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كيف تحولت البيانات الضخمة
إلى قوة

ْلَطُة الخاِمَسُة الس�



 ماذا يحدث من
حولنا باألرقام

يستــغــــرق تنــــزيــــل البيــــانــــات 
مـن اإلنتــرنــت 181

مليــون سنــة

Facebook مستخــدم نشــط علــى 2.3
مليـــار

ألـــف
+777
نشـــرة علـــى

Facebook 

مليــار
50

نشـــرة علـــى
Instagram 

مليــار
2

 YouTube مشاهدة
في عام 2019

تحمـيــــل فيـديـــــو علـــــى
YouTube كل دقيقة

ساعة500+

فــي الثـانيــة علـى تـويتــر 
يوميـــا

تغريدة9,126
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221,839,347
صحيفــــة

1,851,426
كتاب جديد

311,939
أجهزة تلفاز مباعة

136,956,704
إنفاق على األلعاب

3,065,951
جوال ُمباع

313,831
مقــال شخصــي

عدد مستخدمي اإلنترنت

4,670,885,406

بـــريـــد إلكتـــرونـــي 
مــرســل

مليـــار123+

بحــــــث علــــــى
Google

مليون452+

 كل هذا يشكل بيانات ضخمة
فما هي؟
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البيانات الضخمة
بـــاألرقـــام

اإلنفـــاق العـــاَلمـــي

+$122
مليار عام 2015

+$187
مليار عام 2019

$200
مليار عام 2020

قيمة سوق تحليالت البيانات الضخمة

$169
 مليـــار

عام 2018

$274
 مليـــار

عام 2020

 من الشركات حول العالم تؤكد زيادة وتيرة
االستثمار في البيانات الضخمة 92%

مليـــون

 يستغرق تنزيل البيانات من اإلنترنت
في السنة 181

ارتفعت عالميًا

$8
مليار عام 2011

$35
مليار عام 2017

مليارات عام 1032027$عائد سنوي مقدر بـ
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يتم إنشاؤها من البيانات حول العالم يوميًا

(1)كوينتليون بايت2.5

حجــم البيــانــات عــام 2020

تريليون جيجا بايت40

ينتج كل شخص بحلول عام 2020

ميجابايت في ثانية واحدة1.7

 إنفاق الشركات على البيانات والتحليالت
لعام 2019

مليـــار$187

 حصة الشركات التي تعتمد على التوقعات من
أقرانهم األقل معرفة لعام 2021

تريليون$1.8

ُيعرف الكوينتليون بأنه الرقم واحد متبوعًا بـ 18 صفرًا(1)

(1,000,000,000,000,000,000)
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لكـّل ُمواِطن على سطـح الكوكب َقريـٌن افتراضّي ُيالِزم شخصّيته     
الواقعّية، ويترك بصماٍته الرقمّية من خالل أنشطته اليومّية التي 
يتفـاعـل بها مع اآلالت الذكّيـة؛ فالكلمـات والصور والمنتجات التي 
والتعليقات  والصفحات  اإللكتروني،  التسّوق  مواقع  من  نشتريها 
نستخدمهــا  التـي  المالحــة  وخرائــط  بهــا،  إعجابنــا  نس̈جــل  التــي 
والتغريـدات القصيرة التي نع̈بر بها عن آرائنا ومشاعرنا، والوظائف 
كلهـا ُسجلـت وتركـت بصمـة رقميـة شكلـت الحقـا مـا يعـرف باسـم 
البيانــات الضخمــة والتـي مكنـت علمـاء البيانـات مـن تقفى آثارنا 

ومعرفة خياراتنا المفضلة في كافة تفاصيل حياتنا الواقعية.

ظهـر مصطلـح البيانـات الضخمـة Big Data، بـاعتبـاره يشيـر إلى     
مجموعـة من البيـانـات التـي هـي بحجـٍم يفوق قدرة أدوات قواعد 
ة علـى التقـاطهـا وتخزينهـا وإدارتهـا وتحليلهـا.  ـّ البيـانـات التقليدي
وفـي العـام 2012 أصبـح مفهـوم البيـانـات الضخمـة أكثـر شيوعــًا 
االقتصادي  دافوس  ومنتدى  األبيـض  البيـت  جعـله  عندمــا 
مــن  مزيـد  إلـى  تحتـاج  مركزّيـة  مستقبلّيـة  قضّيـة  العاَلمي 

المتــابعــة واالهتمــام.

الرياض و  التقرير الصادر عن لجنة اإلعالم الرقمي في غرفة  يقدم 
وأنواعها  الضخمة  البيانات  لماهية  وواضحًا  سهًال  تعريفًا   TREND
األخير  وفي  االصطناعي  الذكاء  مع  عالقتتها  ومصادر  وخصائصها 
يقدم التقرير خالصة مركزة تبين لماذا أصبحت البيانات الضخمة هي 

السلطة الخامسة في المستقبل 

فريق العمل
لجنة اإلعالم الرقمي 

المقــدمـــة
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إلى  الضخمة  البيانات  تحولت  كيف  الخاِمَسُة  ْلَطُة  Éالس" تقرير  ُيعد 
التقرير  ويقدم  الرقمي،  اإلعالم  لجنة  أعمال  انطالق  باكورة  قوة" 
تعريفًا سهًال وواضحًا لماهية البيانات الضخمة وأنواعها ومصادرها 
التشجيع  إلى  التقرير  يسعى  كما  االصطناعي،  بالذكاء  وعالفتها 
الناعمة  القوة  وهي  البيانات،  علم  في  االستثمار  على  والتحفيز 
يحتوي  حيث  الحياة،  مجاالت  مختلف  في  لنا  شريكة  باتت  التي 
البيانات  من  الكثير  على  الرقمي  لإلعالم  الكبير  الفضاء 
فيها  ونستثمر  لها  نلتفت  أن  المهم  من  التي  والمعلومات 
وتتشكل من مختلف المجاالت مثل األلعاب اإللكترونية، التسويق 
من  وغيرها  والرصد  والتقارير  واألبحاث،  الدراسات  الرقمي، 

المجاالت.
ونتقدم بالشكر الجزيل إلى TREND التي تعاونت معنا في إعداد 
سنوات  أربع  إلى  الشراكة  هذه  تمد  أن  نأمل  والتي  التقرير  هذا 

قادمة طيلة فترة عمل اللجنة.

