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ممارسة سابقة مع أثر جديد

مفهوم البيانات الضخمة
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مفهوم البيانات الضخمة
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بياناتمعتتعاملالشركاتبعضكانتعملها،طبيعةبسبب•

سنواتمنذضخمة

ةالسلكياالتصاالتمشغليقومالمثال،سبيلفعلى•

المفصلةالتسجيالتماليينبجمعوالالسلكية

.واحدبلدفيشبكتهمنيومياللمكالمات

تجمعفإنهاالعالم،مستوىعلىتعملالشركةكانتإذا•

لبلداأنحاءمختلففيشبكاتهامنالسجالتمنالمليارات

.فيهاتعملالتيان

علىأشهرتسعةلمدةبياناتمجموعةكلبتخزينتقوم•

.األقل
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.مفهوم البيانات الضخمة

ال،الضخمةالبيانات)العالمياالقتصاديالمنتدىفيمرةوألول•

جانفي العالمي،االقتصاديالمنتدىالكبير،تأثير

:يليبماالعالمفيالعقولوألمعأفضلاعترف،(2012

االةالعملأشكالمناألهميةبالغجديدشكلعنعبارةالبياناتإن"

قوعنوةقتقلالهؤالءالعالميالفكرزعماءنظرفيالتيقتصادية،

."ذاتهالمالأوالنفطأوالذهبة
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خصائص البيانات الضخمة
 5البيانات الضخمة أصبحت مميّزة بما أصبح يسمىV’s

أي الخصائص الخمسة للبيانات الضخمة

6

الخصائص الخمسة للبيانات الضخمة

.
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الحجم: البيانات الضخمة
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تميالتيللبياناتاليوميةاألرقامفحصعند•

:حيثننندهشأنإاليسعناالإنشاؤها،
لكبواسطةثانيةكلالبياناتمنميجابايت1.7إنشاءيتم•

2020عامخاللشخص

العالمبياناتمن٪90إنشاءتمفقط،الماضيينالعامينفي•

يومكلالبشرينتجهاالبياناتمنبايتكوينتيليون2.5

انستاجرامعلىيومياوفيديوهاتصورةمليون95نشريتم•

الكونتشكلسوفزيتابايت2020،44عامنهايةبحلول•

.بالكاملالرقمي

5الإرسويتميوميا،إلكترونيبريدبليون306.4إرساليتم•

تغريدةماليين
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…السرعة : البيانات الضخمة

يدتوليكونأنيمكنالضخمة،البياناتبيئةوفي

جمعإلىيؤديمماجدامرتفعبمعدلالبيانات

.منالزمنقصيرةفترةخاللكبيرةبياناتمجموعات

معدلينعكسأنيجبالبيانات،محللنظروجهةمن

دخولدبمجرالمعالجةوقتفيالعاليالبياناتتوليد

.المؤسسةبياناتمركزإلىالبيانات

مناألمريتطلبللبيانات،السريعالتدفقولمواجهة

مرنةبياناتمعالجةحلولتصميمالمنظمة

.المناظرةالبياناتتخزينوقدراتللغايةومتاحة
8



9/

2…9السرعة : البيانات الضخمة

ات التي يتم إنتاجها كل دقيقة تغريد(غير مهيكلة )أمثلة تتضمن مجموعات البيانات الكبيرة عالية السرعة 

.. 2012هذه األرقام تعود إلى عام . وفيديو ورسائل بريد إلكتروني وجيجابايت يتم توليدها من محرك نفاث
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أنواع البيانات

رئيسيةأنواعثالثة:

ماغالباوالمخططأوالبياناتنموذجمعيتوافق:المهيكلةالبيانات•

بيناتالعالقالتقاطفيويستخدم.جدوليشكلفيتخزينهيتم

اعدة   قفياألحيانمعظمفييخزنبالتاليوهومختلفة،كيانات

ق     السوومعامالتالمصرفية،المعامالتمثلعالئقية؛بيانات

منظمةغيربيانات.العمالءوسجالتالخارقة،

ولكنها،واالتساقالبنيةمنمحددمستوىلديها:مهيكلةشبهبيانات•

اتشعاراالسأجهزة:المثالسبيلعلىالطبيعة؛فيعالئقيةليست

درجة )عاراالستشأجهزةتولدهاالتيالبياناتأيبيانات،تولدلتي

(.إلخالضغط،الحرارة،
10
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2...أنواع البيانات

