع وجوانب الحياة

ال   1.2 املعلومات  يمكن  من  قرارات  ستفادة  باتخاذ  عجلة  الضخمة  استمرار  إلى  تؤدي  سياسات  ورسم 

 . بعد تنظيم وربط املعلومات ببعضها  والنهضة وذلكالتطور 

 

  تساعد املنظمات الحكومية والخاصة على رسم استراتيجيات ألعمالهم بناًء على البيانات الجتماعية   2.2

 .معالجتها وتحويلها ملخرجات إحصائيةذلك بعد أن يتم  و   من محركات البحث ومواقع مثل الفيسبوك، تويتر 

 

3.2     
ً
  يساعد استخدام البيانات الكبيرة في تحسين وتطوير مستوى كافة الخدمات وبكافة املجاالت فمثال

التقديرات إلى أنه سيكون هناك واحد في املئة من مكاسب الكفاءة في مجال الرعاية    بمجال الصحة تشير

 ستفادة من تحليل البيانات الضخمة. الصحية العاملية من خالل ال 

في  للمساعدة  باملرض  الصابة  خطر  عوامل  لتحديد  الضخمة  البيانات  الطبيون  الباحثون  يستخدم 

املرض ى   لدى  والظروف  األمراض  السجالت    ،تشخيص  من  املستمدة  البيانات  فإن  ذلك،  إلى  بالضافة 

ال  التواصل  ووسائل  اللكترونية  منظمالصحية  تزود  املصادر  من  وغيرها  النترنت  وشبكة  ات  جتماعي 

 الرعاية الصحية والوكاالت الحكومية بمعلومات مستوفية عن التهديدات أو الفاشيات لألمراض املعدية. 
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بمجال   العمالءأما  خدمة  جديدة  ،  تحسين  بأنظمة  التقليدية  العمالء  مالحظات  أنظمة  استبدال  يتم 

تكنولوجي تستخدم  الجديدة،  النظم  هذه  وفي  الضخمة.  البيانات  بتقنيات  البيانات  مع  امصممة  الجة 

 الضخمة واللغات الطبيعية لقراءة وتقييم استجابات املستهلكين.

الذكية،  كذلك   الشبكة  إدارة  ذلك  في  بما  الطاقة،  لدارة  البيانات  تحليالت  الشركات  معظم  تستخدم 

 وتحسين الطاقة، وتوزيع الطاقة. 

 

  دمج البيانات الضخمة مع تحليالت البيانات  تنظيم و   4.2
ً
الحصول  ،يساعد على  املنظمة املتوفرة سابقا

مكن من  ،  على بيانات متكاملة على مستوى من التفصيل
 
تحقيق املهام املتعلقة  وقد ينتج عنها مؤشرات ت

 .لمشاكل أو األخطاء في الوقت الحقيقيلتحديد األسباب األساسية  باألعمال مثل

 

يمكن استخدام تغطي البيانات الضخمة كافة التفاصيل لسلسة زمنية ليس فقط الوقت الحالي، إذ     5.2

من   الشركات  تمكين  وبالتالي   ، للمستهلكين  املتطورة  التفضيالت  لتقييم  والحقيقية  التاريخية  البيانات 

 احتياجاتهم.تحديث وتحسين استراتيجياتها التسويقية وتصبح أكثر استجابة لرغبات العمالء و 

 

م    6.2 كن التنبؤ باألماكن األكثر  تغطي البيانات الضخمة كافة املعلومات حول  املناطق الجغرافية، مما ي 

استباقية   بخطوة  الوقائية  الجراءات  لتخاذ  السلطات  توجه  وبالتالي  الطبيعية،  الكوارث  لخطر  عرضة 

 للحد من الخسائر. 