رئيس لجنة اإلعالم الرقمي
م. راكان الفايزي

تقديم

7



11
مــاهــيتهــا

13
أنواعهـــــــا 

ومزاياها

15
مصـادرها 35

خصائصهـــا 

40
عالقتهـــــــــــــا 
بالذكـــــــــــــــاء 

االصطنــاعي 46
أصبحــت  كيـف 
البيــــــانـــــــات 
الضخمـــــــــــــة 

سلطــــة



ما هي البيانات الضخمة؟

األصـول المعلوماتية كبيـرة الحجـم وسريعـة 
التـدفـق وكثـيـرة التـنـوع، وتتـطلــب طـــرق 
معـالجـة مجديـة اقتصاديـًا ومبتكـرة من أجل 

اتخـاذ القـرارات
/https://3alam.proالمصدر:

مصطلح يطلق على مجموعة بيانات يفوق 
حجمهــا أو نوعهـا قواعد البيانات التقليدية 
وال يمكـــن ُمعــالجتهــا بكفــاءة بــاستخــدام 

التكنولوجيــا التقليديــة
/https://3alam.proالمصدر:

مجموعــة مــن البيــانــات لهــا خصــائصهــا 
الفريــدة (مثــل الحجــم، الســرعــة، التــنــوع، 
يمكــن  وال  إلخ)،  البيـانــات...  صحـة  التبــايـن، 
معالجتهـا بكفــاءة باستخـدام التكنــولوجيــا 

الحالية والتقليدية لتحقيق االستفادة منها
/https://3alam.proالمصدر:

مجموعــات البيــانــات تتميــز بـأنهـا فـائقــة 
(حجمًا وسرعة أو تنوعًا)، بالقيـاس إلـى أنواع 

مجموعات البيانات معهودة االستخدام
/https://3alam.proالمصدر:

الصــورة الخــام للمعلومــات قبــل عمليـات 
الفـــرز والترتيـــــب والمعـــالجـــة، وال يمكــن 
االستفــادة منهـا بصورتهـا األوليــة إال بعــد 

المعــالجــة
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الحواالت البنكية 
والتعــــامـــــالت 

المـــاليـــة

استفســـــــــارات 
المواطنيـن فـي 
الدوائر الحكومية

تفـاعل العمالء في 
وسـائــل التـواصــل 

االجتمـــاعـــي

شحــــــــن األمتعــــــة 
والبضـــــائـــــع فــــي 
المطـارات والموانئ

التــــســـــــــوق 
اإللكتــرونـــي

الحــــضــــــــــور 
واالنصـــراف

ومـن أمثلـة 

البــيــانـــات الضخــمــة
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يحتـاج المـرء إلى التعـلم كثيـًرا حيث يطمح إلى أن 
يصبح عالم بيانات كامل الكفاءة، وتعداد النصوص 
والبــرامـــج التعليميــــة ببسـاطــة ال يــؤدي إلــــى 

تشابك العقد
  Drew Conway

التكنولوجية   Alluvium شركة  في  التنفيذي  المدير 
الناشئة

ال توجـد حـدود مقبولـة على نطـاق واسـع لما هو 
داخــل وخــارج نطـاق علـوم البيانـات. هل هو مجرد 
تغييــر علمــي لإلحصــاءات؟ ال أعتقــد ذلك، ولكـن 
ليــس لدي تعريــف كامل. أعتقد أن وفرة البيانات 

األخيرة أثارت شيًئا جديًدا في العالم
  Pete Warden

رائد ومبتكر ورجل أعمال في مجال الذكاء االصطناعي 
المرئي والبرمجيات والبيانات الضخمة

لكــي تزدهــر البيئــة الجديــدة التـي تعتمـد علـى 
البيانــات فـي علـوم القــرن الحــادي والعشريــن، 
نحتــاج إلـى تطويـر مهـارات جديدة وفهم القواعد 
التـي تخضــع لهـا البيــانــات وكيـف يتـم ترميزهـــا 

وإيصالها وعالقتها بالفضاء المادي
 Matthew J. Graham

فن علوم البيانات

الخوارزميــات التــي يشكلهـا علـم البيـانـات تعرف 
عنـك ما ال تعرفـه عـن نفسـك

 Xavier Amatriain
NETFLIX عالم البيـانات السابق في

قــالـــوا عنــهـــا
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قــالـــوا عنــهـــا
من الصعب ألي مؤسسة العمل بكفاءة لتصبح 
والعشرين  الواحد  القرن  في  مجالها  في  رائدة 

بدون توظيف البيانات في قراراتها

عبدالرحمن الحازمي

عضو لجنة اإلعالم الرقمي

بوفرة  يتسم  رقمي  مجتمع  في  حالًيا  نعيش 
غير  حاسوبية  معالجة  قدرات  وتوفر  البيانات، 
لتطبيقات  واسع  انتشار  في  ساهمت  مسبوقة 
وتنبؤات  بتحليالت  للقيام  االصطناعي  الذكاء 
في  تعامالتنا  في  ملحوظ  لتغير  أدت  دقيقة 

مجاالت األعمال واتخاذ القرار والعديد غيرها
عبدالرحمن الفوزان

عضو لجنة اإلعالم الرقمي

من أهم عناصر اطالق حمالت إعالنية رقمية ناجحة 
وتحقيق  المستهدفة،  الشرائح  إلى  الوصول  في 
هدف الحملة وبتكلة أقل وتأثر عالي. هو االعتماد 
على البيانات وتحديد الشريحة المستهدف بشكل 