يمكنية،التجريبالناحيةمن:المهيكلةغيرالبيانات

البياناتإجماليمن٪80منيقربماتشكلأن

منأسرعنمومعدلذاتمؤسسةداخلالمتراكمة

اناتالبيهذهعلىاألمثلةومن.المهيكلةالبيانات

الوسائطبياناتالصوت،الفيديو،:يليما

.إلخاالجتماعية،
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2...خصائص البيانات الضخمة

برتعتالخمسةالخصائصبينمنثالثةوهناك

.والتنوعوالسرعةالحجم:وهياألبرز

يعّرفGartnerأنهاعلىالضخمةالبيانات

ئقةالفاالسرعةذاتالبياناتمنكبيرةكميات"

بأساليمعالجتهاوتتطلبمتنوعةصيغوفي

لبصيرةالتحسينالتكلفةحيثمنوفعالةمبتكرة

."القرارواتخاذ
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الجاهزية والمتطلبات
يدماعن:لجوجلالسابقالرئيسشميت،إريكقالمقال،في

تقريبليسوا[والمنظمات]الناس"بالبياناتاألمرتعلق

٢".لهمستحدثالتيالتكنولوجيالثورةمستعدينا

أعكورةالمذالعبارةفيالمقصودوالتنظيمالناسإستعدادإن

التدةالجديالمنهجيةمعالتكيفعلىالبشريةالقدرةهواله

.القراراتالتخاذاتباعهااألفرادعلىيتعيني

اإتخاذفيلةالمتمثالتقليديةالمنهجياتعنالتخلييتطلبفهو

.لقرارات

13
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2...الجاهزية والمتطلبات

 أعرب إريك برايولفسون، مدير مركزMIT Sloan  لألعمال

الرقمية عن تحول ضروري في جوهر إتخاذ القرارات في 

.المنظمات

تماد من االع-إن الحكم التنظيمي في خضم تغيير جوهري : "قال

ة على لدى القائد إلى التحليالت المتزايدة القائم" الغريزة"على 

"..  البيانات

ر انظ. )وهذا يتطلب االعتماد على حوالي ثلث موظفي المنظمات

(. الشكل أدناه

14
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3...الجاهزية والمتطلبات

15

الخبرات يجمعون بين البيانات و" مشككين مطلعين"الشركات تحتاج إلى 
التجارية 
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لماذا نحتاج للبيانات الضخمة؟

تصريقالاليومالبياناتتحليل"أننالحظأنالمهممن

."قشأكياسفيإبرعلىالعثورعلى

امالواقعفيالشركاتتعرفال"الحاالتمعظمفي

ثونيبحكانواإذامايعرفوناللذلكالكومة،فييوجد

3".آخرشيءأواإلبرعن

عمالءالبين:دورينالكبيرةالبياناتتحققأنيمكن

.والمؤسسات

16
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2...لماذا نحتاج للبيانات الضخمة؟

تنتجتيالإلكتريكفوكسفوردبسيارةمثالولنضرب

تكونوعندماالقيادةأثناءالبياناتمنهائلةكميات

.متوقفة

اعالميتمالحركة،أثناء

ورعالتساحولبمعلوماتباستمرار(العميل)السائق

4.والموقعالبطاريةوشحنالفرملة

وماتمعلعلىالحصولالمفيدمنبأنهالسائقويشعر

.السيارةحالةعن
17
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3....لماذا نحتاج للبيانات الضخمة؟

دةعائالبياناتبثأيضايتمأخرى،ناحيةومن

عاداتمعرفةيمكنهمالذينفوردمهندسيإلى

ومكانتووقكيفيةذلكفيبماالقيادةفيالزبائن

5.سياراتهمشحن

 تو حتى عند عدم

عن البياناتنقلتواصلفإنهاالسيارة،شغيل 

أقربإلىالبطاريةونظامالسيارةإطارضغط

6.ذكيهاتف
18
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4....لماذا نحتاج للبيانات الضخمة؟