 

يمكن استخدامها لتحسين حمالت  ،  تزود الشركات برؤى قيمة عن عمالئهايمكن للبيانات الضخمة أن    7.2

 .وتقنيات التسويق من أجل زيادة مشاركة العمالء ومعدالت التحويل

 

 البيانات الضخمة   أنواع - 3

 للبيانات الضخمة عدة أنواع هي :

 املنظمة 1.3

  حقق التقدم في العلوم التكنولوجية بيانات يمكن تخزينها والوصول إليها ومعالجتها في شكل ثابت، أنها أي   

 
ً
   نجاحا

ً
  أكبر في تطوير تقنيات للعمل مع هذا النوع من البيانات )حيث يكون الشكل معروفا

ً
  ( ، و مقدما

ً
قابال

 ستخالص قيمة منه.ل 
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 غير املنظمة   2.3

ذات  بالضافة إلى كونها  منظمة  على أنها بيانات غير    ةغير معروف  أو بنية  كليتم تصنيف أي بيانات ذات ش 

والخروج بقيمة ذات فائدة   طرح تحديات متعددة من حيث معالجتهات ةنظماملضخم ، والبيانات غير  حجم 

يبرز   حيث  فيديو  ومقاطع  وصور  نصوص  على  يحوي  متجانس  غير  بيانات  مصدر  ذلك  على  مثال  منها، 

 التحدي هنا بربط مختلف أنواع هذه البيانات ببعضها بصورة متجانسة تؤدي إلى استخالص قيمة منها. 

 شبه منظمة   3.3

يمكننا أن نرى البيانات شبه  ،حيث  على كال النموذجين من البيانات  نظمةيمكن أن تحتوي البيانات شبه امل

 . أو عشوائي املنظمة على شكل منظم

 

 السمات التي تحدد البيانات الضخمة -4

  وهي :  عن غيرها من البيانات بها ميزتت محددة خصائص للبيانات الضخمة  

 ضخامة الحجم  1.4

هو    البيانات  لهذه  املحددة  حجمهاالصفة  وحدة  ضخامة  أكبر  بواسطة  البيانات  هذه  قياس  يتم  ،إذ 

من تخزين، الفائدة  الضخمة،    وألخذ  األمرالبيانات  ذات    سيتطلب  البيانات  من  كبيرة  كميات  معالجة 

هيكل
 
عمليات النقر  يمكن أن تكون هذه البيانات غير معروفة القيمة، مثل   ة و الكثافة املنخفضة وغير امل

 وغيرها. على صفحة ويب أو تطبيق جوال 

 سرعة إنشائها  2.4

 هو سرعة تدفقها بشكل استثنائي 
ً
بشكل    ، والتي يجب التعامل معهمن أهم صفات البيانات الضخمة أيضا

 توظيف تقنيات حديثة تستوعب كم البيانات الهائل املتدفق بوقت زمني قصير.وذلك بب،مناس

 التنوع   3.4

إلى تعدد    من مختلف النظم وهي تتراوح بين البيانات املنظمة  نواع البيانات املتدفقة  أتشير هذه الصفة 

البريد   ورسائل  النصية،  أو  الرقمية  غير  الوثائق  إلى  التقليدية  البيانات  لقواعد  والرقمية  املنظمة،  وغير 

وبيا األسهم،  مؤشر  وبيانات  الفيديو،  ومقاطع  والصوتيات  والبيانات  اللكتروني،  الدخول،  تسجيل  نات 

تساق الذي  إلى عدم الذلك  يشير    تباين و، وقد  تتميز هذه البيانات بالاملشفرة ، أو حتى املعامالت املالية

وإدارتها   البيانات  مع  التعامل  على  القدرة  عملية  يعوق  مما  األحيان،  بعض  في  البيانات  تظهره  أن  يمكن 

 .بفعالية
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 التحديات التي تواجه البيانات الضخمة  - 5

: تواجهنا أثناء التعامل مع البيانات الضخمة نذكر منهاقد هناك الكثير من التحديات التي   

 مو سريع للبيانات ن 1.5

العالي  املعدل  في مثل هذا  النمو  استخدامه.    للبيانات  سرعة  للبحث عن رؤى  توجد إذ  يخلق مشكلة  ال 

 .٪ لتصفية البيانات ذات الصلة 100طريقة فعالة بنسبة 

 التخزين  2.5

إن توليد مثل هذا الكم الهائل من البيانات يحتاج إلى مساحة للتخزين، وتواجه املنظمات تحديات للتعامل   

 .مع هذه البيانات الضخمة دون أدوات وتكنولوجيا مناسبة

 بيانات غير موثوقة  3.5

 )دقيقة  ال يمكن ضمان أن تكون البيانات الضخمة التي تم جمعها وتحليلها هي   
ً
البيانات    %( ،100تماما

