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 املستخلص: 
بياناهت وقد دفع ذلك    ،"البيانات الضخمة"بشكل كبري مما أدى لظهور مفاهيم    ا تتسم جمتمعات املعرفة باستمرارية نمو حجم 

ير  مؤسسات املعلومات إىل الرتكيز عىل تطوير تقنيات مبتكرة توفر القدرة عىل التقاط وختزين وحتليل بياناهتا، ومن ثم اخلروج بنتائج لتطو

 آليات البحث واالسرتجاع وتعزيز املحتوى وختصيص خدمات املعلومات.

خدمات  ويع بتقديم  يتسم  جديد  عهد  نحو  حتوهلا  املعلومات  مؤسسات  يف  الضخمة  البيانات  تطبيق  زز 

 معلومات ذكية وذات طابع ابتكاري، وتوسيع دائرة املستفيدين املستهدفني من خدماهتا. 

املنطلق هذا  عىل  الدراسة    هدفت  ومن  مؤسسات  التعرف  أنشطة  وإدارة  لتحليل  اعتامدها  عن و  ،املعلوماتدوافع  الكشف 

هادوب  منصة  باستخدام  البيانات  هذه  إدارة  وآليات  وسبل ختطيها،  املعلومات  مؤسسات  الضخمة يف  البيانات  توظيف  إشكاليات 

"Hadoop"وتعمل الدراسة عىل استرشاف مراحل إدارة البيانات    ،، مع التعريف بأمهية هبذه املنصة وخصائصها وبيان بنيتها اهليكلية

ألغراض تطوير البحث واالسرتجاع من خالل ربط املستودعات الرقمية، وختصيص املحتوى وخدمات املعلومات، وتعزيز    الضخمة

 جتربة املستخدم.

الدراسة عن مرور   البيانات الضخمة يف مؤسسات املعلومات بمراحل جتميع وتدفق وختزين وعرض وحتليل وكشفت  إدارة 

وكذلك إمكانية   ،فها لتعزيز البحث واالسرتجاع وختصيص خدمات مؤسسات املعلوماتالبيانات، وذلك ألغراض جتهيزها وتوظي

 بحوث ودراسات
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دور فعال يف ختطي إشكاليات إدارة ومعاجلة املحتوى النابع من عدة مستودعات رقمية، وتزويد  لأنظمة إدارة البيانات الضخمة  ممارسة  

وتويص الدراسة    ، بط بتلبية االحتياجات املعلوماتية للمستخدمنياملستخدمني بتجربة بحث ثرية، وتوفري خدمات بحثية تقود لنتائج ترت

بالعمل عىل تبني آليات متطورة لتحليل البيانات التي متتلكها، واستثامرها لتعزيز حتقيق رؤيتها العربية  قيام مؤسسات املعلومات  برضورة  

 سرتاتيجية. ورسالتها وأهدافها اإل

الوصفي مع الرتكيز عىل أداة حتليل املحتوى يف دراسة جتارب مؤسسات املعلومات  وقد فرضت طبيعة املوضوع استخدام املنهج  

وقد تم إجراء مسح ألدبيات اإلنتاج الفكري   ،العاملية التي طبقت أساليب حتليل البيانات الضخمة واالستفادة منها يف سياق خدماهتا 

   .بمختلف أشكاله يف ضوء أحدث ما وصلت إليه أدبيات املوضوع

 -الرقمية  املستودعات  -نرتنت األشياءإ  –  املعلومات  مؤسسات   -ات املعرفةاقتصادي  –البيانات الضخمة    :املفتاحيةت  الكلام

 املستخدم.  جتربة حتسني -واالسرتجاع البحث – املعلومات خدمات

: اإلطار املنهجي  : أوًلا
 :. المقدمة1/1

فقط يف حجم جمموعاهتا من مصادر املعلومات، ولكن أيًضا يف حجم  تتسم مؤسسات املعلومات باستمرارية النمو املضطرد ليس  

معها  وتتعامل  تنتجها  التي  والفعاليات    ،البيانات  واألحداث  النشاطات  يف  الضخمة  البيانات  عىل  حصوهلا  مصادر  أبرز  وتتمثل 

ش عىل  وصفحاهتا  ومواقعها،  العاملية  الشبكة  خلدمات  استخدامها  وكذلك  تقدمها،  التي  االجتامعي،  واخلدمات  التواصل  بكات 

أو املجسات   الراديو    "Sensors"واملستشعرات  التعريف برتددات  أنظمة  يتم توظيفها يف  وغريها من    "I beacon"و    "RFID"التي 

الرقمية مثلإتقنيات   تطبيقات األجهزة  الذكية    :نرتنت األشياء، وكذلك  الصوتية  "Smart phones"اهلواتف  الرقمية  ، واملساعدات 

"Digital Voice Assistants"  املواقع باإلضافة إىل خدمات حتديد   ،"GPS"  السحابية، إىل غري ذلك من مصادر ، وأنظمة احلوسبة 

 البيانات الضخمة يف مؤسسات املعلومات.

يؤثر   قد  بالذكر  نتيجة لعجز  ذلك  وجدير  إدارة خدماهتا ومصادرها  املعلومات يف  األنظمة  بشكل سلبي عىل قدرة مؤسسات 

 ( لتجميع  1احلالية  مبتكرة  تقنيات  تبني  الرتكيز عىل  إىل  املتطورة  املؤسسات  دفع  الضخم، مما  بحجمها  واملصادر  البيانات  إدارة  ( عن 

للنشاطات   القرارات الداعمة  اختاذ  قيمة مضافة يف  بنتائج ومؤرشات هلا  ثم اخلروج  البيانات، ومن  اإلدارية والتقاط وحتليل وختزين 

 والفنية واخلدمية واملسامهة يف تعزيز اقتصادها املعريف. 

هنا غري منظمة وغري مرتبة وفق قوالب متوافقة مع  إ  :أي  "Unstructured data"وختتص البيانات الضخمة بكوهنا غري مهيكلة  

العالئقية   البيانات  قواعد  إدارة  أنظمة  وتواجه    ،املعروفة  "Relational Database Management System  "RDBMSمتطلبات 

مؤسسات املعلومات العديد من التحديات املتصلة بإدارة وتنظيم البيانات غري املهيكلة والتي من أبرزها: القلق من رسعة نمو املصادر  

يها، ومعوقات  واملقتنيات بشكل يؤثر عىل فعالية اخلدمات، وعدم القدرة عىل استيعاب التدفق املستمر للبيانات الضخمة والسيطرة عل

 

وكذلك عىل أنظمة إدارة قواعد البيانات    LIS Libraries Integrated Systemsتعتمد مؤسسات املعلومات عىل األنظمة اآللية املتكاملة يف املكتبات  (   1) 

 .RDMSالعالئقية 
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وما يرتبط هبا من نقل كميات كبرية من    "Data Backup"حتليل وتنظيم وإدارة كم ضخم من املحتوى، وحتديات النسخ االحتياطي  

،  Data redundancy  البيانات حتتاج إىل إعدادات وجتهيزات خاصة، وصعوبات يف توفري املساحة التخزينية، وباإلضافة لتكرار البيانات

  ، القادرة عىل معاجلة كميات هائلة من البيانات مما قد يقود إىل صعوبة االستفادة منها   "Resources limitations"ة التقنيات  وكذلك ندر

وتواجه مؤسسات املعلومات أيًضا حتديات تتعلق بقدرة أنظمة معلوماهتا عىل استخراج وحتليل البيانات، وقضايا البحث واالسرتجاع،  

الب التي تتعامل معها من النصوص، والصور، والرسومات، والوسائط املتعددة، واملشاركات، وامللفات  ومشكلة تنوع أشكال  يانات 

وغريها، وكذلك قضايا اخلصوصية يف البيانات الضخمة، وندرة العنرص البرشي املتخصص والقادر عىل التعامل مع متطلبات ومنصات 

 إدارة البيانات الضخمة. 

اسة احلالية عىل اقرتاح آليات عمل ملؤسسات املعلومات تعتمد عىل منصات إدارة البيانات الضخمة ومن هذا املنطلق تعمل الدر

البيانات  شكاليات اآللتخطي التحديات واإل نفة الذكر والعمل عىل تطوير وختصيص خدماهتا، وذلك من خالل استعراض مفاهيم 

د دوافع استخدامها يف مؤسسات املعلومات لتحليل وإدارة أنشطتها،  الضخمة وأمهيتها وجماالهتا وخصائصها وقيمتها املضافة، وحتدي

وتتناول كذلك مراحل سري العمل   ،"Hadoop"واستعراض خصائص وبنية أحد أهم منصات إدارة البيانات الضخمة وهي هادوب  

استث وآليات  املعلومات،  مؤسسات  خدمات  وختصيص  واالسرتجاع  البحث  لتطوير  الضخمة  البيانات  ربط لتوظيف  يف  امرها 

 املستودعات الرقمية، وختصيص وتعزيز املحتوى املوجه إىل املستفيدين، وحتسني جتربة املستخدم. 