دقيق
عبدهللا العتيبي

 STC مدير اإلعالم الرقمي
عضو لجنة اإلعالم الرقمي
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مــاهــيتهـــا



أضيفـت الـبيــانــات الضخمـة إلـى قـامـوس 
Oxford وهــي كلمــة مستحدثــة

تنشـأ الـبيــانــات الضخمـة مـن كل شيء حولنـا وخالل كل عمليـة 
رقميـة، وكل تبـادل في وسائـل التواصــل االجتمـاعـي ُينتج بيـانـات 
ضخمــة تتنـاقلهـــا األنظمـة وأجهـزة االستشــعـار، ولهـــا مــصــادر 
إلـى معــالجــة مثـاليــة وقــدرات  تحتـاج  ُتستخـرج  متعــددة وحتـى 

تحليليـة ومهـارات بشريـة

تقــاس بـ

تتجلى ظاهرة البيانات الضخمة في ثالث مراحل رئيسة

Petabyte
ألــف تيــرابــايــت

Exabyte
مليــون تيرابيــات

من الثقافة الورقية 
األوعـيــــــة  إلـــــــى 

الرقميـــــة

المرحـــلـــة

#1
مـن جهـاز الكمبيوتر 
والشبكـات المحلية 
إلى شبكة اإلنترنت

المرحـــلـــة

#2
اإلنتـــرنـــــت  مــــــن 
الكالسيكيــــة إلـــى 

البيانـات الضخمـة

المرحـــلـــة

#3
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 أنــواعــهــا
 وفـوائــدهــا



Structured Data /بيانات ُمهيكلة
 (Data Base) البيانات المنظمة في جداول أو قواعد بيانات
تشكـل 10٪ من البيـانـات الضخمـة مثـل: البيـانـات الرقمية، 

العمالت، األسماء، التواريخ األبجدية، الجنس

Unstructured Data /بيانات غير مهيكلة
يتم الحصول عليها يوميًا: من كتابات نصية وصور وفيديو 
 PDF -  ورسائل ونقرات على مواقع اإلنترنت وملفات الـ

Powerpint وغيرها

أنواعها

فوائدها

تحسيــن عمليــة 
صنــع القــرار

زيــــــــادة 
اإلنتاجيـة

خفــــــــض 
التكاليــف

تحسيــن خدمــة 
العمــالء

كشــــــــف 
االحتيـــال

زيــــــــادة 
العــائــد

زيــــــــادة 
السرعــة

ابتكــــــــار 
أكبر

أســــــــرع 
للتسـوق
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مصـــــادرها



 تضاعفت القدرة التكنولوجية العالمية لتخزين المعلومات
للفرد الواحد تقريبًا كل 40 شهر بدءا من العام 1980م

 ينتــج اليــوم 2.5 كوينتليــون بــايــت مــن البيــانــات مثــل
المعلومــات حــول

خالل العام 2020، هناك

إنتاج العالم منها

المنـــــاخ

 متـــوســـــط إنــــتـــــاج الفـــــرد مــــــن
البيـــانـــات يوميـــًا

مليــون تيــرا بــايـت2.2

التعليقات المنشورة 
علــــــى مــــواقــــــع 
التواصل االجتماعي

الصــور الرقميــة 
والفيديوهـات

مـن البيـانـات الجديـدة في كــّل ثــانيــة

ميغـابـايـت1.7

 زيادة فائقة في َحجم بيانات الفضاء االفتراضي الُمتراِكمة
 من 4.4 زيتابايت في اليوم إلى حوالى 44 زيتابايت

أو 44 ترليون جيغابايت
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تتضمن البرامج الحكومية وغير الحكومية، مثل

مصادر إدارة البرامج

 تتضمن المعلومات الناشئة عن معامالت بين كيانين
مثل

 المصادر التجارية

تتضمن تتبع البيانات، مثل

مصادر أجهزة التتبع

مصادر شبكات أجهزة االستشعار، مثل

يوجد العديد من مصادر البيانات الضخمة؛ ومنها:

 معامالت البطاقات
االئتمــانيــة

 المعـــامــــالت عـــن
طريــق اإلنترنــت

 السجالت
الطبيـة

 السجالت
 المصرفية

 زيــــارات
المستشفيات

 بنــوك
الطعـــام

 سجالت
التأمين

 التصويـــر
 باألقمـــار
الصناعية

 أجهــــــزة
 استشعار
الطـــرق

 أجهــــــزة
 استشعار

المنــاخ

 تتبــع البيـانـات مـن
الهواتف المحمولة

 النظــام العــالمــي
لتحديــد المواقــع
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 البحـث علـى اإلنتـرنــت عــن
منتج أو خدمة أو معلومة

 مشـاهـدة إحـدى الصفحـات
علــى اإلنترنــت

 التعليقات على منصات
التواصل االجتماعي

 المنشورات والتعليقات
في الصحف الرقمية

 التعليقــــات علــــى
المدونـــــات

 التعليـــــق علـــــى
اإلعالنـــــات

مـصـــــادر البـيـــــانـــــات 
السلوكيـــة مثـــل

مصـــــــادر اآلراء مـثــــــل
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مشتريـــات 
سـابقــة

الوقت اإلجمالي 
الذي يقضيه في 

الموقع

الوقـــــــت  مــــــــدة 
المستغـــــرق فــــي 
صفحات منتج معين

نشــاط عربــة 
التســوق

المنتجات على 
قوائم االحتياج

روابط تحوم حولها 
أو تريد النقر عليها

 يتـم تحليـل البيــانــات الضخمــة باستخـدام تقنيـات تحليليــة
 متقدمـة مقـابـل مجموعـات بيـانـات منظمـة وغير منظمة
 وكبيرة ومتنوعة من مصادر مختلفة وأحجـام مختلفة التخـاذ