 .الزائدة عن الحاجة، أو البيانات املتضاربة، أو البيانات غير املكتملة هي تحديات ال تزال موجودة

 أمن البيانات  4.5

تكون   أن  ،    الهيئاتيمكن  النترنت  ا ملجرمي 
ً
)للمستخدمين( هدف الضخمة  البيانات  هذه  تخزن مثل  التي 

 جديدوهناك خطر سرقة البيانات. وبالتالي، فإن تشفير مثل هذه البيانات الضخمة يشكل أيضا 
ً
. تحديا

ً
 ا

 غير كاٍف للبيانات الضخمة  همف 5.5

   في معرفة حتى األساسيات  ؤسسساتفي كثير من األحيان ، تفشل امل
ً
ما هي    حول البيانات الضخمة مثال

 .البيانات الضخمة في الواقع ، وما هي فوائدها ، وما هي البنية التحتية املطلوبة ، وما إلى ذلك 

 لها  بدون فهم واضح    و
ً
  هدر قد ت  ،  عليه بالفشل  ، فإن مشروع اعتماد البيانات الضخمة قد يكون محكوما

 ال تعرف حتى كيفية استخدامها.   بياناتمن الوقت واملوارد في  الكثير ؤسساتامل

 تقنيات البيانات الضخمة التنوع في 6.5

مجموعة    تقنيات  يوجد  من  مع  متنوعة  الضخمة  التعامل    Spark  ،  Hadoop MapReduce  )البيانات 

يؤخر عملية بشكل سيئ ،    برنامج  اختيار( ومن املحتمل  Cassandra  ،  HBaseالبيانات    وبالنسبة لتخزين  

 . معالجة البيانات

 تعقيد إدارة جودة البيانات 7.5

تكامل البيانات ، ألن البيانات التي تحتاج إلى تحليل تأتي من مصادر متنوعة في مجموعة  في  مشكلة    هناك 

   البيانات ستختلف، وقد تكون مطابقتها مشكلة. معالجة  وبالتالي فإنمتنوعة من التنسيقات املختلفة. 
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 الضخمة    التعامل مع بعض تحديات البياناتطرق  – 6

الضخمة   البيانات  تأهيل  األغلب  يتم  خبراء في  قبل  كل  من  بمعالجة  عن  ،يقومون  تنشأ  التي  التحديات 

 التعامل مع البيانات الضخمة بشكل فردي.

 يتم وضع  
ً
تخزينها ملعالجة ضخامة هذه  ، وكيف وأين سيتم  استثمارهاخطة ملقدار البيانات التي سيتم  فمثال

حدد جميع املصادر 
 
حدد بواسطةاملختلفة للبيانات  البيانات، كذلك ت

 
األدوات املناسبة   نظام تكنولوجي وت

 . للتعامل معها

هذا الذي يعتمد فيه أغلب الناس على    في وقتنا،أما بالنسبة لسرعة تدفق البيانات وهو أمر بالغ األهمية  

آلية أخذ املعلومات بأبسط الوسائل وذلك عن طريقة مواقع ومحركات البحث على النترنت مما يسبب  

  تطوير صورةالتكنولوجيا املناسبة لضمان    زيادة هائلة في تدفق البيانات الضخمة ،لذلك ال بد من توظيف

 سرع وقت.الواردة بأ  البيانات الضخمة

قابلة للمعالجة  بناء بيانات كبيرة    ال بد من املجمعة متساوية األهمية، لذا    الواردة وليست كل املعلومات  

 بطرق سهلة، والتأكد من أن البيانات املعالجة دقيقة ونظيفة.

إلى  و  املعلومات  تكنولوجيا  ، تحتاج أقسام  البيانات الضخمة وقبولها على جميع املستويات  لضمان فهم 

ال العملتنظيم  وورش  التدريبية  الدورات  من  ،  ،  عديد  الضخمة  البيانات  قبول  من  املزيد  يجب  و ملعرفة 

 مراقبة تنفيذ واستخدام حل البيانات الضخمة الجديد والتحكم فيه.  