 :. إشكالية الدراسة وتساؤالتها1/2

قواعد   إدارة  منظومة  مع  تتوافق  متكاملة  معلومات  أنظمة  عىل  وخدماهتا  مصادرها  إدارة  يف  املعلومات  مؤسسات  اعتمدت 

رشعت هذه املؤسسات يف التحول نحو عهد جديد يتسم    ،ة، ولكن مع التوجه نحو تعزيز توظيف البيانات الضخمةالبيانات العالئقي

عدم قدرة أنظمة إدارة قواعد البيانات عىل التعامل مع  وتربز إشكالية ذلك يف    ،بتقديم خدمات معلومات ذكية وذات طابع ابتكاري

الضخمة   حمددةالبيانات  مشاكل  حلل  من    ألهنا صممت  حجم ضخم  مع  تعاملها  وصعوبة  املهيكلة،  أو  املنظمة  البيانات  تستهدف 

البيانات، ووجود أنواع وأشكال من البيانات ال تتوافق معها، وكذلك تكلفة ختزينها للبيانات تكون مرتفعة، وباإلضافة إىل البطء يف  

 لضخمة.معاجلة البيانات الكبرية احلجم، وذلك مقارنة بتقنيات إدارة البيانات ا

 وانطالًقا من هذه اإلشكاليات برزت تساؤالت الدراسة يف اآليت: 

 كيف يمكن ملؤسسات املعلومات ختطي حتديات إدارة البيانات الضخمة؟ -

 يف إدارة البيانات الضخمة؟   Hadoopما دور منصة هادوب  -

 لومات؟ما آليات استثامر أنظمة البيانات الضخمة لتطوير البحث واالسرتجاع يف مؤسسات املع  -

 كيفية توظيف تقنيات البيانات الضخمة لتعزيز وختصيص حمتوى وخدمات مؤسسات املعلومات؟ -

 : . أهمية الدراسة ومبررات اختيارها1/3

وتقنياهتا  املعلومات  إدارة  يف  العاملة  القطاعات  كافة  باهتامم  حيظى  موضوع  تعالج  كوهنا  يف  للدراسة  األوىل  األمهية  تكمن 

ملا   العالئقية عن حتليله  وأنظمتها، وذلك  البيانات  إدارة  أنظمة  آفاق االستفادة من حمتوى ضخم غري منظم تعجز  له من دور يف فتح 

وبالرتكيز عىل مؤسسات املعلومات عىل اختالف أنواعها، ترتكز أمهية هذه الدراسة يف تناوهلا أطر التعريف بأحد أهم املنصات    ،وتنظيمه
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بنيتها اهليكلية وكيفية استخدامها، واسترشاف دوافع االستثامر فيها، وإلقاء الضوء عىل   البيانات الضخمة، وبيان  املستخدمة يف إدارة 

ظيف البيانات الضخمة لتطوير البحث واالسرتجاع، وذلك من خالل ربط املستودعات الرقمية لتحقيق أداء بحث  مراحل معاجلة وتو

أفضل ملحركات وأدوات البحث، واسترشاف آليات ختصيص خدمات مؤسسات املعلومات وتعزيز املحتوى والتعرف عىل رغبات 

 الحتياجات، وكذلك العمل عىل حتسني جتربة املستخدم.وبالتايل بناء خدمات خمصصة وفق ا  ،املستفيدين املعلوماتية

 :. أهداف الدراسة1/4

 تتمثل أبرز األهداف التي تعمل الدراسة عىل حتقيقها يف: 

 التعرف عىل إشكاليات وحتديات البيانات الضخمة يف مؤسسات املعلومات وسبل ختطيها. -

 بيان كيفية إدارة البيانات الضخمة باستخدام منصة هادوب.  -

 يل مراحل توظيف البيانات الضخمة لتطوير البحث واالسرتجاع يف مؤسسات املعلومات. حتل -

 استرشاف طرائق استثامر البيانات الضخمة لتخصيص حمتوى وخدمات مؤسسات املعلومات. -

 :. حدود الدراسة1/5

املوضوعية - تطاحلدود  يف  دورها  حتليل  وآليات  الضخمة  البيانات  إدارة  موضوع  الدراسة  تتناول  واستحداث :  وير 

 خدمات معلومات ذكية تتوافق مع بيئة العمل يف مؤسسات املعلومات املتطورة. 

كانت وطنية أو أكاديمية أو متخصصة  أ: تركز الدراسة عىل مؤسسات املعلومات بكافة أنواعها سواء احلدود النوعية -

 وغريها. 

 الضخمة الداعمة للغات العربية واإلنجليزية.تم االعتامد عىل تطبيقات وأنظمة إدارة البيانات احلدود اللغوية:  -

 :. منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات1/6

نجليزية والفرنسية نظًرا لطبيعة موضوع الدراسة، وبعد االطالع عىل أبرز أدبيات اإلنتاج الفكري املتاح باللغات العربية واإل

الوصفي البحث  منهج  عىل  االعتامد  تم  الدراسة،  بموضوع  الدراسة  واملرتبط  أهداف  لتحقيق  وذلك  إشكاليتها    ،التحلييل  ومعاجلة 

يقوم  أسلوب بحثي يمثل  حتليل املحتوى  أسلوبمجع املادة العلمية التي تم استخدامها يف  آلياتوقد متثلت  ،جابة عىل استفساراهتا واإل

ملعلومات عن طريق الرجوع للمصادر  ، وهيدف يف األساس إىل مجع اا أو نوعي  سواء أكان كميا   وصف املحتوى بشكل موضوعيعىل  

حتديد الفرتة ، وثانيًا  اختيار عينة املصادر وذلك عن طريق حتديد جمتمع البحث، وقد مر بمجموعة من املراحل والتي بدأت بالبحثية

،  طوط العريضة للبحث عينة وهي خطوة بحثية رئيسية تضمن حتديد التوجهات واخلالاختيار  ، وثالثًا  الزمنية التي سيتم إجراء البحث فيها 

تصنيف املعلومات واملواد  ، وخامًسا  حتقيق األهداف وذلك عن طريق حتديد وسائل مجع البيانات واملعلوماتوتضم اخلطوة الرابعة  

 .حتليل البيانات، وأخرًيا خطوة التي تم مجعها من العينة

 

 : الدراسات السابقة. 1/6

الفكري   أدبيات اإلنتاج  به  أفرز بحث  القيام  تم  املعرفة  الذي  بنك  النارشين واملتاحة من خالل  يف قواعد ومصادر معلومات 

(  Ruan & Wang,2016ركزت عىل البيانات الضخمة، ولعل منها دراسة )الوصول إىل العديد من الدراسات األكاديمية والتي    ،املرصي
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أن اخلدمات الذكية للمكتبات املبنية  ببيانات الضخمة جتاه حقبة جديدة من حتول املكتبات، وقد خلصت  والتي ألقت الضوء عىل تأثري ال

املكتبات التي تستهدفها  املعلومات  لنموذج خدمات  االبتكاري  التوجه  الضخمة هي  البيانات  أن   ،بواسطة  أيًضا إىل أمهية  وخلصت 

 تطبيق البيانات الضخمة وتعزيز خدماهتا الذكية.  تعمل املكتبات عىل صيانة وتطوير أنظمتها بحيث يمكن

)األكلبي،   دراسة  توصل من خالهلا  2017ويف  والتي  إىل خطط  ب(  تزداد ضخامة برسعة هائلة وحتتاج  الضخمة  البيانات  أن 

، واحلاجة إىل توظيف  معاجلة عىل املستوى الوطني، و الفائدة من البيانات الضخمة ما زالت حمدودة مقارنة بالفرص والقيم غري املستغلة

وأوصت دراسته برضورة سن األنظمة والترشيعات املنظمة وذلك    ،متخصصني يف جماالت حتليل ومعاجلة البيانات وأمن املعلومات

 عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية بشكل واضح ملوضوع امللكية الفكرية وخصوصية املعلومات.

( قضايا متتع املكتبات بتاريخ طويل من الرتكيز عىل مجع وتنظيم وختزين وتوفري  Golub & Hansson, 2017كام ناقش كل من )

ومتت اإلشارة إىل تقديم البيانات الضخمة توسًعا كميًا يف االتصاالت   ،الوصول إىل مصادر املعلومات لفئات متباينة من املستخدمني

والتي متثل ثالث جماال البيانات،  وتنظيم ومشاركة  واملعلوماتالعلمية  املكتبات  علم  بالبيانات يف  مرتبطة  هذه    ،ت  مناقشتها يف  وتم 

الورقة يف ضوء التطورات احلالية، وكذلك من منظور حتقيق أمهية جمال البحث وكيفية استمرار البيانات الضخمة والتقنيات اجلديدة 

العدد واحلجم الزيادة من حيث  الشبكية يف  البحث  الدراسة إىل  ،وبيئات  بالتطور الرسيع    وخلصت  املكتبات واملعلومات  متيز علوم 

 ألدوات تستهدف تلبية الفرص الناشئة، من خالل املبادرات التعليمية وتطوير جماالت بحث جديدة مثل معاجلة وحتليالت البيانات.

ىل املكتبات إىل تكوين فهم شامل للبيانات الضخمة، وقد اقترص جمال الدراسة ع  (Zhan & Widén, 2017)وهدفت دراسة  

وبالتايل، الرتكيز عىل فهم البيانات الضخمة يف املكتبات وفًقا لكيفية تعريفها  ،بسبب موقعها الفريد يف إدارة واستخدام البيانات الضخمة

للبيانات  ومتت مراجعة املقاالت التي حتتوي عىل تعريفات    ،يف تلك املهنة والتي تساعد يف توضيح فهم املكتبات احلايل للبيانات الضخمة

نسبيًا، تم إجراء كل من حتليل    ونظًرا ألن عدد التعريفات التي قامت هذه الدراسة بتحليلها يعترب قليال  ،( تعريًفا 35الضخمة وتم مجع )

 املحتوى والوصف اإلحصائي عىل هذه التعريفات.

األكاديمية حال تنفيذ حتليالت البيانات الضخمة ( إىل مواجهة املكتبات  Al-Karoui, 2018)  &  Al-Barashdiوقد أشار كل من  

وبالتايل  ،تعقيد تقنياهتا وخوارزمياهتا  : احلجم اهلائل والرسعة وتنوع البيانات، ويرتكن الثاين عىل :يتمثل األول يف : ين أساسينيدلتحدي

يمية من أجل حتليل البيانات الضخمة، هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف التقنيات واألدوات التي يمكن تطبيقها يف املكتبات األكاد

ني يف  يومن ثم حتديد كيفية استثامرها لتعزيز اقتصاديات املكتبات األكاديمية، كام حاولت هذه الدراسة اإلجابة عىل كيفية مشاركة املكتب

وقام الباحثان    ،ات األكاديميةالبيانات الضخمة، ومستقبل التطورات البحثية، والثغرات يف دراسات البيانات الضخمة املتعلقة باملكتب 

( ورقة تتعلق بالبيانات 37بإجراء مراجعة شاملة ألدبيات حتليل البيانات الضخمة للمكتبات األكاديمية، وقد أسفرت النتائج عن )

املوضوع، إال  وأشارت النتائج إىل أنه عىل الرغم من الكم الكبري من األبحاث التي أجريت حول هذا  ،الضخمة يف املكتبات األكاديمية

 أن عدًدا قلياًل من الدراسات ناقش تأثري البيانات الضخمة عىل املكتبات األكاديمية، بام يف ذلك أدوات وتقنيات التحليل.