قرارات أفضل وأسرع، ومن األمثلة

تحليلها

مصادم الهادرون Hadron يملك 150 مليون جهاز استشعار

سلسلة Walmart للمتاجر تعالج أكثر من مليون معاملة تجارية 
كل ساعة

لدى WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم، يتم إرسال 42 مليار 
رسالة و250 مليون فيديو يومًيا

محرك Google يقوم بـ 40 ألف عملية بحث في الثانية
و1.2 تريليون عملية سنويًا

 GPS إشارات  تستخدم  تقوم   Windermere Real Estate شركة 
مجهولة من 100 مليون سائق

تتبع شركة Amazon سلوك العمالء، وشملت
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دراسـة سلوكيات 
المرضـــى

منـــع انتشـــار 
األوبئـــة

تطوير سياسات 
الصحة العامة

تتبــــــع المعلومــــــات 
األساسية للحفاظ على 

الصحـــة عالميـــًا

فحــص البيـانـات الصحيـة 
والسكـانيـة وحركة السفر 

وتحديد نسبة انتشار األمراض

المجال الطبي تحول من التعامل مع األمراض إلى التنبؤ بها

منصة Netflix علمت على

 قيــاس وتحليــل إمكــانــات العرض من
البيانات التي جمعتها من المشتركين

"House Of Cards" من  إنتاج موسمين من 
خــالل تكنولوجيــا تحليــل البيــانــات
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المهــارات األكثــر طلًبـــا لوظــائــف 
تحليـــل البيـــانـــات

قـدرة التفكيـــــر النـقـدي 
علـى تفسيـــر األرقـــــــام

ممارســة جمــع البيانـات 
القتــراح قـرارات األعمــال

ذكــاء األعمـالتحليل البيانات

تتعلق بكيفية بناء قواعد 
البيانـات وهنـــاك طـــرق 
مختلفة لتخزيــن البيانات 
بأكبــر قــدر من الكفـــاءة

دمـج كميــات كبيــرة مـن 
البيـــانـــات مـن مصـــادر 
متبـاينـة فـي مكان واحد 

لتمكين التحليـــالت

تخزين البياناتإدارة البيانــات

لـغـــة برمجــة تم تطويــرهــا ألول مرة فـــي 
السبعينيات وهي منتشره في كل مكــــان 

تستـخـــدم الستـــــرداد المعـلــومــــــات من 
قــاعـــدة البيــانــــات

SQL
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مفــارقــة الشفــافّيــة
يعملون بأدوات وتقنّيــات غيــر شّفـافـة

مفــارقــة الهــوّيــة
معظـم البيانـات الضخمة ُتجَمع من المخّلفات 
الرقمّيـة التـي يتركهـا األفـراد فـي الفضـاءات 
االفتراضّيـة، وجمع البيـانـات يؤّدي إلى تحديـد 

هوّيــة األفــراد

تفـــاوت القـــّوة
ما بين من يملكون البيـانـات وَمن ال يملكونها

التحّديــــات المتعلقـــة
بالتطبيقــات
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يمكــن االستفـــادة منهــا 
فــي استنبــاط العـالقـات 
المختلفـــة بيــن الظـواهر 

واتخــاذ القــرارات

البيــانــات التــي خضعــت 
والتحليـــــل  للمعــــالجــــة 

والتفسيــــر

البيـــــانــــات  أقســـــام 
الضخمــــــة

Data
البيـــانـــات

Information
المعلومـــات

ال يمكـن االستفـادة منهــا 
بصورتهـــا األوليـــة قبـــل 

المعـــالجـــة

الخام للمعلومات  الصورة 
قبــــل عمليــــــات الفــــرز 

والترتيـــب والمعــالجــة
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منصـــــات التحليـــــل

يقدم التحليالت ليس فقط لعلماء البيانات ولكن لجميع 
مستخدمي األعمال، مميزاتها:

لوحة المعلومات الخاصة بها واحدة من أهم ميزاتها التي 
تمكنك من تصفية البيانات واستكشافها وتنقيبها

يوفر تحليالت متقدمة من خالل تقارير محسنة ومتقدمة 
وتحليالت تنبؤية

مــع تقنيــة اكتشــاف اللغــة الطبيعيــة يمكــن اكتشــاف 
االتجاهات واألنماط عندما تتفاعل مع كل عنصر

خيار إرسال التصاميم مفتوحـة المصـدر أو تلقـي توصيـات 
حول أفضل طريقة لعرض البيانات

مكتبة واسعة من الحاجيات تصور البيانات المصممة مسبًقا
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نظـام أسـاسـي لتحليـل البيانات الضخمة 
يقوم النظام بجمع واستخراج البيانات من 

مصادر مختلفة ثم يحّملها في قاعدة
SQL بيانات

يمكن إجراء التصدير محلًيا ومباشرة على منصات 
Dropbox و Google Drive مثل

يمكــن الوصـــول إليـه مـن خــالل أنظمــة مثـــل
Slack وSalesforce. جدولة البيانات

يمكن ألي شخص في الفريق تحديد موعد تسليم البيانات

يوفــر تصميًمـا متحرًكـا سريـع االستجـابـة يمكـن دمجه مع
SSO وواجهة برمجة تطبيقات RESTful كاملة
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يسمح لها بإنشاء تقارير تقدم رؤى مفيدة 
جًدا تساعد على اتخـاذ القـرارات ويمكـن 
للشركــات تضميــن أي تقريــر أو لوحــة 
معلـومـات فـي مدونــاتهـا ومواقعهـا 

اإللكترونية وتطبيقاتها

يحتوي على ممارسات أمان حديثة تتضمن 
تشفير االتصال

يمكن استخدامه من قبل مزودي خدمات اإلنترنت 
ومطـوري البرامـج فـي بنـاء وتكـامـل الوظـائــف 