معها للتعامل  األولى  املرة  كانت  أنها  حالة  في  الضخمة  البيانات  مع  للتعامل  املناسبة  التقنية  ، ولتحديد 

محاولة   م  فستكون  عن  الصحيحة  س  البحث  الطريقة  هي  احترافية  حيث  اعدة  خبير،  تعيين    في   يمكن 

 البيانات الضخمة. التعامل مع 

البياناتمشكلة   جودة  إدارة  ب  تعقيد  حل 
 
الترقية  ت مراعاة  مع  الضخمة  البيانات  خوارزميات  تصميم 

بحيث يتم التعامل مع أي    النظام ودعمهالتخطيط لصيانة    ال بد  من  املستقبلية. ولكن بالضافة إلى ذلك

تغييرات متعلقة بنمو البيانات بشكل صحيح. عالوة على ذلك ، فإن إجراء عمليات تدقيق منتظمة لألداء  

 معالجتها في الوقت املناسب.  بالتالي يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الضعف و 

 

 خطوات التعامل مع البيانات الضخمة  -7

في كيفية تدفقها    يتم النظر  ، يجب أن    بالعمل لصالح أي مؤسسةالبيانات الضخمة    يتم استثمارل أن  قب

هناك خمس خطوات رئيسية لتولي مسؤولية هذا   .بين العديد من املواقع واملصادر واألنظمة واملستخدمين

البيانات غير املنظمة وشبه    الكبير الذي يتضمن البيانات التقليدية املنظمة إلى جانب  النسيج من البيانات

 .املنظمة 
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 ضخمة وضع استراتيجية البيانات ال 1.7

على الشراف وتحسين الطريقة التي   لمساعدةهي خطة مصممة لو استراتيجية البيانات الضخمة    تصميم

 ل على البيانات وتخزينها وإدارتها ومشاركتها واستخدامها داخل وخارج املؤسسة.  و حصيتم بها ال

درس أهداف ومبادرات األعمال والتكنولوجيا الحالية واملستقبلية
 
وهذا    عند وضع استراتيجية من املهم أن ت

 كأنها أصول في املؤسسة.يستدعي التعامل مع البيانات الضخمة 

 البيانات الضخمة معرفة مصادر   2.7

 ال بّد من معرفة وتحديد مصادر البيانات الضخمة املتدفقة واملستخدمة ضمن منظومة املؤسسة.

التي تتدفق إلى أنظمة تكنولوجيا  و واألجهزة املتصلة األخرى  نترنت  ال بيانات البث من  من  تأتي    قد  فالبيانات

 املعلومات من السيارات الذكية واألجهزة الطبية واملعدات الصناعية وغيرها.  

التي  البيانات  يمكن تحليل هذه البيانات الكبيرة عند وصولها وتحديد البيانات التي يجب االحتفاظ بها، و 

 .تحتاج إلى مزيد من التحليل

صور ومقاطع فيديو    على  الناتجة عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي  التدفق الهائل للبيانات    ويشمل

   ،وصوت ونص وصوت  
ً
فإنه    وغالبا لذلك  أو شبه منظمة،  في أشكال غير منظمة  البيانات  تكون هذه  ما 

 
ً
  يشكل تحديا

ً
 واستخراج النتائج.   تحليللل فريدا

 وتخزينها  معالجتها و ضخمة لوصول إلى البيانات ال ا 3.7

إلى كميات هائلة وأنواع   الالزمة للوصول بسرعة  توفر أنظمة الحوسبة الحديثة السرعة والقوة واملرونة 

وضمان جودة    طرق لدمج البيانات يجب توفر  وإلى جانب الوصول املوثوق،    ،الضخمة  من البياناتمختلفة  

البيانات  إدارة البيانات، وتوفير   لها وتعديل    البيانات وتخزينها، وإعداد  قابل    وتجهيزها بشكلمن تنظيف 

 ،. قد يتم تخزين بعض البيانات في أماكن العمل في مستودع البيانات التقليدي  للتحليل
ً
  ولكن هناك أيضا

رات  خيارات مرنة ومنخفضة التكلفة لتخزين البيانات الضخمة والتعامل معها عبر حلول السحابة وبحي

 البيانات وهادوب. 