( إىل التعرف عىل واقع البيانات الضخمة يف املكتبات األكاديمية بسلطنة  2018وعىل نفس السياق هدفت دراسة )العمريي،  

 ،( مكتبة أكاديمية28ي املكتبات من )ي( من أخصائ106املنهج الوصفي الكمي، وقد بلغت عينة الدراسة )  عامن، وقد اعتمدت عىل

%( من بني أكثر مصادر مجع البيانات    69لكرتونية حققت أعىل نسبة بلغت )وكشفت نتائج الدراسة أن عمليات البحث عن املصادر اإل

بات األكاديمية، بينام اتضح أن التنبؤ باالحتياجات املستقبلية للمكتبات من أبرز جماالت  الضخمة التي تم االستفادة من بياناهتا يف املكت
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%(، وتبني أن قلة وعي أمناء املكتبات بمدى أمهية البيانات الضخمة وحتليلها جاءت   75.5فقد بلغت )  ،االستفادة من البيانات الضخمة

لتحديات التي تواجه البيانات الضخمة هي التكلفة الباهظة وتوفري اإلمكانيات %(، كام اتضح أن أكثر ا  71.4بأعىل نسبة والتي وصلت )

 %(. 68.9التقنية بنسبة )

عىل أمهية البيانات اإلحصائية باعتبارها ركيزة أساسية يف صنع القرار والتخطيط   (2018وقد أكدت دراسة )احلامتية وآخرون، 

وقد تبقى هذه    ،الضخمة، حيث ترتابط مع بيانات أخرى لتعطيها قيمة مضافةمن البيانات    ا سرتاتيجي، وتشكل كذلك جزء كبرياإل

وأفادت الدراسة   ،تاحتها إالبيانات يف أحيان كثرية عديمة الفائدة إذا مل حتظ بالتحليل واإلدارة اجليدة لعمليات حفظها واسرتجاعها و

هاًم وحيوًيا يف  منتاج واتاحة البيانات اإلحصائية، حيث تلعب دورا  أنه غالبًا ما يعزى إىل املراكز اإلحصائية يف الدول بمهمة توفري واب

البيانات اإلحصائية توفري  القطاعات واملؤسسات من خالل  الوطني لإلحصاء واملعلومات بسلطنة عامن    ،دعم خمتلف  املركز  ويمثل 

يامًنا بأمهية البيانات اإلحصائية هدفت  إلقطاعات، ولتوفري البيانات اإلحصائية الرسمية واملستخدمة يف تلبية متطلبات كافة ا  مهام  امصدر

وطرق  نرشها،  يف  املستخدمة  والوسائل  إتاحتها  طبيعة  عىل  والتعرف  اإلحصائية،  البيانات  إنتاج  واقع  استكشاف  إىل  الدراسة  هذه 

 حصاء واملعلومات بسلطنة عامن. استثامرها، وكذلك التعرف عىل العوامل املؤثرة يف إنتاج البيانات اإلحصائية يف املركز الوطني لإل

ومن خالل عرض النامذج السابقة من أدبيات اإلنتاج الفكري يالحظ أهنا قد اتسمت بالرتكيز عىل البيانات الضخمة من منظور  

املكتبات   تستهدفها  التي  املعلومات  خدمات  نموذج  لتوفري  استخدامها  وكيفية  واألمهية  املكتبات   وبخاصةاملفاهيم  مشاركة   كيفية 

سة احلالية عىل معاجلة مراحل سري العمل يف إدارة البيانات الضخمة لتطوير البحث ابينام تعمل الدر  ،األكاديمية يف البيانات الضخمة

واالسرتجاع وختصيص خدمات املعلومات وكيفية توظيفها لربط مستودعات متعددة لتوفري مقومات بحث معلومايت أفضل وختصيص 

 ستخدم. املحتوى وحتسني جتربة امل

ا: اإلطار النظري
ا
 : ثاني

يستعرض اإلطار النظري للدراسة مفاهيم وأمهية البيانات الضخمة واخلصائص التي تتمتع هبا، ويلقي الضوء عىل نامذج من  

من   منصة هادوب يف إدارة البيانات الضخمةاإلشكاليات التي تواجه البيانات الضخمة مع حماولة بيان سبل ختطيها، ويعالج أيًضا دور  

 وخصائصها، وبيان طرائق توظفيها واستخدامها، إىل جانب حتليل بنيتها اهليكلية. خالل التعريف هبا وبأمهيتها 

 :. البيانات الضخمة: المفاهيم واألهمية والخصائص2/1

  "Structured data"البيانات املهيكلة   :يتمثل النوع األول يف :ةيُتقسم البيانات وفًقا آللية املعاجلة والتنظيم إىل ثالثة أنواع رئيس

البياناتوهي   ولغة االستفسار اهليكلية أو    ،بيانات منظمة ومرتبة وقابلة للبحث واالسرتجاع بسهولة من خالل أنظمة إدارة قواعد 

والتي من    "Semi structured data"البيانات شبه املهيكلة    :، ويطلق عىل النوع الثاين ”SQL “Structured Query Languageالبنيوية  

  "Unstructured data"، وأخرًيا هناك البيانات غري املهيكلة  "XML files"غة التكويد القابلة لالمتداد والتوسعة  ملفات ل  :أبرز أمثلتها 

التنظيم يف  مشاكل  تنطوي عىل  والتي  املنظمة  غري  ملفات   ،أو  نامذجها  ومن  للمعلومات  والوصول  للبحث  وقت وجهد  إىل  وحتتاج 

 وين، والصور، وحمتوى منصات شبكات التواصل االجتامعي وغريها.لكرتالفيديو، والتقارير، ورسائل الربيد اإل

وقد أبرز بحث أدبيات اإلنتاج الفكري العديد من املفاهيم التي تتعلق بالبيانات الضخمة، ولعل من أكثرها تداواًل ما أشار إليه 

ة من حيث احلجم، والرسعة يف التوالد  ( والذي ينظر إليها كوهنا بيانات ضخمة للغايAl-Karoui, 2018)  &  Al-Barashdi  كل من
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عىل األنظمة التقليدية املستخدمة يف إدارة البيانات   - واالنتشار، وباإلضافة إىل مواجهتها لصعوبات يف املعاجلة واإلدارة بحيث يتعذر

 معاجلتها. -املهيكلة

ي يتضمن كام هو مبني بالشكل  (، والذ3Vsبتصور خصائص البيانات الضخمة باستخدام نموذج )  ((Laney, 2001  وقد قام

البيانات    "Volume"( احلجم  1رقم ) البيانات، ورسعة  يعكس حجم  االنتشار،    "Velocity"والذي  التوالد و/أو  سواء من حيث 

التنوع   والرسومات    "Variety"وأخرًيا  الصور  من  معها  التعامل  يتم  التي  البيانات  وأنواع  أشكال  تنوع  به  وامللفات واملقصود 

 واملشاركات وغريها.

 

 للبيانات الضخمة (3Vs)( نموذج 1شكل )

(، والذي ضم  5Vsخر أطلق عليه )آ( واخلروج بنموذج 3Vs( بتطوير نموذج ) Deters, 2014)  & Lomotey وقد رشع كل من

رضورة التأكد من    "البيانات صحة  "وتعكس    ،"Value"والقيمة    "Veracity"صحة البيانات    -(  2كام هو موضح بالشكل رقم ) -إليه  

إىل استثامر   "القيمة"ختزين البيانات الضخمة بصورة سليمة وتفادي وجود مشاكل أثناء إجراءات النقل واإلدارة واملعاجلة، وبينام ترتكن  

 البيانات الضخمة لتحقيق األرباح وتعزيز االقتصاد املعريف وضامن استمرارية تطوير اخلدمات واملنتجات.
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 ( للبيانات الضخمة5Vs( نموذج )2)شكل 

، وجد  (5Vs)اإلضافة إىل ما سبق اإلشارة إليه يف نموذج فب (10Vs)( باستعراض نموذج ,Firican (2017وعىل نفس املنوال قام

نموذج   )-،  (10Vs)يف  رقم  بالشكل  مبني  هو  املتغريات    -(  3كام  مع  "Variability"خاصية  التوافق  تؤكد عىل أسس حتقيق    والتي 

  اوجهد  ا التغيريات املحتملة التي قد تطرأ عىل النظام، ففي بعض األنظمة قد حتدث مشكالت يتطلب ختطيها جمهودات برجمية تستلزم وقت

ويقصد هبا دقة التحليل واالستفادة من حتليالت البيانات الضخمة يف ضوء احلاجة إىل  "Validity"ثم تأيت خاصية الصالحية  ،وتكلفة

خاصة وبإىل القابلية واحتامليات اخلرق،    "Vulnerability"وتشري خاصية التأثري العايل    ،ممارسات فعالة لضامن اجلودة واالتساقاعتامد  

مع إثارة البيانات الضخمة خماوف أمنية، وظهور العديد من نامذج التعدي عىل خصوصية البيانات الشخصية ملستخدمي العديد من  

عىل التوقيتات الزمنية التي متكن من النظر إىل البيانات باعتبارها غري ذات صلة أو   "Volatility"لتقلب  وتركز خاصية ا  ،التطبيقات

وكانت متيل املؤسسات قبل استخدام البيانات   ،أصبحت متقادمة وغري مفيدة، وحتديد الفرتة الزمنية الواجب فيها االحتفاظ بالبيانات

إىل أجل غري  بياناهتا  إىل ختزين  النظر عن حجمها   الضخمة  البيانات   ،مسمى برصف  نمو  نظًرا لرسعة  التقلب  مراعاة خاصية  وجيب 

عند   للمعلومات  الرسيع  االسرتجاع  وكذلك ضامن  توفرها،  ومدى  البيانات  لتحديث  حاكمة  قواعد  وضع  إىل  واحلاجة  الضخمة، 

االستفادة من أنامط عرض البيانات وفق أشكال   "Visualization"وأخرًيا تعكس خاصية العرض املرئي للبيانات وتصورها    ،احلاجة

السن واملكان واجلغرافيا    :، وكذلك وفق متغريات متعددة مثل"Dashboard"متنوعة يف شكل تقرير أو لوحة خمصصة للقيادة والتحكم  

 إىل غري ذلك. 

