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مقدمة في البيانات الضخمة



؟"البيانات الضخمة"ما هي 

ية بواسطة البيانات كبيرة جًدا ومعقدة بحيث ال يمكن معالجتها بفعال

م تقنيات قواعد البيانات القياسية الموجودة حاليًا في معظ
المؤسسات

هاتنتجالتيالمهيكلةغيرالمتنوعةالبياناتمنهائلةكميات
األداءعاليةتطبيقات



أدت زيادة قوة المعالجة وسعة التخزين والشبكات إلى نمو البيانات في األبعاد الثالثة

(3V`s of Big Data)





Big Data Sources

• Internet (internet text, internet search queries)

• Satellite/Sensors

• Mobile phone

• Social media

• Financial transactions

• Added benefits accrue when data from

various sources are carefully combined

together



كمثالتويتر

Examples of Volume & Velocity:

في اليومتغريدةمليون  500 <• :

في الثانية تغريدة 5700 <في المتوسط

في الثانيةتغريدة 100000 <قمم

• Super Bowl

• US election

• New Year’s Eve

• Football World Cup (672M tweets in total #WorldCup)

مكن الوصول إلى الرسائل على الفور للبحث

يتم استخدام الرسائل في التحليالت الالحقة



29 September 2016 Lecture 1 7





29 September 2016 Lecture 1 9



معالجة البيانات الضخمة

في)ماطاألناكتشافحولالضخمةالبياناتبتقنياتيسمىماتدور•

المهيكلةغير/شبهالبيانات

للبياناتابيةالحسالعملياتجعلكيفيةعلىالرئيسيالتركيزينصب•

عمالقكمبيوتربدونأي،ممكنةالضخمة

معالجة البيانات لمن أجهزة ( مجموعات)نحن نستخدم مجموعة •

الضخمة
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لماذا البيانات الضخمة اآلن؟
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التكلفةمنخفضتخزين•

النواةمتعددةقويةمعالجات•

الموزعةالحوسبةطريقعنممكنمنخفضاستجابةوقت•

القوةمنقدربأقلالتكلفةميسوروحوسبةتخزين:السحابيةالحوسبة•
السحابةعبرالبشرية

الحوسبةهندسة،(MapReduce)المهاملتوزيعأفضلفهم•
(Hadoop)

(اآلليالتعلم)متقدمةتحليليةتقنيات•

مثل،السحابيةالخدماتمقدمو:الُمدارةالضخمةالبياناتمنصات•
Amazon Web Services

المصدرمفتوحةبرمجيات•



دعم الصناعة

ثلمشركاتعادةتقودهاالتي(المصدرمفتوحة)والبرامجالضخمةالبياناتمعاييرتطوير•

GoogleوFacebookوTwitterوYahoo! ...

الضخمة؟بالبياناتيهتمونلماذا•

تؤدي المزيد من المعرفة إلى 

مشاركة أفضل للعمالء• 

منع االحتيال• 

منتجات وخدمات جديدة• 
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نحن بحاجة إلى التركيز على

معالجة البيانات•

تكامل البيانات•

مخزن البيانات•

علم جديد كامل :تحليل البيانات•

علم البيانات–
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ية تطبيقات البيانات الضخمة في الصناعات المصرف

البيانات-والمالية
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كميات هائلة من البيانات•

رفية التوفير ، والخدمات المص/ الحسابات الجارية : البيانات المنظمة–

عبر الهاتف المحمول ، وبطاقات االئتمان والخصم ، والقروض ، 

والتأمين ، وخدمات االستثمار

ة أقامت معظم هذه المؤسسات تواجدها عبر اإلنترنت لتحسين إمكاني–

:الخدمة والتسويق التي يتم من خاللها جمع الكثير من البيانات

تفاعل العمالء من خالل رسائل البريد اإللكتروني وسجالت الدردشة•

لىالمنشورات ع/ والتغذية التغريداتشبكات التواصل االجتماعي من خالل •

Facebook

من خالل سجالت الويب ومراجعات العمالءالمهيكلةالبيانات شبه •



-لية تطبيقات البيانات الضخمة في الصناعات المصرفية والما

التطبيقات
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اعة إلى معظم البيانات التي تم جمعها غير مستخدمة ، وتتطلع الصن

عمال تقنيات جديدة متنوعة في استخراج البيانات وتحليالت األ

ديدة للمساعدة في فهم احتياجات العمالء وتحديدها وتقديم خدمات ج

وربحيتهممن شأنها تعزيز فرص أعمالهم وزيادة هوامشهم 

تبحث الصناعة أيًضا عن:

oالكشف عن الغشوإدارة المخاطرحلول في

oاالحتفاظ بالعمالءاستراتيجيات



الكشف االحتي-تطبيقات في الصناعات المصرفية والمالية 

ي بعض عمليات االحتيال المعروفة على نطاق واسع ف•
:الصناعة المصرفية هي

يشمل المحتالين :االحتيال في الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت–
ت االستيالء على الوصول إلى حساب الضحية وإجراء المعامال

التي تسحب األموال من الحسابات

اقة ينطوي على محتالين يسرقون معلومات البط:احتيال البطاقة–
ويتعاملون مع معامالت احتيالية