عبرالمعلوماتدمجيتمحيثالبقالةلسلسلةآخرمثال

٪30)ريباتقكبيرةزيادةالبقالةسلسلةحققتالمؤسسة،

7)الحقةوزيادةاإليراداتفي(المثالسبيلعلى

.السنويةاألرباحفي(أمريكيدوالرمليون

روميرو،دالسيالبقالة،لسلسلةالتنفيذيالمديرويوعز

علىوالقدرةالمخزونإدارةتحسينإلىالزياداتهذه

.المتغيرةالسوقظروفمعأكبربسرعةالتكيف

19
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5....لماذا نحتاج للبيانات الضخمة؟

في35حواليخسائرالشركةمنعتالمثال،سبيلعلى

ضاتتخفيتحديديمكنهاحيثاآلنمنتجاتهامنالمائة

.تفسدأنقبلالتلفسريعةالمنتجاتلبيعاألسعارفي

ماتالمنظنصفمنيقربماإستقصائية،دراسةوفي

اتبيان"أستخدمتالضخمةالبياناتتستخدمالتي

اأيضويجريالعمالء،حولتتمحورألغراض"ضخمة

التطبيقاتخاللمنأخرىوظيفيةأهدافمعالجة

.الضخمةللبياناتالمبكرة
20
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6....لماذا نحتاج للبيانات الضخمة؟

(٪18)المجيبينمنمعقولةنسبةأستخدمت

شكلبولكنالتشغيللتحسينالضخمةالبيانات
.التجريبيةللمشاريعرئيسي

التيىاألخرالضخمةالبياناتتطبيقاتوتتضمن

المالية،/المخاطرإدارة:يليماذكرتماكثيرا

.جديدةأعمالنماذجوتمكينالموظفين،وتعاون

21
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البنية التحتية التكنولوجية للبيانات الضخمة

الضخمةالبياناتتعريفدراسةعند:

للتحليمخصصحقلهيالضخمةالبيانات"

منكبيرةمجموعاتوتخزينومعالجة

صادرممنمتكرربشكلتأتيالتيالبيانات

."متباينة

لتحليوتقنياتتقنياتأنالواضحومن

غيرةالتقليديوالتخزينوالمعالجةالبيانات

.كافية
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2...البنية التحتية التكنولوجية للبيانات الضخمة

اخاصاهتماماالضخمةالبياناتتتطلبالتحديد،وجهوعلى

.األساسيةلخصائصهانظرا

،الضخمةاتالبيانأنحقيقةمنيأتيالمثال،سبيلعلىفالتنوع

منالمتعددةالبياناتمجموعاتمنمجموعةعنعبارةهي

غيرالبياناتمنكبيرةكمياتومعالجةمختلفة،مصادر

.الزمنتراعيبطريقةالمخفيةالمعلوماتوإبرازالمنظمة

لضخمةاالبياناتبشأنتنفيذهايتعينالتيالثالثالخطوات:

اتباعبهدفتنفيذهاتمخطواتهيوالتخزينوالمعالجةالتحليل

اسبلينتطويرهويمكنعليهاالعتماديمكنموزعحوسبةنهج

.الضخمةالبياناتمنالكبيرةالكميةعلىالطلب
23

.لقد أدركت أنها تتطلب نهًجا موثوقًا وموزًعا للحوسبة من شأنه أن يلبي الطلب على الكمية الهائلة من البيانات الضخمة
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3...البنية التحتية التكنولوجية للبيانات الضخمة

رئيسا:شينغدوغتوظيف!ياهوقرر،2006في

تبنيقرراماوسرعانالبحثمحركNutchمشروع

Hadoopالبحثمحركتحدياتلحلتوزيعكإطار.