ذات   "datasets"عات البيانات  وتتوافر نامذج أخرى من مفاهيم البيانات الضخمة تشري إىل استخدام املصطلح لإلشارة ملجمو 

أهنا جيل جديد من  ب( بالنظر إىل البيانات الضخمة  Reinsel, 2011)  &  Gantz  اهلياكل الكبرية واملعقدة، ووفق هذا املنظور قام كل من

بيانات الضخمة  وتوظف ال  ،ضخمة ومتنوعة من البيانات  التقنيات واملعامريات املصممة الستخراج القيمة املضافة اقتصادًيا من كميات

وتعلم اآللة    "MapReduce"و  "NoSQL"أيًضا سلسلة من التقنيات لتخزين وحتليل جمموعات البيانات الكبرية واملعقدة، بام يف ذلك  

"Machine learning"  .والتي تعني التنبؤ باملستقبل 



 15 د. أمحد فرج أمحد 

 

 

 

 ( للبيانات الضخمة10Vs( نموذج )3شكل )

نتاج الفكري والدراسات العلمية املرتبطة  ( نمًوا كبرًيا يف حجم اإلComyn-Wattiau & Laoufi, 2017)  &  Akoka  وقد الحظ

وأشاروا إىل تنوع االهتامم بني الباحثني يف دراسة قضايا حتديد األهداف    ،بتحليل البيانات الضخمة عىل مدى السنوات اخلمس املاضية

  ن حتليل البيانات الضخمةألوقد خلصوا    ،اسعة من االستخدامات والتطبيقاتوآثارها، وتطبيق املعايري القياسية، وكذلك جمموعة و

 ."Prediction models"وكذلك عىل نامذج التنبؤ   "Classification"والتصنيف والتنظيم  "Clustering"يركز عىل تقنيات التجميع 

يانات الضخمة باعتبارها كميات كبرية من البيانات، وانطالًقا من املفاهيم السابقة ختلص هذه الدراسة إىل إمكانية النظر إىل الب

، والتي غالبًا ما تنشأ مصادر متعددة وتظهر بتنسيقات وأشكال خمتلفة، وتفتقر إىل التنظيم واهليكلة، وتتطلب أنامًطا جديدة من املعاجلة

املتطورة إىل أن تتعامل معها بشكل متزايد،  ويف املقابل تتسم بالعديد من اخلصائص واملميزات والتي دفعت مؤسسات ومراكز املعلومات  

 والتوجه نحو توظيفها من أجل تطوير خدماهتا لدعم مستخدميها، ولتمكني حتسني دعم اختاذ وصنع القرارات اإلدارية والفنية والتقنية. 

 :. إشكاليات توظيف البيانات الضخمة في مؤسسات المعلومات وسبل تخطيها 2/2

ولعل من أبرزها اخلوف من عدم قدرهتا    ،العديد من التحديات التي تواجه مؤسسات املعلومات(  2017استعرض )األكلبي،  

استخراج   يف  املستخدمة  التقليدية  بأنظمتها  ترتبط  حتديات  وكذلك  عليها،  والسيطرة  املستمر  الضخمة  البيانات  تدفق  استيعاب  عىل 

من هبا  ترتبط  وما  البيانات  نمو  ظل رسعة  يف  البيانات،  واالسرتجاع،   وحتليل  البحث  وقضايا  التخزينية،  واملساحة  املعاجلة  مشاكل 

 باإلضافة إىل هتديدات تواجه خصوصية البيانات الضخمة، إىل غري ذلك.

ومتثل أنظمة التخزين السحابية أحد احللول املقرتحة للتغلب عىل قضايا ختزين البيانات ومعاجلتها، ومع ذلك ال يلقى هذا احلل 

خاصة يف حالة وجود بيانات حساسة ختضع ملقتضيات املحافظة عىل الرسية، والتخوف من اخرتاقها السيام  بسات وقبول بعض املؤس

ختصيص مستودع بيانات سحابية    وتقرتح هذه الدراسة لتخطي مثل هذه اإلشكالية  ،مع بروز مشكالت ذات عالقة بأمن املعلومات

البيانا  وختزين  تشفريه  يتم  املعلومات  بمؤسسة  وتبني  خاص  فيه،  البيانات  إت  وتأمني  اخلصوصية  عىل  للمحافظة  صارمة  جراءات 

 واملعلومات.
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ويمكن أن تلجأ مؤسسات املعلومات إىل توفري تقنيات متخصصة يف إدارة البيانات بكفاءة، والتي من نامذجها استخدام تقنيات 

 . معاجلة البيانات الديناميكية املتقدمة وحساب كثافة البيانات وإدارهتا 

وينبغي عىل مؤسسات املعلومات لكي تتمكن من ختطي معوقات البحث واالسرتجاع، تبني آليات تقود إىل هتيئة البنية التحتية  

ملستودع البيانات بقدرة استيعابية كافية، وحتليل البيانات وتوصيفها وتنظيمها، وكذلك توظيف قدرات وإمكانيات حمركات البحث 

وقد حرص كل من )عبد اهلل واهلنائي،   ،والتي متثل إحدى متطلبات إدارة البيانات الضخمة  ،ث واالسرتجاعالداللية لتعزيز قدرات البح

ورصد  2018 والتنظيمية،  واإلدارية  التحتية  البنية  استعدادات  يف  منها  واإلفادة  الضخمة  البيانات  استخدام  ومتطلبات  إمكانات   )

 البيانات الضخمة، واملعرفة بأدوات تنظيم البيانات الضخمة ومهارات استخدامها. البيانات الضخمة واقتنائها، وخربات التعامل مع 

وحتظى قضايا اخلصوصية واالستخدام اآلمن للمعلومات واحلد من االخرتاقات املحتملة هلا باهتامم كبري من جانب املتخصصني 

تشاف املعرفة، ومن ناحية أخرى، قد تنشأ خماطر جديدة  خاصة أهنا تركز عىل التنقيب عن البيانات واكوبيف إدارة البيانات الضخمة،  

أبحاث ودراسات توظيف   أنب(  Wang et al, 2016  (وقد أشار  ،الخرتاق النظام بسبب إمكانية الوصول إىل كمية كبرية من البيانات

 يف. البيانات الضخمة يف املكتبات مل تأخذ قضايا أمن البيانات يف االعتبار ومل توليها االهتامم الكا 

تنوه   أن    ا أن هناك قطاعب  الدراسة احلاليةوجيب أن  الشخصية من خالل شبكات  يرى  للبيانات  املستخدمني  املشاركات ونرش 

أن منصات البيانات الضخمة تستهدف بالتواصل االجتامعي قد ال يندرج ضمن املفهوم العام للخصوصية، ويستند هذا القطاع يف رؤيته  

وبالتايل ووفق هذا    ،يف متناول املستخدمنيوفعالة    ةزيادة قيمتها وتقديم خدمات خمصص  ،من وراء حتليل وإدارة وختزين هذه البيانات

 السياق ال خترتق البيانات الضخمة اخلصوصية.

وبعد هذا العرض املركز حول القضايا والقيود التي تواجه توظيف البيانات الضخمة يف مؤسسات املعلومات ومعاجلة آليات  

 انات الضخمة. ختطيها، تعمل الفقرات التالية عىل فحص دور منصة هادوب يف إدارة البي

 :. إدارة البيانات الضخمة باستخدام منصة هادوب2/3

 : . هادوب: النشأة والتطور 1/ 3/ 2

البيانات  متكامال  ا متثل منصة هادوب نظام أنواع متباينة من  وترجع اجلذور    ،مفتوح املصدر يستهدف معاجلة وإدارة وختزين 

ملرشوع حمرك بحث    "Mike Cafarella"و    "Doug Cutting"كل من    م( من خالل تصور قام به2005األوىل هلذه املنصة إىل عام )

ة تكمن يف عرض نتائج البحث عىل الشبكة العنكبوتية العاملية  يوكانت الفكرة الرئيس  ،"Nutch"مفتوح املصدر عىل الويب أطلق عليه  

عرب العديد من أجهزة احلاسبات اآللية ألغراض ومعاجلتها وختزينها    "Distribute data"بشكل أرسع عرب تبني آلية عمل توزيع البيانات  

 (Sultana (2015 , إنجاز املهام بشكل متزامن، وتعظيم فرص ختزين كم ضخم من البيانات وحتقيق قدرات معاجلة عالية

لتصنيف ومعاجلة البيانات، واعتمدت   "MapReduce"بعمل مرشوع   "Google"قامت مؤسسة  -يف نفس الفرتة-وبالتوازي 

ة بحيث يمكن اسرتجاع نتائج نوالتي تتمثل يف ختزين ومعاجلة البيانات بطريقة موزعة ومؤمت "Nutch"عىل نفس مفهوم مرشوع فكرته 

 ,Taylor)،  البحث عىل الويب بشكل أرسع، من خالل تقسيم أو توزيع البيانات ووضعها عىل أجهزة خوادم متصلة مع بعضها البعض 

2010) 
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باإلضافة إىل أفكار تستند إىل عمل   "Nutch"وأخذ معه مرشوع    "Yahoo"م(، إىل مؤسسة  2006يف عام )  "Cutting"نضم  او

ومعاجلتها   "Google"مرشوع   املوزعة  البيانات  تقسيم مرشوع    ،ألمتة ختزين  قسمني  "Nutch"وتم  األول  :إىل  الويب   :مثل  زاحف 

وأطلق    "MapReduce"أصبح جزء احلوسبة واملعاجلة املوزعة اعتمد عىل تطبيق مفهوم    :خر، والقسم اآل"Nutch"واحتفظ باملسمى  

 .”Hadoop"عليه تسمية هادوب 

م( أطلقت ياهو منصة هادوب كمرشوع مفتوح املصدر، والذي تتم يف الوقت الراهن إدارته وصيانته من خالل  2008ويف عام )

 (. 2غري الربحية ) ion (ASFApache Software Foundatمؤسسة برجميات أباتيش )

وألغراض التمهيد ملعاجلة هدف الدراسة الثاين والذي يتعلق بكيفية وبعد استعراض النشأة والبدايات األويل ملنصة هادوب،  

واملالمح املميزة  ، تتناول اجلزئية التالية معاجلة أمهية هذه املنصة وبيان أبرز اخلصائص  إدارة البيانات الضخمة باستخدام منصة هادوب

 هلا، وكذلك استرشاف أوجه وكيفية االستخدام والتوظيف هلا.