 ضخمة تحليل البيانات ال  4.7

البيانات الضخمة  كل  مع التكنولوجيا عالية األداء مثل الحوسبة الشبكية ، يمكن للمؤسسات  استخدام  

  . وثمة نهج آخر هو تحديد البيانات ذات الصلة  وتحليلهاالخاصة بهم  
ً
قبل تحليلها. وفي كلتا الحالتين، مقدما

 للقيمة والرؤى من البيانات.   املؤسساتيانات الضخمة هي كيفية اكتساب فإن تحليالت الب

 على نحو متزايد تغذي البيانات الضخمة مساعي التحليالت املتقدمة اليوم مثل الذكاء االصطناعي.و 

 الضخمة   إلى البيانات  مستندة ةذكيقرارات اتخاذ  5.7

  ؤسسات ولكي تظل امل  ،بشكل جيد إلى تحليالت وقرارات موثوق بهاتؤدي البيانات املوثوق بها التي تتم إدارتها  

أن   عليها  يتعين  املنافسة  على  بناء  قادرة  و  القرارات  لتخاذ  تام  بشكل  الضخمة  البيانات  تستخدم 

 . الستراتيجيات
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 تطبيقات البيانات الضخمة   -8

 
 
على مستوى جميع القطاعات في املجتمع، ومن أهم    البيانات الضخمة لزيادة الكفاءة والنتاجية  ستخدمت

 
 
 بقت استخدام البيانات الضخمة ما يلي : القطاعات التي ط

 تطبيق البيانات الضخمة في القطاع الحكومي  1.8

وال والوطنية  املحلية  املعقدة  القضايا  مختلف  مع  التعامل  إلى  الحكومة   تحتاج 
ً
يوميا تطبيق    ،عاملية  إن 

ماليين   عن  املعلومات  كل  جمع  خالل  من  القطاع  هذا  على   
ً
هائال  

ً
أثرا يترك  أن  يمكن  الضخمة  البيانات 

التي تساعد على اتخاذ أي قرار بالنظر إلى السكان املحليين. فهو يسمح بتحليل تأثير ورأي أي  و   األشخاص

 ر أم ال. قرار وتقرير ما إذا كان هناك حاجة إلى أي تغيي

 البيانات الضخمة لضمان األمن القومي   2.8

العديد   العالممراكز  من  في  في دول  األمن  العمل حفظ  لتحسين سير  الضخمة  البيانات  استخدام  يتم   ،

املتقدمة    وظفتوقد    ،والعمليات ال   منضخمة  ال بيانات  ال البلدان  فترة  أنشطتها  منذ  واألمنية  جتماعية 

يمكن  و ،  في قاعدة بيانات    تخزينها ملواطنين، ويتم  باقوم الحكومات بجمع املعلومات الخاصة حيث ت،  طويلة

ويمكن ،  هقبل حدوث حتى شكل تهديد التي تاملحتملة  خاطرتقييم كثافة السكان في موقع محدد وتحديد امل

حتيالية في  ال ملوظفي األمن استخدام مجموعة البيانات هذه للعثور على أي مجرم والكشف عن األنشطة  

 .أي منطقة من مناطق البلد

 .انتشار أي فيروس أو أمراض واتخاذ الجراءات الالزمة للوقاية التنبؤ باحتمال وإلى جانب ذلك، يمكن 

 تطبيق البيانات الضخمة في املجال اإلقتصادي   3.8

العمالء هم أبرز األصول  ستفادة من تحليل حركة العمالء، حيث أن  أصبح بإمكان الشركات واملؤسسات ال 

  أن تنافس املؤسساتسيكون بمقدور املؤسسة    إرضاء الزبائن وفهم احتياجاتهم،  تمإذا  ف.  ألي عمل تجاري 

 . سوق ال املوجودة في 

  و  .لتحقيق مطالبهمخدمات  ما يريدونه ويركز على تقديم أفضل الو د متطلبات العمالء،  يحدمكن من تي

 .اتجاهاتها لنتاج منتجات موجهة نحو العمالءاتباع حلل سلوك العميل، و يمكن للمؤسسات أن ت

 

 البيانات الضخمة في التعليم  4.8

 يمكن للبيانات الضخمة أن تولد نتائج غير مسبوقة وأن  
 
 تستحدث ن

ً
تعتمد على البيانات لتعليم    مبتكرة  هجا

عّد استخدامات البيانات الضخمة في املدارس والكليات شائعة. الطالب
 
 .  وفي كثير من البلدان، ت

استخدام البيانات الضخمة املخزنة التي تتضمن سجالت الطالب وغيرها من البيانات حول الطالب ،  إن  