التحليلية وإعداد التقارير في أنظمتهم

يمكنك االشتـراك فـي اإلصـدار التجريبـي المجـانـي مـن  
Zoho Analytics واختبار تحسين مميزاته دون أي تكلفة

يستخدم مجموعة متنوعة من المكونات مما يسمح لها 
مما يسمح لها بإنشاء تقرير إنشاء تقارير

نظام آمن للغاية يستخدم االتصاالت المشفرة
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تـم إنشـاؤه لمساعدة الشركات على فهم بيانـاتهـا بشكل 
أفضــل

مـــزود بميـــزات تحليليـــة شــاملـــة وأدوات تعــاون رائــدة 
في السوق وقدرات تعلم اآللة

يحتــوي البرنــامــج علــى خيــارات متعـددة لتصور البيانات

يأتـي مـع واجهـة برمجـة تطبيقـات علـى الويـب تتيـح لهـا 
االندمــاج مــع مجمـوعـــة واسعـــة مــن أنظمـــة األعمــال 

والوظـائــف اإلضـافيــة واألدوات الذكيــة

تــم إنشـاء Yellowfin لتجنـب االضطـرار إلى االستثمـار في 
حلــول مختلفــة

معالجــة العديــد مــن مشكــالت التحليــالت ودمــج جميــع 
اكتشــافــات البيـانــات وإعـداد التقـاريـر والتحليــالت فـي 

نظــام واحــد

إنشاء عروض تقديمية تفاعلية باستخدام تحليالت مختلفة 
بسيطة

29



توفيـــر بيئــة متصلـــة رقمًيـــا للبيانـــات 
واألشخاص واألنظمة. ويتعاطى الشركاء

مـن خـارج المؤسسـة مـع بياناتـك لزيـادة 
اإلنتاجية والقدرة على التعامل معها

اتخاذ إجراءات أكثر صحة مع مكونات النظام 
األساسي تعمل مًعا

إخطار بالتنبيهات التنبؤية لجذب االنتباه إلى 
المسائل والقضايا المهمة مع مرور الوقت 

الكافي

جمع بيانـاتـك مبـاشرة مـع أكثـر من 500 موصـل بيانـات 
من أي مصدر تابع لجهة خارجية مثل الشبكات السحابية 

واألنظمة المحلية والملكية

الدردشة الفورية المبنية على البيانات

أكثـر مـن 300 مخطـط ولوحـة معلومــات تفاعلية لسطــح 
المكتب واستخدام المحمول وتطبيقات المحمول األصلية
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برنامج لتحليل البيانات واإلحصائيات للحصول على البيانات 
واستكشافها ومعالجتها. يتم عرض نتائج النماذج القابلة 

للتكرار ووضع النماذج لها وتنسيقها

الجمع بين مجموعات البيانات وإعادة تشكيلها ومراقبة 
المتغيرات وتجميع إحصاءات عبر مكررات أو مجموعات

يجمع المئات من الميزات اإلحصائية بدًءا من الطرق 
القياسية والتقنيات المتقدمة

رسومات بجودة النشر

إنشاء رسم بياني بجودة المنشور وتصميمه بشكل مميز

إدارة البيانات
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يحتوي على قاعدة عمالء كبيرة جًدا

ألكثر من

قدرتــه على إنتــاج تصـورات تفاعليـة تتجاوز تلك التي
تقدمها حلول BI العامة

منــاسب للتـعـامـــل مع مجموعــــات البيانــات الضخـمــة
والسـريـعـــة التغيـــر 

حساب57000

عبر العديد من الصناعات 

الفهــــم  سهــــل 
علـــى البشـــر

رسومـــات  إنشــاء 
ومرئيـات بأكبر قدر 
ممكن من الكفاءة 

بسـاطتــــه فــــي 
االستخــدام 
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يستغــــرق وقـًتــــا أطــــول للتـعـــامــــل معــــه 
واستـخـــدامـــه بكامـــل طـــاقتــه

تـقـــدم ذكـــاء أعمـــال وتحليـــالت وقــدرات إعداد تقاريــر
خــاصــة بالمـؤسســــات

واجهة المستخدم نظيفة وخالية من الفوضى

إمكانات تصور البيانـــات 

لدى المورد أكثر من

حساب عميل
40000

فــي أكـثـــــــــــر مـن 

دولــــــــــــة
100
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حزمة رسـوم بيانيـة ومرئيـة مستخدمـــة على نطاق واسع 

تمكن المستخدميــن من االختيار من بين مجموعـــة من
نماذج األمثلــة "المبـاشـــرة" 

يمكنها إنتاج 90 نوًعــا 
مختلًفا من الرسوم البيانية 

تعتـمــد علـى جـــافــــــا
سكــــريـبـت 

توصيل مصــادر البيــانـــات 
الخاصة حسب الحاجـة

تتكامل مع عدد كبير 
من المنصــات واألطــر 

الـدعم  على  تــركز 
عبر المتصفـحات

تستــخدم من قبل 

ضمن أكبر72100

شركة في العالم

يمكـن ألي شخـص 
عـــرض مرئيـــاتــــه 
التفــــــــاعليــــــــة 

وتشغيلهـــا 
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سهل في تحميل بيانات 
CSV وإنشاء مخططات 

مبـاشرة وخــرائــــــــط 

يمكــن المستـخــــدم من 
إنشــاء الرسـوم البيانيــة 
وتقـديـــم اإلحـصـــــاءات

يحتـــوي على واجـهـــــة 
بسيطــــــة وواضـحــــــــة 

خــيــــــــار شـائـــــــع بيــن 
المؤسسـات اإلعالميــــة 

يمكن تضمين األشكال 
في التقارير
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مبنية على رأس مكتبات التصور d3.js مفتوحـــة 
المصــــدر لجافـــا سكـــريـبـت

سهلة االستخدام والدعــم وتمكــن المستخــدم مـن 
إضافة طبقـــات   

الـدعـــم المدمــــج لواجــهــــات بــرمـجــــة التطبيـقــــــات
Salesforce مثــل