منوالمعالجةالتخزينأجزاءبإخراجقام!ياهوNutCh

يقأبوالمصدر،مفتوحأباتشكمشروعHadooopليلتشك

الوابعلىآلياستكشافمجركNutchعلى

.الخاصكمشروعه

24
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:Hadoop الضخمةتلبية إحتياجات البيانات

 لقد تطورتHadooop  لتصبح واحدة من أكثر األنظمة

الحاسوبية ذات األغراض العامة شهرة لحل تحديات البيانات 

.الضخمة

بيانات ويبسط البرنامج تنفيذ التطبيقات الموزعة الكثيفة ال

. والمتوازية جدا

 ويسمحHadoop مل بتقسيم المهام التحليلية إلى أجزاء من الع

يل وتوزيعها على آالف أجهزة الكمبيوتر، وتوفير وقت التحل

.  السريع وتخزين كميات هائلة من البيانات

25
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:Hadoop الضخمةتلبية إحتياجات البيانات

 توفرHadooop ئلة طريقة موفرة للتكلفة لتخزين كمية ها

مكن من البيانات مع إتاحة إمكانات معالجة قابلة للتطوير وي

.االعتماد عليها

وهو يوفر آلية لمعالجة كميات كبيرة من البيانات على

. مجموعة من أجهزة السلع األساسية

 يوفر إطارHadooop يانات تقنيات تحليل جديدة ومحسنة للب

.متعددة الهياكل

26
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تقنيات موزعة

التقنيات الموزعة التاليةهادوبويتبنى:

.مسبقاالبياناتتوزع

أجهزةمنمجموعةعبرالبياناتنسخويتم

.والتوافرالموثوقيةلضمانالكمبيوتر

ع تتدخل في مواقأنالبياناتمعالجةوتحاول

تناقإختقليلإلىيؤدي   مماالبيانات،تخزين

.التردديالنطاق

27
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.التطويروقابليةاألعطالعلىوالتغلبالموثوقية

لكنوما،حدإلىعاليةالفرديالكمبيوترموثوقيةإن

دعدنمومعمضاعفبشكلتزدادالفشلإحتماالت   

هناكيكونأنجداالشائعمن. مامجموعةفياآلالت

من        اآلالف)كبيرة  مجموعةفييوميةإخفاقات

(.اآلالت

بهاصممالتيالطريقةوبسببHadoopتنفيذه،وتم

إلىيؤديلن(اإلخفاقاتمنمجموعةأو)الفشلفإن

.متسقةغيرنتائج
28
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2....التطويروقابليةاألعطالعلىوالتغلبالموثوقية

 يكتشفHadoop  ام باستخد)حاالت فشل وإعادة محاولة التنفيذ

(.عقد مختلفة

 وباإلضافة إلى ذلك، يوفر برنامجHadooop  دعم قابلية

(  ليحهاتم تص)التطوير من خالل الجمع بسالسة بين خوادم إضافية 

يانات في مجموعة واحدة، فضال عن االستفادة منها في تخزين الب

.  وتنفيذها

 توفرHadooop عم فصل نظيف بين برامج األعمال التجارية ود

.  البنية التحتية

29
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Hadoop النظام اإليكولوجي

ي قد يركز المستخدم على برامج منطق األعمال ف

ألجهزة حين أن كافة التعقيدات للبنية األساسية ل

.مخفية

 يمكن تصنيفHadooop  كنظام إيكولوجي

ن يتكون من مكونات عديدة تتراوح بين تخزي

البيانات، ودمج البيانات، ومعالجة البيانات،

7.واألدوات المتخصصة لمحللي البيانات

30
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HADOOP CORE 

COMPONENTS.

31

Core components of the Hadoop ecosystem 
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HADOOP  2....مكونات

 نظام الملفات الموزعة(HDFS):  هو حجر

وهي اآللية التي. الزاوية في هندسة هادوب

يمكن من خاللها توزيع كمية كبيرة من 

ر، البيانات على مجموعة من أجهزة الكمبيوت

قرأ ويتم كتابة البيانات مرة واحدة، ولكن ت

وهو األساس ألدوات . عدة مرات للتحليالت

 .HBaseأخرى، مثل 
32



HDFS …
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MapReduce …8

 MapReduce is a programming model for 
efficient distributed computing

 It works like a Unix pipeline
 cat input | grep |         sort        |   uniq -c  |  cat > output