 .تاألنشطة التي تقوم بها الفصول الدراسية ويساعد في اتخاذ القرارات للمنظما علىبيانات مؤثرة توفر 
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ات الضخمة تقييم تعبير  باستخدام كاميرات عالية الدقة ولقطات فيديو ومعالجة الصور ، يمكن للبيان كما  

تحفيز الطالب من خالل تحديد املشاكل وتقديم أفضل تعليم ممكن  ، و الوجه للطالب ويمكنه تتبع تحركاته

 .لألطفال

 تطبيقات البيانات الضخمة في مجال الرعاية الصحية  5.8

لم يتم    الضخمة  البيانات ،حيث أنعلم البيانات يهيمن على تحسين الرعاية الصحية في الوقت الحاضر

وللبيانات الضخمة تأثير    ،تحسين عملية تقديم الرعاية الصحيةلإدخالها فقط لتحديد العالج ولكن أيضا  

وإلى جانب ذلك، تستخدم الحكومات البيانات الضخمة لتطوير   .كبير على الحد من إهدار املال والوقت

 .بنى تحتية جديدة وخدمات طبية في حاالت الطوارئ 

باستخدام األجهزة الرقمية  ، كما أنه  مكن مديري التحوالت من التنبؤ باألطباء املطلوبين في أوقات محددة  تو 

، كذلك  رتداء، يمكن للبيانات الضخمة مراقبة املرض ى وإرسال التقارير إلى األطباء املرتبطين بهاالقابلة لإل 

 
 
 .ألمراض في املراحل املبكرةتقييم األعراض وتحديد العديد من امن   ضخمةبيانات ال المكن ت

 

 لبيانات الضخمة  ل اإلستخدامات اإلحصائية  – 9

 
ً
دورا تلعب  أن  الضخمة  للبيانات     يمكن 

ً
الحصائية  في    كبيرا أكثر  املؤسسات  ببيانات  مطالب  تواجه  التي 

، أقل  ووقت  وبموارد  علىتحيث  وأفضل  الحصائيات    ساعد  تكون استكمال  التقليدية    عندما  املصادر 

على الرغم من وجود  الحصائية املطلوبة    بياناتال   لجمعوتقلل من التكلفة والوقت الالزم   ،ليست كافية

قد   التي  التحديات  املناسبة  بعض  التكنولوجية  اآلليات  كتوفر  الضخمة  البيانات  استخدام  عند  تظهر 

البيانات الضخمة وتنظيمها وتتنقيحها بحيث تصب ، وإكساب    ح قابلة لالستخدام الحصائيللتعامل مع 

وتكون هذه العملية ككل ضمن أطر  ،املوظفين املهارات والتدريب الكافي للتعامل مع هذا النوع من البيانات

الحصائية، املؤسسة  لدى  املحددة  ضمن  الجودة  اآلليات  هذه  تكون  للمؤسسات    يزانيةاملو  املالية 

 .الحصائية ، بالضافة إلى تحديد موارد البيانات الضخمة 

تحسين  وقد   في  الضخمة  البيانات  إمكانات  الحصائي  املجتمع  الحصائيأدرك  تكاليف    العمل  وخفض 

 الحصاءات الرسمية. 

 استراتبتقديم  لتقوم    (GWG)عاملية  مجموعة عمل  ، أنشأت األمم املتحدة    2014في عام  ف 
ً
  يجية واتجاها

 
ً
لبرنامج عاملي حول استخدام مصادر البيانات الجديدة والتقنيات الجديدة ، والتي تعتبر ضرورية   وتنسيقا

 لألنظمة الحصائية الوطنية لتبقى ذات صلة في مشهد البيانات سريع الحركة  

 : تطبيق بعض الدول لنظام البيانات الضخمة في إنتاج املؤشرات الحصائية من أبرز األمثلة على 

 .لنتاج مؤشر أسعار املستهلك  النترنت استخدام بيانات •

 . للتنبؤ اآلني" لحالة االقتصاد" Google استخدام عمليات البحث في  •
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نوع املحاصيل والتنبؤ  )استخدام بيانات األقمار الصناعية لتقدير إحصاءات املحاصيل الزراعية    •