2 /3 /2 .: Hadoop  األمهية واخلصائص واالستخدام : 

خالل   من  وذلك  هادوب،  منصة  باستخدام  الضخمة  البيانات  إدارة  مشكالت  حل  آليات  حتليل  عىل  التالية  الفقرات  تركز 

ويمكن من خالل فحص أدبيات    ،متع هبا، باإلضافة إىل إلقاء الضوء عىل كيفية استخدامهاستعراض األمهية وأبرز اخلصائص التي يت

اإلنتاج الفكري حرص أمهية منصة هادوب وقيمتها املضافة يف إدارة البيانات الضخمة يف النقاط الرئيسية التالية كام هو مبني يف الشكل  

 (: 4رقم )

 

 ( خصائص منصة هادوب4شكل )

خاصة مع تزايد أحجام البيانات  وب: ويعد هذا أحد االعتبارات الرئيسية  ومعاجلة كميات ضخمة من البياناتختزين   -

( األشياء  وإنرتنت  االجتامعي  التواصل  وشبكات  وسائل  من  السيام  مصادرها  وتعدد  باستمرار،    ، ( IoTوتنوعها 

من البيانات، كام تتمتع بقدرات ختزينية عالية ومتتاز منصة هادوب بالرسعة الفائقة يف معاجلة الكم الضخم واملتنوع  

 العتامدها عىل توظيف عدد كبري من احلاسبات الشخصية وحمطات العمل.

 

 https://www.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط التايل  Apache Software Foundation ASFملزيد من املعلومات حول  ( 2) 

https://www.apache.org/


 ... استثامر البيانات الضخمة لتطوير آليات البحث واالسرتجاع 18

 

وكلام زادت   ،للحوسبة املوزعة ملعاجلة البيانات الضخمة ا : متثل منصة هادوب نموذجالقدرة احلاسوبية وقوة املعاجلة -

هادوب يتوافق    و  ،لام زادت قوة املعاجلة ورسعة احلصول عىل النتائجعدد احلاسبات التي يتم استخدامها باملنصة، ك

مع العمل عىل احلاسبات الشخصية وحمطات العمل، وبالتايل ليست هناك حاجة إىل أجهزة ذات قدرات ومواصفات 

 فنية عالية يف املعاجلة.  

ات يف حالة فشل أحد األجهزة أو تعطلها،  : املقصود وفق هذا اإلطار محاية معاجلة البيانات والتطبيقالتسامح مع اخلطأ -

وال توجد احتاملية لفقدان البيانات ألن النظام يتبني إجراءات محاية صارمة، تتمثل يف النسخ اإلجباري لكل كتلة من  

نسخة    "Block"البيانات   باستخراج  يقوم  لبيانات  النظام  فقدان  أماكن خمتلفة، ويف حال  ثالثة  يف  تلقائي  وبشكل 

وبعبارة أخرى يف  ،وبالتايل تكون البيانات والتطبيقات حممية من أي فشل حمتمل يف أداء األجهزة ،تخدمأخرى للمس

)جهاز( معينة، تتم إعادة توجيه املهام تلقائيًا إىل العقد األخرى للتأكد من    "Node"حالة حدوث مشكلة يف عقدة  

 عدم فشل احلوسبة املوزعة. 

هادوب رضواملرونة - نظام  يتطلب  ال  بشكلها :  البيانات  بتخزين  ويقوم  ختزينها،  قبل  للبيانات  املسبقة  املعاجلة  رة 

األسايس كام هو دون االلتزام بشكل معني، وذلك بعكس أنظمة إدارة قواعد البيانات العالئقية، وبالتايل يمكن ختزين  

وقت الحق عندما تدعو    أي حجم من البيانات بأية صيغة وحتديد واختاذ قرار حول شكل املعاجلة واالستخدام يف

 احلاجة لذلك.

املنخفضة - مقابل احلصول عىل  التكلفة  مادية  تكلفة  أية  استخدامه جماًنا ودون  يكون  املصدر  مفتوح  نظام  هادوب   :

وكام   االستخدام،  اإلشارة-تراخيص  اشرتاطات   -سبقت  توجد  ال  وبالتايل  الشخصية،  احلاسبات  مع  يتوافق  أنه 

 لتخزين كميات كبرية من البيانات.خاصة حول مواصفات األجهزة 

: يمكن ببساطة تطوير منصة هادوب لتوسيع قدرات املعاجلة والتعامل مع املزيد من البيانات اإلضافية القابلية للتوسع -

الر  :األول   :عن طريقني التوسع  والذي يتضمن إضافة أجهزة جديدة إىل   "Horizontal scaling"يس  أمن خالل 

والذي يرتكز   "Vertical scaling"ة مع النظام، وأما الطريق الثاين فيكون عرب التوسع األفقي  جمموعة األجهزة املتصل

تعزيز قدرات الذاكرة والقرص الصلب ووحدة   :عىل تطوير إمكانات ومواصفات احلاسبات املوجودة بالفعل مثل

 املعاجلة املركزية وغريها. 

عدم التعامل مع    يف  (Rodrguez-Mazahua et al, 2016)  ة التي تتمتع هبا منصة هادوب ما ذكرهيومن أبرز اخلصائص الرئيس

وكل كتلة ختزن يف خادم، ويطلق عىل كل جمموعة من الكتل مسمى    "Blocks"بل يتم توزيعها إىل عدد من الكتل    ؛البيانات ككتلة واحدة

"Cluster"،  ية  وهناك ما يسمى بالعقدة الرئيسية أو املركز"Central node"    أو"Main node"   والتي تتحكم يف كل بيانات األجهزة

بيانات  "العقد" يتوىل مسئولية اتصال األجهزة مًعا وتوزيع املهام    "MapReduce"أن  بوجتدر اإلشارة    ،األخرى، وال حتتوي عىل أية 

ول عىل املعلومات والبيانات منها، وبالتايل توفري  للحص   "Main Nodes"عليها وذلك يف ضوء التنسيق مع اجلهاز أو العقدة الرئيسة  

 الكثري من الوقت ألداء املهمة املطلوبة.

الويب  املاليني من صفحات  البحث عن  تتمثل يف  لتحقيقها والتي  أنشئت منصة هادوب  التي  ومع جتاوز األهداف األصلية 

التعامل  واحلصول عىل نتائج ذات صلة، تتطلع العديد من مؤسسات املعلومات إىل   النظام األسايس إلدارة  اعتبار هذه املنصة بمثابة 
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مهامها   لتطوير  املعلومات  مؤسسات  إطار  يف  تطبيقها  يمكن  التي  الشائعة  االستخدامات  أبرز  وتشمل  الضخمة،  البيانات  ومعاجلة 

 يت:  وخدماهتا يف اآل

من خالهلا نظام هادوب إىل توفري فرص  : قادت التكلفة املتواضعة لألجهزة الشخصية والتي يعمل  التخزين واألرشفة -

والوسائط   "Transactional"املعامالت  :ختزين ودمج أنواع عديدة من البيانات الناجتة عن العديد من املصادر منها 

االستشعار    "Social media"االجتامعية   التكلفة    ،وغريها   "Machines"واآلالت    "Sensors"وأجهزة  وتتيح 

باملعلومات التي ال تعترب مهمة بالنسبة ملؤسسة املعلومات يف الوقت الراهن، ولكن قد    املنخفضة فرصة االحتفاظ

 تكون هناك رغبة لتحليلها وإدارهتا الحًقا. 

: نظًرا لتصميم هادوب لغرض التعامل مع أحجام ضخمة من البيانات وفق جمموعات متنوعة  االستكشاف والتحليل -

تشغيل   يمكن  فإنه  والنامذج،  الضخمة   ،خوارزميات حتليليةمن األشكال  البيانات  يساعد حتليل  أن  أيًضا  ويمكن 

فرص   وتوفري  تنافسية  مزايا  تستمد  جديدة  إمكانيات  عن  والكشف  أكرب،  بكفاءة  العمل  عىل  املعلومات  مؤسسة 

 لالبتكار بأقل استثامر ممكن. 

البيانات اخلام يف شكلها األويل ودجمها : مُتثل مستودًعا باستطاعته استيعاب قدر هائل من Data lake بحرية البيانات -

كام هي بكل خصائصها وأنواعها يف مكان واحد، وجتميع   :وتكمن فكرهتا يف ختزين البيانات بتنسيقها األصيل أي  ،مًعا 

نظام بناء وتنمية املجموعات، ونظام   :كافة بيانات أنظمة إدارة قواعد بيانات مؤسسة املعلومات يف مكان واحد، مثل

نظام الفواتري، ونظام خدمة وة، ونظام اخلدمة املرجعية، ونظام البث االنتقائي للمعلومات واإلحاطة اجلارية،  اإلعار

به والتي    ، العمالء، ونظام املوارد البرشية وذلك يف مكان واحد البيانات اخلاصة  واملتعارف عليه لكل نظام قاعدة 

الة الربط بني نظامني أو أكثر أو قاعدتني أو أكثر من قواعد  ويف ح  ،تكون عادة منفصلة ومستقلة عن األنظمة األخرى

(، تتمثل منهجية التنفيذ يف سحب البيانات املطلوبة من النظام )أ( وبالتحديد  5البيانات كام هو مبني يف الشكل رقم )

البيانات اخلاصة به ووفق الشكل رقم ) بناء وتنمية املجمو 5من نظام إدارة قاعدة  عات، وسحب  ( يتمثل يف نظام 

البيانات من النظام )ب( وهو نظام اإلعارة، ثم القيام باستخراج جدول جديد يضم النتائج املطلوبة، ويطلق عىل  

، وهذه الطريقة هي املتبعة يف إجراء االستعالم يف مستودعات "ETL Extract Transaction Loading"هذه اآللية  

 بالرغم من تعاملها فقط مع البيانات املهيكلة.  بمؤسسات املعلومات "Data Warehouse"البيانات 
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 ( آلية استخراج البيانات من أكثر من نظام5شكل )

ويستخلص من ذلك أنه تكمن فكرة بحرية البيانات يف وضع كل البيانات اخلاصة بجميع األنظمة وقواعد بياناهتا يف مكان واحد 

البيانات يتم نسخ كافة حمتويات قواعد بيانات مؤسسة املعلومات يف مكان مركزي ضخم  ويف بحرية   ،(6كام هو موضح يف الشكل رقم )

 . "Federated Search"وربط القواعد ببعضها من خالل حمرك أو أداة البحث املوحد 

 

 ( نسخ قواعد بيانات األنظمة في قاعدة بيانات ضخمة مركزية وفق منظومة بحيرة البيانات 6شكل )

: يمثل مستودع البيانات املكان الذي ختتزن فيه مؤسسة املعلومات بياناهتا لفرتات طويلة  مستودع البياناتالتكامل مع   -

ويمكن    ،واملتوافقة مع أنظمة إدارة قواعد البيانات  -املنظمة-من الزمن، وختتص حرصًيا بحفظ البيانات املهيكلة  
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مل سوًيا داخل مؤسسة املعلومات، حيث إن اهلدف لكل من مستودعات البيانات ومنصة هادوب التعايش مًعا والع

 النهائي لكل مؤسسة هو احلصول عىل نظام أسايس مناسب لتخزين ومعاجلة البيانات وإدارهتا. 