متكـامـل مع لغـــات البرمجـة الموجهـة 
Matlab و R و Python للتحليالت مثل
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خصـائصهــا



يتــم التحليــل اليــوم بعــد 
ابتكـــار تكنولوجيـــا مثــــل 
 SAP و   Apache Hadoop

HANA

لمعالجـة مجموعـة صغيرة 
مـن البيـانـات المخزنة كان 
مجموعات  تحليل  يتم 
البيانات واحدة تلو األخرى

Velocity
الســرعــــة

Variety
التنـــوع

يحتوي الفضاء اإللكتروني على ما يقرب من 
40,000 زيتابايت من البيانات الجاهزة للتحليل 

واستخالص المعلومات

Volume
الحجــــم

مـــــع ازديــــــاد أعــــداد 
مستخدمـي المنصــات 

الرقميـة المختلفـة

تغيـر شكل البيانات من 
بيــانــات مهيكلــة في 
قواعـــد بيــانــات إلــى 

بيـانـات غيـر مهيكلـة

تتضمـن عدًدا كبيًرا مـن 
الصيـــغ مثـــل الصـــور، 
مقـــاطـــــع الصـــــوت، 
الفيديـــــو، الرســـائــــل 
،بيــــانــــات  القصـيــــرة 
GPS ،الوثـائق بصيغهـا 

المتعـــددة
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مجموعــات ضخمــة من الحوسبـــة 
عاليــــة الطـــاقــــة 

إنتـاج عشرات تيرابايت من البيانات 
في كل محاكاة للمحركات النفاثة

معالجة بيانات التصميـم وتصورهــا 
بشكـــل أساســــي 

تواصل أنظمة التصنيع الخاصة نحو 
(IoT) بيئة صناعية إلنترنت األشياء

وضـــع خطـــة طموحـــة إلنشــاء ما 
سمــوه "اإلنتــرنت الصنــاعي"

تركيـب أجهـزة استشعار في اآلالت 
في كل قطاع تعمل فيه

تحليـــل البيانــات لتوفير معلومات 
حــــول كيفيــــة عمـــل المــاكينــــة 

ومـراقـبـــة التغييـــــــرات

تــراقــب تـوربينـــــــات الـطــــاقــــة 
ومحركــات الطائــرات والماسحــات 

الضوئية للمستشفيـــات 

تسمــح خوارزميــات التعلــم الذكيـة 
لكل توربيــن فردي بتكييف سلوكه 
لمحاكــاة التوربينـــات التي تعمـــل 

بكفـــاءة أكبــــر

استـخــدامــــاتــهــــا عنــــد
الشركــــات
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تقييـــم الفرصــة بعنـــايــة من 
حيث الفـوائــــد والتكلفــــة

تنفيـــذ تحليــالت البيانــات الضخمة 
لالحتفــاظ بالعميــل واكتسابه

استهـــداف اإلنـفـــاق التــرويجــــي 
باستخدام خوارزميــات التعلم اآللي

 Clusters مليــــون خـــادم هـــادوب
لدعـــم إدارة المخـــاطــر والشبـــكـــة 

التـــابعــــة لهـــــا 

تجمــع معلومــات التسعيـر القيمة 
(البيانــات الكبيــرة) من منافسيهــا

تستخــــدم البيـــانـــات بفعــاليــــــة 
فــــي بيئــــة تـجــــارة إلكتــرونيــــــة 

سريـعـــة وتنـــافسيــــة 

يتعامــــل مع 2.5 بيتـــابــايـــت من 
البيانــــات كـل ساعـــــة 

ا äـ ابتـكـــــــر مـــركـــًزا تـحلـيـلــــــــــــــي
 Data Café بـاســـم

يتـــم تصميـــم ومعالجـــه وتصــــور 
البيانات بسرعـــة لمعالجـة أي خلل

يوفــــر النـظــام تنبيــهـــات آليـــــة 
عنــدما تنخفــض مقــاييــس معينة 

فـــي أي قســـــم
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تستـخـــدم تقنيـــة GPS وتجــمــــع 
البيانات لتحليل حركة الالعبين أثناء 

جلســــات التــدريــب

تســاعـــد المـــدرب علـــى إنـشــــاء 
ألعـــاب فعـــالـــة

نمــت صنــاعة ألعــاب الفيديـو من 
200 مليـــون مستـخـــدم إلى 1.5 

مليــار العـــب نشــط عالميــًا

التنبــؤ بالتغـيـــرات الحيـاتيـــة التي 
يمـــر بهــا عمــالؤهم مثــل الطـالق 

والــزواج والحمــل 

حــــددت 25 منتًجا ســاعــدت فــي 
تحـــديـــد درجــــة التنبـــــؤ بالحـمـــل

ترســل عروًضا ترويجيـــة تركـــز على 
المنتجـــات المتعلقـــة باألطـفــــال

تتبــــع التغـريــــــدات علــى تويتــــر

معرفـــة ردات فعل العمــالء تجـاه 
التأخيــــرات والترقيـــات والترفيـــه 

تقديـــم العـــروض والمزايـــــا بنــــاء 
علـــى البيـانــــات
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 العـالقـــة مـــع
 الذكــــــــــــــــاء
االصطنـاعـي



حتى اآلن لم ُيكتَشف سوى جزء صغيـر جًدا مــــــــن 
قيمــة البيــانــات الضخمــة التـي ُأنِتجت مـن خـالل 

التحليــل

الفضائيــــــاتالطــــــبالهندسة الوراثية

تكــنــولـــوجيـــــا 
المركبات وغيرها

األجهـــزة الذكيـــة أجهـزة االستشعـار
التي تتواصـل مـع 

األجهـزة األخـرى

السيـارات الذاتيـة المــــدن الذكيـــة
القيـــادة

البيانات الضخمة ضمن العالم الرقمي

منذ سنـوات لم ُينتج البشـر معظـم البيـانـات؛ بـل أنتجتهـا األجهـزة 
التي ارتبطت بها منذ عصرنا عصر المعلومات في كل الميادين، 