 Input   | Map | Shuffle & Sort | Reduce  | Output

 Efficiency from
 Streaming through data, reducing seeks

 Pipelining

 A good fit for a lot of applications
 Log processing

 Web index building
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MapReduce - Dataflow
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MapReduce - Features
 Fine grained Map and Reduce tasks

 Improved load balancing

 Faster recovery from failed tasks

 Automatic re-execution on failure
 In a large cluster, some nodes are always slow or 

flaky

 Framework re-executes failed tasks

 Locality optimizations
 With large data, bandwidth to data is a problem

 Map-Reduce + HDFS is a very effective solution

 Map-Reduce queries HDFS for locations of input 
data

 Map tasks are scheduled close to the inputs when 
possible
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Word Count Example8

 Mapper
 Input: value: lines of text of input

 Output: key: word, value: 1

 Reducer
 Input: key: word, value: set of counts

 Output: key: word, value: sum

 Launching program
 Defines this job

 Submits job to cluster
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Word Count Dataflow
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Hbase …

 يتم إستخدام قاعدة بياناتNoSQL  قائمة

على األعمدة، والتي يتم بناؤها فوق 

HDFS،HBase  للوصول السريع

. بياناتالكتابة إلى كميات كبيرة من ال/للقراءة

 Hbaseبإدارة   Zoookeerتقوم  

. لضمان تشغيل جميع مكوناته

39
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Zookeeper …. 

Zooookeerتعملالتوفرعاليةخدمة

خدمةوهياآلالتمنمجموعةعلى

التيHadooopمنالموزعةالتنسيق

عليهاوتعتمد،Hadooopعملياتتدير

Hadooopمكوناتمنالعديد

40
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Oozie …. 

Oozieللتطويرقابلعملسيرنظامهو

وظائفمنالعديدتنفيذلتنسيقيستخدم

MapReduce.قدرإدارةعلىقادرفهو

جيةخارأحداثإلىاستناداالتعقيد،منكبير

تلكروحضوالمطلوبةالبياناتتوقيتتشمل

.البيانات

41
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Pig ….

تعقيدحولتجريد

MapReduceProgram،منصةPig

برمجةولغةتنفيذبيئةتتضمن

Pig Lanty))مجموعاتلتحليلوتستخدم

تحويلمترجميقوم.Hadooopبيانات

Pigبرامجمنسلسلةإلى

MapReduce
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Hive…

تشبهالمستوىعاليةلغةSQLلتشغيلتستخدم

،Hadoopفيالمخزنةالبياناتعناالستعالمات

Hiveبالملمينغيرللمطورينتتيح

MapReduceالتيالبياناتاستعالماتلكتابة

مثلو.HadooopفيMapReduceإلىتترجم

Pig،جهةمولكنهاوتجريدية،كطبقةخليةتطويرتم

SQLببرنامجإلماماأكثرالبياناتقواعدلمحلليأكثر

.جافابرمجةمن
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...الملخص
انات لقد بذلنا قصارى جهدنا إلعطاء الخصائص الرئيسية للبي

. الضخمة

الحجم : يرةحاولنا ربط الخصائص الرئيسية الثالثة للبيانات الكب

والسرعة والتنوع في تحليله ومعالجته وخزنه 

 نعطيHadooop لى قد يشير القراء المهتمين إ. كمثال إطار لهذا

ماح الكتب العملية حول إستخدام هادوب أو الشرار كرد أفضل للس

.MapReduceبتقنيات أخرى بجانب 
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ِه َرِبِّ اْلعَالَ قُْل إِنَّ َصََلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي وَ  ِميَن َمَماتِي ِللَـّ

ِلَك أُِمْرُت وَ ﴾ ََل َشِريَك لَهُ ١٦٢﴿
َٰ
ُل اْلُمْسِلِمينَ ۖ  َوبَِذ أَنَا أَوَّ

(األنعام)﴾ ١٦٣﴿
( 162 ) Say, "Indeed, my prayer, my rites 

of sacrifice, my living and my dying are for 

Allah, Lord of the worlds.

( 163 ) No partner has He. And this I have 

been commanded, and I am the first 

[among you] of the Muslims."