وكذلك إلقاء الضوء عىل مالمح االستخدام املحتملة،    ،وبعد استعراض أمهية منصة هادوب وأبرز اخلصائص التي تتمتع هبا

 ن الدراسة إلقاء الضوء عىل املكونات الرئيسية والتي تعكس بنية منصة هادوب من األدوات والتقنيات. يستهدف اجلزء التايل م

 : . البنية اهليكلية لنظام هادوب3/ 3/ 2

الرئيس املكونات  هادوب من جمموعة من  العامة ملنصة  اهليكلية  البنية  بطبيعة احلال  يتتألف  كام هو مبني يف  -ة وتضم كل منها 

 ."Hadoop Ecosystem"جمموعة من التقنيات واألدوات، والتي تشكل مًعا ما يطلق عليه نظام هادوب البيئي  - ( 7الشكل رقم )

 

 ( مكونات وبنية منصة هادوب 7شكل )

 تتألف منصة هادوب من عدد من الطبقات وتؤدي كل منها مهام معينة ويتمثل أبرزها يف اآليت: 

البيانات   - نظام    :Data ingestion layerطبقة استيعاب  البيانات إىل  املسئولة عن إدخال  وتضم جمموعة األدوات 

 Sqoopو Flumeهادوب ومن أمثلتها 

 HDFS – Hbaseواملسئولة عن خترين البيانات ومن نامذج تقنياهتا  : Data storageطبقة التخزين  -

املعاجلة   - عىل  :Data Processingطبقة  تقنيات  ويقع  أمثلتها  من  والتي  البيانات  معاجلة  مهمة   – Sparkعاتقها 

MapReduce - Mahout 

  - Zoo keeper: وتتضمن تطبيقات مسئولة عن إدارة النظام ومن نامذجها  Cluster Managementطبقة اإلدارة   -

YARN – Ambari - Oozie 

 - Hiveالبحث واالسرتجاع ومن نامذج أدواهتا والتي تركز عىل إدارة إجراءات  :Querying layerطبقة االستعالم  -

Pig- Hcatalog 

 Kafka – Strom  - Apache Knox - Apache Rangerومن أبرزها  تطبيقات إضافية مساندة -
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مع الرتكيز عىل مالمح كل منها وخصائصها    ،وتستعرض الفقرات التالية نامذج من أنظمة كل طبقة من طبقات منصة هادوب

 لقاء الضوء عىل آلية العمل.املميزة إىل جانب إ

: طبقة استيعاب البيانات  Data ingestion layer :أوًلا
وتضم جمموعة األدوات لعل من أمهها   ،كام سبقت اإلشارة هي الطبقة املسئولة عن إدخال وجتميع البيانات إىل منصة هادوب

Scoop وFlume . 

 Apache Sqoop   (3) :نقل البيانات . أداة1

أداة   البيانات  تعترب  قواعد  إىل  هادوب  منصة  من  فعال  بشكل  البيانات  من  كبرية  كميات  لنقل  مصممة  لكوهنا  ونقل  اتصال 

، حيث  -(  8كام هو مبني يف الشكل رقم )-وبالتايل تستخدم هذه األداة بشكل أسايس السترياد وتصدير البيانات    ، العالئقية والعكس

املصادر عادة يف أنظمة إدارة قواعد البيانات العالئقية وتنقلها إىل مكونات ذات الصلة    تستورد البيانات من مصادر خارجية وتتمثل تلك

  بتصدير   أيًضا   تقوم  -اإلشارة  سبقت  –. وكام  "Hive"أو    "HBase"أو    "HDFS"خاصة نظامها للملفات املوزعة  ببمنصة هادوب و

تأيت أنظمة    "Sqoop"ومن نامذج قواعد البيانات العالئقية التي تعمل وتتوافق مع أداة    ،اخلارجية  املصادر  تلك   إىل  هادوب  من  البيانات

"Teradata" و"Netezza" و"Oracle"  و"MySQL". 

 

 Apache Sqoop( آلية عمل 8شكل )

 Flume (4) :. أداة إدارة السجالت2

وتتوىل مسئولية مجع وتوليف كميات كبرية   "Logs"السجالت  ولكنها تعمل عىل مستوى  نفسها،    "Sqoop"فكرة تقنية    تتبنى

نظام هادوب  "والتي يمكن احلصول عليها من خوادم متعددة، وإدارة نقلها بكفاءة من مصادرها وإرساهلا مرة أخرى إىل   ،من البيانات

لتوليد    مة موزعة وحتظى باملوثوقيةخد  "Flume"وبناء عليه متثل    ،"Hadoop Distributed File System"  "HDFS"  "للملفات املوزعة

 

   https://www.dezyre.com/hadoop-tutorial/hadoop-sqoop-tutorialيمكن االطالع عىل الرابط  Sqoopملزيد من املعلومات حول  (3) 

 https://flume.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Flumeملزيد من املعلومات حول  (4) 

https://www.dezyre.com/hadoop-tutorial/hadoop-sqoop-tutorial
https://flume.apache.org/
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وتتسم بنيتها بالبساطة واملرونة والقابلية للتوسع،    ،السجالت بفعالية مستهدفة من وراء ذلك جتميع ونقل كمية كبرية من بيانات السجل

 ت اآللية.واعتامدها عىل تدفق البيانات من املصدر إىل بيئة هادوب، وكذلك تساحمها مع اخلطأ املحتمل يف عمل احلاسبا 

ا
ا
 Data storage :طبقة التخزين :ثاني

 " Hbase"و "HDFS" الطبقة املسئولة عن ختزين البيانات ولعل من أبرز األدوات العاملة يف نطاقها  دتع

 HDFS  (5) :. نظام هادوب للملفات الموزعة1

املوزعة"يمثل   للملفات  هادوب  هادوب،  أداة    "Hadoop Distributed File System"  "نظام  منصة  األساسية يف  التخزين 

ويقوم بعرض طرق لتخزين كميات ضخمة من امللفات الصغرية بأشكال متنوعة، وذلك يف العديد من األجهزة، وبشكل موثوق حتى  

 يف حالة فشل بعض األجهزة عن العمل.

  "عقدة"ويعمل بصفته جهاز    "NameNode"  :يطلق عىل األول  : ويتألف نظام هادوب للملفات املوزعة من مكونني أساسيني

هادوب    "Master"رئيس   يف  الكتل  جمموعة  يف  مثل "Hadoop clusters"وذلك  الوصفية،  البيانات  بتخزين  املكون  هذا  ويقوم   ، :  

هبا  ويتوىل أيًضا تعيني املهام التي ينبغي أن يقوم    ،البيانات حول عدد الكتل والنسخ املتامثلة وغريها من البيانات والتفاصيل األخرى

نظام هادوب للملفات " ، والتي ينبغي نرشها عىل أجهزة موثوقة كوهنا متثل حجر الزاوية يف"Slave node"التابع    "العقدة"اجلهاز  

يف إطار جمموعة الكتل يف هادوب، وتكمن مسئوليته يف ختزين    "تابع"ويكون بمثابة    "DataNode" :ويتمثل املكون الثاين يف  ،"املوزعة

 ظام هادوب للملفات املوزعة، وإجراء عملية القراءة والكتابة حسب طلب املستخدمني. البيانات يف ن

، ويتم نسخ كل جزء بشكل افرتايض وتلقائي عىل ثالثة أماكن يأخذ  "Bulks"كتل    :امللف يتم تقسيمه إىل عدة أجزاء تسمى  و

(  128( ميجابايت، فيحتل القسم األول مساحة )300)  إذا كانت مساحة امللف  :( ميجا بايت، عىل سبيل املثال128كل منها القيمة )

 ( ميجا بايت فقط.44وأما القسم الثالث فيشغل املساحة التخزينية املتبقية وهي ) ،ميجا بايت، والثاين يأخذ نفس القيمة

 HBase  (6) :. أداة قواعد البيانات2

إىل   تت  "Apache HBase"ينظر  وال  تتشابه  ال  بيانات  قاعدة  البنيوية  باعتبارها  أو  اهليكلية  االستعالم  لغة  مبادئ  مع  وافق 

"NoSQL"وتوفر هذه األداة إمكانية الوصول    ،، وختتزن البيانات املهيكلة يف جداول يمكن أن حتتوي عىل ماليني الصفوف واألعمدة

 املتزامن أو اللحظي لقراءة البيانات و/أو كتابتها يف نظام هادوب للملفات املوزعة. 

واملسئول عن إجراءات إدارة واجهة إنشاء اجلداول وحتديثها    "HBase Master"  : األول  :مكونني أساسيني   "HBase"ويضم  

واملسئول عن التعامل مع طلبات القراءة والكتابة والتحديثات  "Region Server" : وحذفها إىل غري ذلك، بينام يتألف املكون الثاين من

 واحلذف من جانب املستخدمني.

 

 https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.htmlيمكن االطالع عىل الرابط  HDFSملزيد من املعلومات حول  (5) 

 https://hbase.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Apache Hbaseملزيد من املعلومات حول  (6) 

https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html
https://hbase.apache.org/
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ا
ا
 Data Processing layer :: طبقة املعاجلةثالث

 -Spark – Mahout MapReduceوهي الطبقة املسئولة عن معاجلة البيانات والتي من أمثلتها تقنيات 

 MapReduce  (7) :. أداة المعالجة1

البيانات الضخمة سواء   للملفات املوزعة،    كانت مهيكلة أو غري املهيكلة واملخزنة يف نظام هادوبأيطلق عليها طبقة معاجلة 

وتكمن آلية العمل يف تقسيم املهمة أو الوظيفة إىل جمموعة من املهام املستقلة والفرعية،    ،ومتثل املحرك الذي يعمل يف اخللفية لتنفيذ املهام

إىل    "MapReduce"وتنقسم املعاجلة التي تقوم هبا تقنية    ة،وكذلك إىل عدد من املراحل وتوزيعها عىل عدد من األجهزة لتنفيذها برسع

املرحلة األوىل من املعاجلة وحيدد فيها ما يسمى بالكود املنطقي املعقد    "Map"ومتثل    ،"Reduce"و    "Map"  :مرحلتني رئيستني ومها 

"Complex logic code"  الثانية املرحلة  عىل  يطلق  بينام   ،"Reduce"   التجميع/اجلمع مثل  الوزن  اخلفيفة  املعاجلة  فيها  وحيدد 

Aggregation/Summation . 