 (.  بالنتاجية 

 . استخدام بيانات الهاتف املحمول لقياس إحصاءات السياحة  •

 استخدام بيانات املاسح الضوئي لحساب إحصاءات األسعار.   •

  والسفر  التجارة   جاالت ملعرفة مدى تأثير جائحة كورونا على م  البحري   النقل  إحصاءات   وتجميع  •

 .AIS سفينة تتبع بيانات باستخدام. والنقل

لتنبؤ  لاستخدام البيانات من شبكات الهاتف املحمول لتتبع تحركات الناس في جميع أنحاء البالد   •

 . تفش ي األمراضبإحصاءات 
 

 البيانات الضخمة في مركز عجمان لإلحصاء  -10

البيانات الضخمة وتقنياتها لخدمة   لتطبيق مفاهيم  بناًء على توجه مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

والتي   مع  المارة  والتكامل  الحداثة  من  درجة  وعلى  ممكن  وقت  أقل  في  املتطلبات  تناسب  بيانات  توفر 

بتكار حلول فعالة  البيانات من املصادر التقليدية يأتي استخدام البيانات الضخمة في القطاع الحكومي ل 

 اسات ذكية.و سريعة من شأنها تحسين األداء الحكومي والنتاجية، كما تسهم في  تقديم خدمات وبناء سي

 األهداف  1.10

إلى جمع وتوفير بيانات ومعلومات  في مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية    يهدف تطبيق البيانات الضخمة 

إحصائية حديثة ذات جودة عالية تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم األداء، وعلى هذا  

 النحو يحقق األهداف الرئيسية التالية: 

 مخرجات الحصاءات الرسمية. تحسين  .1

 توفير مؤشرات تنافسية عجمان. .2

 الخدمات الحكومية في مختلف الجهات و تكامل و ترابط البيانات املتوفرة منها. ربط .3

 معرفة متطلبات املواطن في المارة.  .4

 همية  األ  2.10

السياسات   .1 ورسم  الخطط  وضع  في  تساعد  التي  الهامة  املؤشرات  القرار  لصانعي  يوفر 

 تصادية.االق

 ديم خدمات حكومية مبنية على أسس و بيانات متكاملة.تق .2

املستقبلية   .3 والتنبؤات  الدراسات  إعداد  في  عليها  العتماد  يمكن  وبيانات  معلومات  توفير 

 للتنمية في إمارة عجمان والعوامل املؤثرة فيها.  
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 الستجابة ملتطلبات املواطن في إمارة عجمان و العمل على توفير مستوى عالي من الرفاهية. .4

 امليدانية. تقليل حاالت عدم الستجابة في املسوح  .5

 منهجية التطبيق  3.10

 تم وضع املراحل التالية لتطبيق البيانات الضخمة في مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية: 

 مرحلة تقييم الوضع الحالي  1.3.10

البيانات   يتم حصر مصادر  على ضوءها  والتي  الحالي لمارة عجمان  الوضع  دراسة  املرحلة  هذه  في  يتم 

 المارة والتقنيات التي يمكن تطبيقها بالضافة لتحديد متطلبات العمل و هي كالتالي:املتوفرة في 

 الطالع ودراسة أفضل املمارسات العاملية في البيانات الضخمة التي يمكن تطبيقها في المارة. .1

 عقد ورشات عمل تدريبية للفريق لإلملام بآليات العمل من تقنيين وإحصائيين.  .2

 ت. حصر مصادر البيانا  .3

 التنسيق مع الجهات املعنية بمشروع البيانات الضخمة. .4

 عقد ورشات عمل للجهات املعنية في المارة لشرح املشروع وآلية العمل. .5

 توفير الخوادم والتقنيات لتخزين البيانات ومعالجتها. .6

 توفير البرامج الالزمة لتحليل البيانات.  .7

 إعداد ميزانية تناسب املشروع ككل. .8

 دراسة أفضل املمارسات العاملية مرحلة  2.3.10

يتم في هذه املرحلة دراسة أفضل املمارسات العاملية في مجال البيانات الضخمة ومحاولة تطبيق ما يتناسب  

 مع إمارة عجمان و الخروج بالتوصيات. 

   املرحلة التنفيذية 3.3.10

م الربط مع الجهات املعنية واستيراد  بناًء على مخرجات املرحلتين السابقتين يتم تنفيذ املشروع حيث يت

البيانات و معالجتها من ثم تحليلها واستخراج النتائج والتوصيات، والتي يتم عرضها على أصحاب القرار  

 للخروج بالسياسات و االستراتيجيات. 