ويشمل
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مـــــــا هـــــــو الذكــــــاء 
االصطنـــاعـــي؟

بدأ من
الطفرة التكنولوجية وما قبلها منذ عام 1941

صناعة أول حاسوب إلكتروني بألمانيا والواليات المتحدة األمريكية

صناعة برمجيات اللغة ونظريات الشبكات العصبية االصطناعية
ظهور الرجل اآللي ألول مرة عام 1969 إلى أن أصبح متاًحا بيعه في 

عام 2000 تحت اسم "اللعبة الذكية"

هــدفــه

جعــل الحـاسـوب وغيـره مـن اآلالت تكتسـب 
صفـة الذكـاء ويكـون لهـا القدرة على القيام 
بـأشيـاء مـا زالت إلى عهـد قريـب حصًرا على 

اإلنســـان

ُيعرف بأنه

علـم يهتــم بصنـاعـة آالت تقـوم بتصرفــات 
تجعـل  ومحــاولة  ذكيــة،  اإلنسـان  يعتبرهــا 
اآلالت العـاديـة تتصـرف كـاآلالت التـي نراهـا 

فـي أفـالم الخيـال العلمـي

علـــى  المحـــافظـــة 
البشريــــة  الخبــــرات 
المتراكمــــة بنقلهـــا 

لآلالت الذكيــة

أن يتمكـــن اإلنســـان 
اللغـة  استخـدام  مـن 
فــــي  اإلنســــانيـــــة 
التعـامـل مــع اآلالت 
عوضـــا عـــن لغــــات 

البرمجة الحاسوبية يسهم في

44



 قـــراءة الوضـــع عـــن كثـــب، ممـــا يعطـــي Big Data تتيــــح
 للمختصين الوقــت والسـرعـــة الكــافيـــة والدقـــة لتبنــــي

 الحلـــول بعـــد االطــالع علـــى مــا تــوفــره تقنيـــات الذكـــاء
االصطنــاعــي مــن

العــالقــــة بينهمـــا

تصريحات ومواقف صور وفيديوهاتأرقــــــــام
لخبراء

يمكن االستفادة من هذه البيانات في

التنبؤ باألزمات 
االقتصادية

التنبؤ بالكوارث 
الطبيعية

المجاالت 
االجتماعية

مراقبة معدالت الفقرمعالجة البطالةالخدمات الصحية
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تقدم الذكاء االصطناعي

يمكن للخوارزميات أن

تتعرف على الخط 
البشــري

تنجـز بعض المهام 
أفضـل مـن البشـر 

أنفسهــم

تصــــف محتــــوى 
الصــور ومقـاطــع 

الفيديــو

إنجاز المعـامـالت 
المــاليــة

كتــابــة المحتـوى 
اإلخبــاري

 تتضاعف كمية المعلومات التي ننتجها كل عام، وهذه
 المعلومات تعكس طريقة تفكيرنا وشعورنا. وقريًبا، كل
 شيء حولنا سيكون متصًال باإلنترنت؛ مما يعني المزيد

من المعلومات المتاحة عن حياتنا

 تقــُدم مجـال الذكـاء االصطنــاعـي أصبـح سريعـًا وأصبح
 بإمكانه التعلـم وتطويـر نفسه خصوًصا بعد إسهـامه

فـي تحليـل البيـانـات آلًيـا
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التقـــارب بينهمـــا
بدأ منذ أوائل العقد األول من القرن الحالي

                    بعد استخدام كل من محركات البحث الناشئة
   الذكاء االصطناعي إلنجاز أنظمة الّتوصية الشخصية في

 مجال اإلعالنات

 نقطة التحّول مع ظهور إيمدج نت                                ، أكبر
قاعدة بيانات للتعّرف على الصور عالميًا

بروز قطاعات صناعية غير مسبوقة

ُيحدث الذكاء االصطناعي تغييًرا عميًقا في المجتمع

 قد يؤدي التأليف بين البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي
إلى

تهديد الحياة الخاصة، ويتطلب

تهديد الحياة والعدالة االجتماعية

بناء نماذج اقتصادية جديدة ناجحة
ضمان احترام حياة المستخدمين الخاصة

تأثيرهــا علـى الذكــاء االصطنــاعــي

ســـّن القـــواعـــد 
االجتـمــــــاعيــــــة 
والقــانونيـة التـي 
تحمـــــي ملكيـــــة 

البيــانــات

حمـــايــــة ســريـــة 
البيــــانــــات مـــن 

الناحية التقنية

إجـــراء المــزيــــد مـــن 
األبحـاث حول العالقـة 
بيـن الحيـاة الشخصية 
للمستخدمين وتسعير 

البيــانــات

googleBaidu |

(link is external)
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 كيـف أصبحــت
 البيـــانـــــــــات
 الضخمـــــــــــــة

سلطـــة؟



يـرجـــع تاريـــخ أول مشـــروع للبيانـــات الكبيـــرة عـالميــــًا
إلى عام 1937، نفذته اإلدارة األمريكية لمتابعة اشتراكـات 
التضـــامـــن االجتمـــاعـــي لنحـــو 26 مليـــــون أمـريكـــي

و3 مالييـــن مــن أربـــــاب العمــــل، من خــالل مـــاكينــات 
بطــاقـات ضخمـة تقـوم بحفـظ السجــالت تلقائًيـا وتحليـل 

البيــانــات علــى نطــاق واســع

تقدم البيانــات الضخمــة فرًصا للتطــور والنمــو والتوسع  

حجم البيـانــات الهائــل الذي يقدم وفرة 
وتنوًعا عند التحليــل

الوقــت الطويـــل الــذي جمـعـــت فيــه 
البيـانـــات، والذي يساعــد على التحكــم 