 Mahout  (8 ) : تقنية .  2

  ، قابلة للتطوير   "Machine learning"ينظر إىل هذه التقنية كوهنا إطار عمل مفتوح املصدر، ُيستخدم إلنشاء خوارزمية تعلم آيل  

فات املوزعة، توفر هذه التقنية أدوات علوم البيانات للعثور تلقائيًا عىل أنامط ذات معنى  وبمجرد ختزين البيانات يف نظام هادوب للمل

 يف جمموعات البيانات الضخمة.

 Spark (9 ):تقنية .  3

، وبالتايل متثل نظام معاجلة موزع مفتوح  "Real time data analysis"  "نفسه  يف الوقت  :أي "تركز عىل حتليل البيانات حلظيًا  

ويستخدم التخزين املؤقت يف الذاكرة وحتسني تنفيذ االستعالم عىل    ،املصدر يستخدم للتعامل مع األمحال املحتملة للبيانات الضخمة

حمرًكا رسيًعا وعاًما ملعاجلة البيانات عىل نطاق واسع، ويكمن سبب الرسعة يف أنه يعمل عىل الذاكرة    Sparkويعد    ،البيانات بأي حجم

أنه يمكن استخدامه    "General"ويعني اجلزء العام    ،، وهذا جيعل املعاجلة أرسع بكثري مقارنة بمحركات األقراص"RAM"العشوائية  

املوزعة، وإنشاء البيانات واستيعاهبا يف قاعدة البيانات، وتشغيل خوارزميات   "SQL"تشغيل لغة الربجمة اهليكلية    :ألشياء متعددة مثل

 وم البيانية، ودعم تدفقات البيانات، إىل غري ذلك. التعلم اآليل، والعمل مع الرس

ا: طبقة اإلدارة
ا
 Management :رابع

،  Resource Managementتشتمل هذه الطبقة عىل جمموعة التطبيقات املسئولة عن إدارة النظام أو كام يطلق عليها إدارة املصادر

 Zoo keeper -YARN– Ambari - Oozieومن تطبيقاهتا 

 

 https://www.edureka.co/blog/mapreduce-tutorialيمكن االطالع عىل الرابط  MapReduceملزيد من املعلومات حول (  7) 

 http://mahout.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Mahoutملزيد من املعلومات حول  (8) 

 https://spark.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Sparkملزيد من املعلومات حول  (9) 

https://www.edureka.co/blog/mapreduce-tutorial
http://mahout.apache.org/
https://spark.apache.org/
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 YARN  (10) :إدارة البيانات. أداة 1

أداة   إدارة    "Yet Another Resource Negotiator"  "YARN"تعمل  املصادر يف منصة هادوب، ومن مسئوليتها  إدارة  عىل 

وتعترب منصة مركزية لتقديم أدوات إدارة البيانات عرب جمموعات الكتل   ، ومراقبة أعباء العمل وتنفيذ الضوابط األمنية التي يتم حتديدها 

هادوب تقنية    ،داخل  بفضل  هادوب  ملنصة  أيًضا  خصائص   "YARN"ويمكن  جزئية  يف  ذكرها  والسابق  البيانات  بحرية  بنية  دعم 

 هادوب.

. وتتألف  "Real-time streaming"وتتميز هذه التقنية بدعمها ألدوات معاجلة البيانات وإدارة التدفق اآلين أو اللحظي للبيانات  

"YARN"  مكونني ع  :من  املوارد  يطلق  أو  املصادر  إدارة  األول  الرئييس  "Resource Manager"ىل  اجلهاز  عىل   Master"  ويعمل 

machine"  ومن ثم فإنه يدير املوارد واملصادر من خالل مدير التطبيقات ،"Application Manager"    ويعمل عىل جدولة التطبيقات

والذي يعمل عىل    Node Managerمدير العقدة    :ويضم املكون الثاين  ،"Scheduler"عن طريق املجدول    "YARN"التي تعمل يف  

 ، ويتواصل باستمرار مع مدير أو إدارة املصدر ليبقى حمدًثا. "Slave machine"اجلهاز التابع 

 Zookeeper  (11 ) :. أداة التنسيق2

وتوفري املزامنة املوزعة، كام تقوم بإدارة  تعترب بمثابة خدمة مركزية حتافظ عىل معلومات إعدادات التكوين أو الضبط والتسمية  

تأيت الرسعة    Zookeeperولعل من أبرز فوائد    ،التنسيق بني أعباء ومهام جمموعة كبرية من األجهزة العاملة ضمن منظومة منصة هادوب

 مع حتمل أعباء العمل، وكذلك قدرته عىل االحتفاظ بجميع املعامالت وترتيبها.

 Ambari  (12 )  :ينمأ. أداة المراقبة والت3

  Ambariمتثل منصة مفتوحة املصدر إلدارة ومراقبة وتأمني هادوب، وبالتايل أصبحت إدارة منصة هادوب تتسم بالبساطة لكون  

 توفر نظاًما أساسيًا متسًقا وآمنًا للتحكم التشغييل. 

عىل نطاق    "Clusters"ة جمموعات الكتل  ومن فوائد هذه األداة تأيت بساطة عمليات التثبيت والتكوين واإلدارة، وإنشاء وإدار 

واسع بسهولة وكفاءة، وكذلك ضبط إعدادات األمان املركزي حيث تقوم بتكوين مواصفات ومتطلبات أمان املجموعة عرب النظام 

 األسايس، وتقليل تعقيدات اإلدارة، وهناك القابلية للتوسيع وإدخال اخلدمات املخصصة.

 Oozie  (13 ) :. أداة تدفق البيانات4

كام   ،تتوىل هذه األداة جدولة سري عمل وتدفق البيانات، وبالتايل تم دمج إطار عملها بالكامل مع إدارة وظائف منصة هادوب

وتتسم هذه األداة بقابليتها للتطوير واملرونة،    ،"YARN"و    "Sqoop"و    "Hive"و    "Pig"و    "MapReduce"  : تدعم وظائف كل من

وهناك نوعان    ،وكذلك إمكانية بدء املهام والوظائف وإيقافها وتعليقها وإعادة تشغيلها بسهولة، وإعادة تشغيل مهام سري العمل الفاشلة

 

 https://intellipaat.com/blog/apache-hadoop-yarnيمكن االطالع عىل الرابط  YARNملزيد من املعلومات حول  (10) 

 https://zookeeper.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Zookeeperملزيد من املعلومات حول  (11) 

 https://ambari.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Ambariملزيد من املعلومات حول ( 12) 

 https://oozie.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Oozieملزيد من املعلومات حول ( 13) 

https://intellipaat.com/blog/apache-hadoop-yarn
https://zookeeper.apache.org/
https://ambari.apache.org/
https://oozie.apache.org/
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العمل املكونة من وظائف هادو  :يضم األول  "Oozie"  :أساسيان من وظائف ،  "MapReduce"  :ب مثلختزين وتشغيل مهام سري 

"Pig" ،"Hive"، التنسيق والذي يدير وظائف سري العمل بناًء عىل جداول زمنية حمددة مسبًقا.  :ويتمثل النوع الثاين يف 

ا: طبقة اًلستعالم
ا
 Querying layer  :خامس

م إطار  يف  البيانات  عىل  التي جترى  واالستفسارات  االستعالمات  إدارة  عن  املسئولة  الطبقة  نامذج  تشكل  ومن  هادوب،  نصة 

 Hcatalog Hive - Pig -التقنيات التي توجد يف هذه الطبقة 

 Hive  (14)  :. أداة االستعالم والتحليل1

لالستعالم  دتع تستخدم  املصدر  مفتوح  بيانات  سواء    ،مستودع  الضخمة  البيانات  ومعاجلة جمموعات  حتليل  كانت أوكذلك 

 ، "SQL"  "البنيوية". وتتوافق هذه األداة مع لغة االستعالم املهيكلة  "للملفات املوزعة م هادوبنظا "واملخزنة يف    ،منظمة أو غري املنظمة

تلقائيًا برتمجة االستفسارات    "HiveQL"(، والتي تشبه لغة االستعالم املهيكلة، وتقوم  HiveQL) HQLاللغة املسامة    "Hive"ويستخدم  

 . وتعطى دقة يف عملية استخالص البيانات وذلك بطريقة أكثر ذكاء ،"MapReduce"وظائف املشاهبة لـلغة االستعالم املهيكلة إىل 

 Pig  (15)  :. أداة االستعالم والتحليل2

للملفات املوزعة، وتتشابه  متثل منصة تم تطويرها لتنفيذ االستعالمات عىل جمموعات البيانات الضخمة املخزنة يف نظام هادوب

االستعالم   لغة  والشكل    "Pig"ويقوم    ، املهيكلةمع  بالتنسيق  البيانات  وتفريغ  املطلوبة  )الفرز(  املرشحات  وتطبيق  البيانات  بتحميل 

 املطلوب من جانب املستخدم.

ومن أبرز خصائص تلك األداة تأيت القابلية للتوسيع حيث يمكن ملستخدميها إنشاء وظائف خمصصة لتلبية متطلبات املعاجلة  

ولذلك يمكن للمستخدم الرتكيز عىل الدالالت    ،"Self-optimizing"خاصية التحسني الذايت والتلقائي للنظام    وكذلك  ،اخلاصة هبم

 حيث تقوم األداة بتحليل كل من البيانات املهيكلة وغري املهيكلة.  ،والتعامل مع مجيع أنواع البيانات

 Hcatalog  (16 ) :. أداة 3

وبنية، كام تدعم    "شكل"ر إليها كأداة متكن املستخدم من ختزين البيانات بأي تنسيق  ويمكن النظ  "Hive"ا يف  يتعد مكوًنا رئيًس 

ومن مزاياها توفري تقنيات ومتطلبات فلرتة البيانات وأرشفتها، ومساعدة املستخدم   ،مكونات هادوب لقراءة البيانات وكتابتها بسهولة

 انات.عىل ختطي أعباء ختزين البيانات، ومتكني إخطارات توافر البي

 

 https://hive.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Hiveملزيد من املعلومات حول ( 14) 

 https://pig.apache.orgىل الرابط يمكن االطالع ع Pigملزيد من املعلومات حول ( 15) 

 https://www.tutorialspoint.com/hcatalog/index.htmيمكن االطالع عىل الرابط  Hcatalogملزيد من املعلومات حول ( 16) 

https://hive.apache.org/
https://pig.apache.org/
https://www.tutorialspoint.com/hcatalog/index.htm
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ا: التطبيقات اإلضافية
ا
 :سادس

 Kafka   (17) :. أداة 1

تكون بمثابة وسيط بني املستودع املختزن به البيانات واملستخدم وذلك بداًل من نسخ البيانات بني املرسل واملستخدم، وتعمل 

البيانات   تدفق  معاجلة  ومتزامن  "Streaming"عىل  وبشكل مستمر  الفعيل  الوقت  وحتديًدا    ،يف  التدفق،  تطبيقات  لبناء  مكتبة  وتعترب 

 التطبيقات التي حتول موضوعات املدخالت إىل خمرجات أو استدعاء اخلدمات اخلارجية، وحتديث قواعد البيانات إىل غري ذلك. 