االحتيال من قبل موظفي البنك:االحتيال من الداخل–

جريمة تنطوي على معامالت مع بنوك أجنبية :غسل األموال–
ليها بشكل رئيسي إلخفاء أصول الثروة التي تم الحصول ع

بطريقة غير مشروعة
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كشف االحتيال-تطبيقات في الصناعات المصرفية والمالية 
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الكشف عن االحتيال في تتطلب الصناعة المالية•

حتيالية الفعلي للتعرف بشكل فعال على المعامالت االالوقت

في الوقت الفعلي ومنعها من التنفيذ

:يتضمن كشف االحتيال عملية من خطوتين تشمل•

ية وتحديد إنشاء ملفات تعريف العمالء بناًء على المعامالت التاريخ–

أنماط المعامالت التي تؤدي إلى االحتيال

ير استخدام ملفات تعريف العمالء هذه لمتابعة على أي عملية غ–

محددة عادية  أو تعيين تسلسل و أحداث المعاملة ألنماط االحتيال ال

مسبقًا ومراقبة أي معامالت احتيالية محتملة
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/دنياالوالقيم،اإلحصائيةالمتوسطاتحساب

ىإلوما،المعياريةواالنحرافات،القصوى

مزيجاللتقاطالتاريخيةالمعامالتعلى،ذلك

النموذجيالمعامالت

اللتقاطنيةالبياالرسومتقنياتتُستخدم

تعيينطريقعنالعالقاتشبكة

إلىجنبًاالعمالءبينالمعامالت

الدفعطرقمعجنب

األنماطتحليل••

انكإذامالتحديدالزمنيةالسالسلتحليلتقنيات••

للنشاطالمحددةالعملقواعدمعيتناسبالعميلنشاط

االحتيالي



-تجزئةتطبيقات البيانات الضخمة في صناعة البيع بال

التطبيقات
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توصية المنتجات•

مها شركات تتمثل إحدى االستراتيجيات المعروفة التي تستخد•

تجات للعمالء البيع بالتجزئة لزيادة إيراداتها في التوصية بالمن

حاليًاالتي قد تكون مهتمة بها بناًء على ما يشتريه العميل

التنبؤ باالتجاهات•



تطبيقات البيانات الضخمة في صناعة البيع بالتجزئة

توصية المنتجات
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ركات تتمثل إحدى االستراتيجيات المعروفة التي تستخدمها ش•
ات للعمالء البيع بالتجزئة لزيادة إيراداتها في التوصية بالمنتج

ليًاالتي قد تكون مهتمة بها بناًء على ما يشتريه العميل حا

والتوصية بالمنتجات عبر اإلنترنتتحديد أنماط الشراء•

للعمالء تُستخدم تحليالت المسار والنمط في سلوك الشراء التاريخي–
عبر قنوات متعددة إلنشاء توصيات عالية الجودة

تاريخية للعميل في عمليات الشراء التقنيات التصفية التعاونيةتُستخدم–
ة التاليةوأنماط البحث ، والمقارنة مع العمالء اآلخرين للتنبؤ بالتوصي

يمكن أن يكون وضع <-ليس فقط البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت•
عدم االتصال هو التوصية بإعداد عروض نهاية األسبوع



تطبيقات في تصنيع

الصيانة الوقائية
زيادة هوامش يبحث المصنعون دائًما عن تحسين التكاليف في تشغيل المصانع وبالتالي•

ربحهم

دادات االعيمكن أن يكون السبب الجذري لفشل المصنع ناتًجا عن واحد أو أكثر من–

المنتشرة عبر أنظمة فرعية مختلفة تربط خط التجميعالعديدة المحتملة

وسجالت (sensor)لالستشعار المهيكلةالبيانات غير كمية هائلة من يتم أيًضا جمع–

تم كما يبتنسيق شبه منظم ،الصيانة التاريخية لألنظمة الفرعية المختلفة

صيانة السجالت المتعلقة باإلنتاجية وقدرة الذروة جنبًا إلى جنب مع سجالت الجمع

وبيانات المستشعر

ى بيانات لألنظمة الفرعية المختلفة بناًء عليتم استخدام تحليل السالسل الزمنية–

عطال اللتقاط األمطابقة النمط مقابل حالة الفشلالمستشعر الخاصة بها وتنفيذ

.المحتملة

ادلة بين استخدامها اللتقاط األحداث الحرجة على أساس العالقات المتبوتحليل المسار–

القراءات االستشعار، وسجالت الصيانة التاريخية، وسجالت للتنبؤ الفشل

ويلة من يساعد هذا في اتخاذ إجراء وقائي للحفاظ على تشغيل الخط لفترة ط.المحتملة

الوقت دون انقطاع ويساعد أيًضا في تحسين سالمة تشغيل العمليات



Big Data Applications in 

Telecommunications

• Customer Churn

• Promotion of Services
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تطبيقات البيانات الضخمة في اتصاالت