في الممارسات السلوكية 

تتبع مصــادر الخــلل لتحديــد المشكــالت 
وإيـجــاد الحلـــول 

فة وَغير المجديـة؛  Âتحديـد الخيــارات الُمكل
إلقصــائهـــا كلًيـا

تـقـــدم البيانـــات الضخمــة ميزة تنافسية للمـــؤسســـات
إذا أحسنت االستـفـــادة منها وتحليــلهـــا 

تقدم فهًما أعمق لعمالئها ومتطلباتهم 

اتـخـــاذ الـقــــرارات داخــــل المـؤسســــة
بصورة أكـثــــر فـعـاليــــــة بـنــــاء علــى 

المعلومـــات المستخـرجــــة 

زيـــادة الكفــاءة والربــح وتقليـل الفاقــد 
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تمتلك القطاعــات الحكوميــة في السعودية أرضيـة خصبة
لالستثمار، وتتيــــــح

تتميــــز  بإمكـانيــة االنتفـــــاع منهـــا في مختلف المجاالت 
والقطاعات، ومن النمـــاذج 

بـنــــــــــــــــــاء
االستراتيجيات 

حـفــظ المــال 
الـعـــــــــــــــام

اتــخـــــــــــــــاذ
الــقــــــــرارات

رفــــــــع جـــــــــودة 
الخدمات الحكومية 

تقنيــــــن الـصـــرف 
غيـــر الـمســــــؤول

تمتلك وزارة الحج بيانات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج
انتفاع جهــاز المـرور من بيانات حركة المرور لتقديم قيادة 

آمنة وسلسة 
تمتــلك وزارة السيـــاحــة قــاعـــدة بيــانـــات كفيــلة فـي 

التخطيـــط للفعاليــــات

يستطيـــع الهــالل األحمـر اختيــار مواقـع مناسبة لضمان 
تغطيــــة أكبـــــــــر 

يمكـــن لــوزارة االستثمار التــعــــرف علــى سلوكيـــات 
المستثمرين واحتياجاتم

تستطيـع وزارة الرياضة التعرف على احتياجات الرياضيين 
وتوفير المرافق الالزمة 

يمكن لوزارة النقل معرفة النقاط األكثر ازدحامًا 

تعرف وزارة الصحـــة األمـراض األكثـر انتشاًرا والسلوكيـات 
الصحيـــــــة

تلبـــي وزارة المـوارد البشريـــة والتنميـــــة االجتماعيــــة 
احتجــاجـــات طــالبـــــي العمـــــل 
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تحسين عملية صنع القرار

المجـــال الطبـــي

تطبيقهــا علــى القطــاعــات 

تحليــل حركــة العمــالء 
من شراء وبيع ومعرفة 
السلــع األكثـــر طلبًا أو 
الراكــدة لمـــراكز البيــع 
التقليدية واإللكترونيـة 

تطــويـــــــــر قـــــــدرات 
االستخبارات العسكرية 
وبناء منصة حاسوبيـــة 
تعّزز تبادل المعلومـات 

بين العسكرييــن

المجال العسكري

اعتمــاد نظـــام إداري لتحسيــــن العمليــــات الـداخليــــة، 
مثل إدارة المخــاطـــر، إدارة عالقــات العمالء، والخدمــات 
اللوجستيــة وتحسيـــن المنتجــات والخدمــات القـائمــة، 
وتطويـــر الخدمـات والمنتجـات الجديدة وتقديم العروض 

للعمالء في الوقت المناسب

التنبــؤ باألمــراض ومنعهــا وتقديـــم العــالج المالئم لكل 
شخـــص بمساعـــدة كم هائــل من المعلومـــات يجمعها 

هـاتفـــه الذكــــــي

المجال االقتصادي

عمليــــــات التـعــــــداد 
السكـانـــي والتسجيـل 
في قواعـــد البيانـــات 

الحكــوميـــــــة

مجموعة من الخيــارات 
لتحسين تعلـم الطالب 
مـن خــالل التعليــــــــم 
القـائـم على الكفـــاءة

تحسين التعليمالقطاع الحكومي 
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أداة لتحليـــل انفعــاالت الجمهـــور

حّللــت 50 عـرضـــًا تلفــزيـــــونًيــــا 
في 4 دول مختلفة 

تنظيم حمالت إعالنية مخصصة 

تطويــر منتجـــات جديــدة بنـاء 
على اهتمامــات القـــراء

فهم ما يفضله القارئ من محتويات

تحسين العالقة بين العمالء والصحيفة

تخصيص المحتويات للمستخدميـن

تقــديـــــم ما يتوافق مع اهتمامات 
الـعـمــــــالء

تحسين المحتوى

توثيق التعليقات

تحـقـيـــــق الفعــاليــة المطلوبــــــــة 
من اإلعـالنـــــــات

تنظيم عمليــة نشر ووضع اإلعالنـات

إضفاء الطابــــع الشخـصـــي

Big Dataالمجــال اإلعـالمـي و
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تحليــل البيانــات التي يتم الحصول 
عليهــا حول الالعب في كـل جولـة 

إنشاء منـصـــة لكتـــابــــة مقــاالت 
صحفيــة رياضيـــة 

إنشاء فيديــوهـات مدتها 5 دقائق 
حـــول الـالعــب

بث ملـفـــات الفيـــديو المبــــاشرة 
الوقتيـــة باستخــدام التكنولوجيــــا 

المتـقــدمــــــــة

ســرد القــصــص التــي تم بنائها 
من خالل البيانات

التفاعــل مع ماليين القراء بالتزامن

معــرفــــة عـــاداتهـــم االنقـرائيـــــة 
وسلوكهم كمستخدمين

إنشاء وتطويــر محتويات مناسبـة 
لجميع المنصـات الرقمية الخاصة بـ 

PGA TOUR

صحـافــة روبوتيـــة
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اإليـــرادات عــالميــًا 
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