 التحديات  4.10

التعامل مع البيانات الضخمة  قد تواجه املركز  بعض التحديات كحال الكثير من الجهات الحصائية في  

 مثل:

 توفر البيانات و تغطيتها.  .1

 عدم فهم أهمية البيانات الضخمة وفوائدها والبنية التحتية الي تحتاجها  .2
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 تعاون الجهات املعنية بالربط. .3

 املحافظة على  امن املعلومات .4

 توفر املوارد البشرية املتخصصة   .5

 .التحديات التقنية )كتخزين البيانات و تحليلها( .6

 التكلفة املالية للبرمجيات.  .7

 دقة البيانات. جودة و  .8

 

 التوجهات الحالية للتغلب على التحديات  4.11

شير مصطلح البيانات الضخمة إلى كميات هائلة من املعلومات املختلفة، التي يصعب جمعها وتقييمها   ي 

السريعة، بحيث يمكن من خاللها عرض  عبر التقنيات التقليدية، بالضافة إلى أنها تتميز بالحاجة للمعالجة  

 .النقاط املشتركة، والتوجهات، واألنماط في سلوك املجموعة املستهدفة

ة. وتتمثل في تحديد ضخمفي إدارة البيانات ال   عجمان لإلحصاء والتنافسية منهجية معينة    يتبع مركز و 

لالحتياجات   مالئمة  جديدة  إحصاءات  لنتاج  استخدامها  كيفية  وبحث  املتوفرة  أو املطلوبة  البيانات 

 لتوفير بدائل أرخص، وأنسب من حيث التوقيت مقارنة باملصادر التقليدية.

وأصحاب  املنظمات الحصائية،    احدى    لتعاون مع جديدة ل سيبحث املركز عن فرص  بالضافة الى ذلك  

في مجال  املتخصصين    األكاديميين    االساتذه    وغيرهم من ضخمة  مجال البيانات ال في  خبراء  ال البيانات، و 

 . البيانات . 

كما ان هناك بعض التحديات التي ستواجه املركز عند إدارة البيانات الضخمة  ولكن سيتم وضع الحلول  

 نواجهها.املناسبة لها من اجل معالجة املعوقات التي قد  

األحيان من  كثير  فهم    في  علينا  الالزمة  يتعذر  التحتية  والبنية  وفوائدها،  الضخمة،  البيانات  ماهية 

من  لذا سيتم تنظيم عددا . لضمان فهم أهمية األمر وومن ثم توضيح مدى أهميتها للموظفين ..العتمادها،

 فع مستوى كفاءة اداءهم.من اجل تعريف املوظفين املعنين ور  وورش العمل  الدورات التدريبية

جدد  األجهزة الجديدة، وتعيين موظفين   والتحدي االخر الكلفة املالية الدارة البيانات الضخمة من تكاليف 

وملعالجة ذلك    .دفع تكاليف تطوير البرامج الجديدة، وإعدادها، وصيانتهاو مثل: مديري النظم، واملطورين، 

على البرمجيات الداخلية، التي يمكن أن تكون أيًضا فعالة من  و على الحلول السحابية،    يتطلب االعتماد

إلى إستراتيجيات   اللجوء  يمكن  أو  التكلفة.  تم ذلك بشكل  جديدةحيث  حسنة، وإذا 
 
امل الخوارزميات  أو   ،
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من استهالك الخوارزميات املحّسنة يمكن أن تقلل واستخدام .صحيح يمكن أن يوفر أيًضا الكثير من املال

 .مرة، أو أكثر 100إلى  5الطاقة الحاسوبية بمقدار 

يجب إعطاء التدابير الالزمة ملواجهة تحديات أمان البيانات أولوية كبرى،  واما بخصوص املشاكل األمنية 

، تجنًبا لحدوث أي ش يء غير  تحتية بنية الالحيث إن أمن البيانات أمر مهم جًدا خاصة في مرحلة تصميم 

. د يؤدي إلى فشل املشروع بالكاملمتوقع ق  

ؤجل مشاريع  تبني البيانات الضخمة موضوع  األمن اللكتروني إلى مراحل الحقةو
 
 . في الكثير من األحيان؛ ت
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