العميلخسارة 

س يتسبب ترك العمالء لمزود الخدمة الحالي والتسجيل مع مناف:العميلخسارة•
كتساب مكلفة العملية)الخسارة كما  يؤثر على الربحية / الربح / في اإليرادات 

)عمالء جدد

وير للعوامل المحركة الرئيسية لالضطراب وتطاالستباقييساعد التحديد •
ألرباحاالستراتيجيات في االحتفاظ بالعمالء على تقليل اإليرادات وخسائر ا

ملفات التي تم جمعها على قنوات مختلفة مثلبيانات سلوك العمالءباستخدام•
يقات تعريف االتصال ، ومكالمات شكاوى العمالء إلى مراكز االتصال ، والتعل

فضل عبر البريد اإللكتروني ، واستطالعات التعليقات ، يمكن إجراء تنبؤ أ
بالتوتر لتحديد العمالء ذوي المخاطر العالية

تُستخدم تقنيات تحليل البيانات اإلحصائية المختلفة مثل تقنيات•
لمعرفة أنماط األحداث التي تؤدي إلى االضطرابالمسارتحليل

ين المستخدمين لتمثيل االتصاالت بمحركات الرسم البيانيتقنيةتُستخدم أيًضا•
داخل بناًء على سجالت تفاصيل المكالمات ثم تحديد المجتمعات والمؤثرين

.مجتمعات المستخدمين
24



تطبيقات في وسائل التواصل االجتماعي

يتضمن جمع وتحليل البيانات :تحليل وسائل التواصل االجتماعي•
ت الضخمة التي تولدها وسائل التواصل االجتماعي التخاذ قرارا

.العمل

رويج تتضمن أهداف هذا التحليل استراتيجيات تسويق المنتجات ، والت–
تنبؤ للعالمة التجارية ، وتحديد عمالء المبيعات الجدد ، وخدمة العمالء ، وال

.لكباألحداث المستقبلية ، وتعزيز األعمال التجارية الجديدة ، وما إلى ذ

وإدارة السمعة قلياًل من (استقراء الرأي)يعد تحليل المشاعر •
/ على مدونات التطبيقات التي يتم فيها تطبيق معالجة اللغة الطبيعية

.تعليقات المناجم

عات والمؤثرين لتحديد المجتمتقنيات تحليل الرسم البيانييتم تطبيق•
داخل المجتمعات

تسويق وسائل االعالم االجتماعية•

التوصيات االجتماعية•
25
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تماعيتطبيقات في التسويق عبر وسائل التواصل االج

• Representing the user-to-user connections in a
graph as shown in the next figure helps
identify the key influencers

• Those influencers then can be targeted with
the product advertisements. This has been
shown to help in creating brand awareness
and facilitate viral marketing of new products

• By offering incentives to the customers with
most influence in a
community, and lever aging his/ her influence,
customer churn can be contained

27
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تطبيقات في توصيات وسائل التواصل االجتماعي 

التوصيات االجتماعية

في مواقع يتم استخدام تحليل الرسم البياني واالرتباط على نطاق واسع•
لتحديد المهنيين  LinkedInالشبكات االجتماعية االحترافية مثل

ال بناًء اآلخرين والتوصية بمن قد يكون المستخدم مهتًما بإنشاء اتص
.على مزيج االتصال الحالي

م إنشاؤها تحلياًل مشابًها للرسوم البيانية التي تRedditيستخدم موقع•
رؤونها المنشورات واهتمامات المستخدمين الذين يق/ باستخدام المقاالت 
هتمامات منشورات جديدة للمستخدمين الذين لديهم ا/ للتوصية بمقاالت 

.مماثلة
ستخدمين ، يتم تحليل قائمة المقاالت في قاعدة البيانات ، وملفات تعريف الم–

وملف تعريف اهتمامات المستخدمين للتوصل إلى توصيات عبر عدة
مستخدمين

ناًء على التقنية التحليلية المستخدمة لتنظيم البيانات في مجموعات ب•
سمات المستخدم المشتركة هي خوارزمية التجميع 
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تطبيقات البيانات الضخمة في الرعاية الصحية
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BIG 
DATA



Data For Development (D4D) 







بعض تطبيقات البيانات الضخمة

تنبؤات دقيقة بالكوارث الطبيعية واألمراض •

استجابات أفضل الكتشاف الكوارث• 

اتخاذ قرارات سريعة وفعالة • 

توفير الموارد عند الحاجة إليها • 

شافات الجينوم لتمكين االكت/ قواعد بيانات كاملة لألمراض • 

الطبية الحيوية 

نماذج دقيقة لدعم التنبؤ بتطورات النظام البيئي• 

35
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:التحديات؟
؟ملةتحديد مركز الزلزال و تحذير من مخاطر محتعن زلزال فعلي ، تغريدةكتشف متى تدور نكيف 
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تحديات الخصوصية

• The majority of risks associated with the misuse
of data concern personal data or personally
identifiable information. For this reason,
anonymization is common practice when
conducting Big Data research.

• Users need to be aware about the linkability:
re-identification of anonymized data

• PRIVACY BY DESIGN Privacy by design is a
practice that embeds privacy and data
protection principles in all research or
technological development and across the
entire project life cycle.
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