 Strom  (18 ) :. أداة تدفق وبث البيانات2

ل بيانات من مكان )أ( إىل مكان )ب( فإهنا تنتقل كام هي  يتم نق  "Flume"يف    :ولكنه يزيد، بمعنى  "Flume"تقوم بام يقوم به  

 يمكن إجراء بعض التعديالت عليها، وذلك باإلضافة إىل إمكانية نقلها.  "Storm"بدون أية تعديالت، ولكن مع 

لغة    ةمع أي  ويمثل بالتايل نظام ملعاجلة تدفق البيانات بشكل موثوق وبثها بشكل جماين ومفتوح املصدر وموزع، ويمكن استخدامه

وحيتوي عىل العديد من حاالت االستخدام من أمثلتها التحليالت يف الوقت الفعيل )اللحظية أو    ،برجمة، ويتسم بسهولة االستخدام

وغريها  العاملية،  الشبكة  عرب  اآليل  والتعلم  البيانات،   ،اآلنية(،  معاجلة  وضامن  األخطاء،  وحتمل  للتطوير،  والقابلية  بالرسعة  ويتميز 

 ولة إعداده وتشغيله. وسه

 Knox  (19) :. أداة التأمين3

الوصول اآلمن يف هادوب قوية أساس  املستخدم بمصادقة  إنشاء هوية  أنفسهم بشكل    ،يعد  تعريف  املستخدمون إىل  وحيتاج 

وتستهدف هذه األداة تأمني الوصول، ومتثل نظام وصول املستخدمني هلادوب دون   ،ثم نرش هذه اهلوية عرب منصة هادوب  ، موثوق

 أيًضا عىل تبسيط أمان املستخدمني الذين يصلون إىل بيانات يف هادوب ويقومون بتنفيذ املهام. Knoxوتعمل  ،تقليل معدالت األمان

 Ranger  (20) :. أداة المراقبة4

وحيتاج تأمني البيانات داخل هادوب إىل  ،مان شامل للبيانات عرب بيئة نظام منصة هادوبمتثل إطار عمل لتمكني مراقبة توفري أ

واملراقبة  األمان  لسياسات  املركزية  لإلدارة  عمل  إطار  توفري  مع  البيانات،  إىل  للوصول  املتعددة  االستخدام  حاالت  لدعم  التطوير 

 والتحكم يف وصول املستخدم. 

: التحليل واملناقشة  : ثالثاا
نامذج من املبادرات التي قادهتا بعض مؤسسات املعلومات املتطورة    -(1كام هو مبني يف اجلدول رقم )  - قامت الدراسة بحرص

 جابة عىل تساؤالهتا. لتوظيف البيانات الضخمة لتعزيز خدماهتا وأدائها، وذلك هبدف االسرتشاد هبا يف حتقيق أهداف الدراسة واإل

 

 https://kafka.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Kafkaد من املعلومات حول ملزي( 17) 

 https://storm.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Stormملزيد من املعلومات حول ( 18) 

 https://knox.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Apache Knoxملزيد من املعلومات حول ( 19) 

 https://ranger.apache.orgيمكن االطالع عىل الرابط  Apache Rangerملزيد من املعلومات حول (  20) 

https://kafka.apache.org/
https://storm.apache.org/
https://knox.apache.org/
https://ranger.apache.org/
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 لضخمة في مؤسسات المعلومات ( مبادرات البيانات ا1جدول )

 املبادرة العنوان عىل الشبكة العنكبوتية العاملية

https://knext.ischool.umd.edu/ KNEXT 

https://cwrc.ca/rsc-src/ Canada's Libraries and 

Archives 

https://nsdl.oercommons.org/ National Science Digital 

Library NSDL 

https://www.ucl.ac.uk/library/research-support/research-data-management/ucl-research-data-

repository 

UCL Research Data 

Repository 

https://blogs.loc.gov/loc/2013/01/update-on-the-twitter-archive-at-the-library-of-congress/ Twitter Archive at the 

Library of Congress 

https://library.harvard.edu/services-tools/harvard-library-apis-datasets Harvard University 

Library : Big Data 

Applications for Books 

https://emeritus.library.harvard.edu/open-metadata#Harvard-Library-Bibliographic-Dataset  Harvard Library. "Harvard 

Library Open Metadata 

http://www.ga.gov.au/about/facilities/geophysical-network/metadata-and-data-archival Creation of a Metadatabase 

for Geophysical Data in 

Australia 

https://libraryservices.jiscinvolve.org/wp/2016/10/library-data-labs-project/ Jisc & HESA Library Data 

Labs Project 

https://diginomica.com/how-the-brooklyn-public-library-data-visualization-a-better-library-with-

tableau 

Brooklyn Public Library 

(BPL): Big Data for the 

Visualization of User Data 

https://www.lib.umich.edu/open-access-bibliographic-records University of Michigan 

Library Open Access 

Bibliographic Records 

هذه اجل تطوير  وتركز  الضخمة ألغراض  البيانات  توظيف  يتم من خالهلا  التي  املراحل  مناقشة وحتليل  الدراسة عىل  من  زئية 

املتطورة، وذلك يف ضوء معاجلة أسس ربط  املعلومات  تقدمها مؤسسات  التي  البحث واالسرتجاع، وختصيص اخلدمات  إجراءات 

صيص املحتوى واخلدمات يف بيئة البيانات الضخمة، ودراسة األطر التي متكن  املستودعات الرقمية لتعزيز البحث املعلومايت، وآليات خت

 من حتسني جتربة املستخدم. 

 :. مراحل توظيف البيانات الضخمة لتطوير خدمات مؤسسات المعلومات3/1

تتالية، وذلك ينبغي أن متر إدارة البيانات الضخمة يف مؤسسات املعلومات بمراحل سري عمل تتسم بكوهنا متداخلة وليست م

وتتمثل هذه    ،ألغراض جتهيزها وتوظيفها لتعزيز البحث واالسرتجاع وختصيص خدمات املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات

 ق وختزين وعرض وحتليل البيانات.ي( يف جتميع وتدف9املراحل كام هو مبني بالشكل رقم ) 

https://knext.ischool.umd.edu/
https://cwrc.ca/rsc-src/
https://nsdl.oercommons.org/
https://www.ucl.ac.uk/library/research-support/research-data-management/ucl-research-data-repository
https://www.ucl.ac.uk/library/research-support/research-data-management/ucl-research-data-repository
https://blogs.loc.gov/loc/2013/01/update-on-the-twitter-archive-at-the-library-of-congress/
https://library.harvard.edu/services-tools/harvard-library-apis-datasets
https://emeritus.library.harvard.edu/open-metadata#Harvard-Library-Bibliographic-Dataset
http://www.ga.gov.au/about/facilities/geophysical-network/metadata-and-data-archival
https://libraryservices.jiscinvolve.org/wp/2016/10/library-data-labs-project/
https://diginomica.com/how-the-brooklyn-public-library-data-visualization-a-better-library-with-tableau
https://diginomica.com/how-the-brooklyn-public-library-data-visualization-a-better-library-with-tableau
https://www.lib.umich.edu/open-access-bibliographic-records
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 الضخمة( مراحل سير العمل في إدارة البيانات 9شكل )

: مرحلة جتميع البيانات  Data collection :أوًلا
نقلها وختزينها  آليات  وأنواعها، وكذلك  املختلفة  البيانات وحتديد مصادرها  املرحلة مجع  متنوعة    ،يقصد هبذه  وهناك مصادر 

روافد   تعترب  املعلومات  مؤسسات  وخارج  أ  ،لتجميعلداخل  ومن  واملعلومات  البيانات  عىل  احلصول  ثم  التطبيقات ومن  مثلتها 

اإل واخلدمات  الذكية،  واألجهزة  االجتامعي،  التواصل  وشبكات  العاملية،  الشبكة  وبوابات  ومواقع  واحلوسبة  احلاسوبية،  لكرتونية، 

ومتثلت من هذا املنطلق أهم مصادر جتميع البيانات الضخمة ملؤسسات املعلومات   ،(21السحابية، واألجهزة واملعدات، وما إىل ذلك )

 :يف

اآليل،   - والتكشيف  التصنيف  ويضم  املوضوعي  االجتامعيالتحليل  ،  "Social tagging"والتوسيم 

 . "Folksonomy"الفوكسونومى

 كلة البيانات الوصفية.التحليل الببليوجرايف والذي يشتمل عىل توصيف البيانات واملحتوى، وخمططات هي -

 – Facebookصفحات مؤسسات املعلومات املتاحة عىل شبكات ومنصات التواصل االجتامعي والتي من نامذجها  -

Twitter – LinkedIn – Academic Social Networks.إىل غري ذلك ، 

وغريها من تقنيات الثورة الصناعية  "DVA"البيانات واملعلومات الناجتة عن استخدام املساعدات الرقمية الصوتية  -

 الرابعة. 

خاصة اهلواتف الذكية  بنتائج دراسات سلوكيات وممارسات املستخدمني املعلوماتية من خالل تطبيقات األجهزة و -

 لتعظيم االستفادة من خدمات مؤسسات املعلومات.

 ات املعلومات يف متناول روادها.البيانات واملعلومات الناجتة عن خدمات املعلومات الرقمية التي توفرها مؤسس -

 

 تم معاجلة هذه اجلزئية بالتفصيل يف اإلطار النظري هلذه الدراسة حتت عنوان البيانات الضخمة: املفاهيم واألمهية واخلصائص.( 21) 
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 إىل غري ذلك.  -

مثل واستيعاهبا  البيانات  جتميع  يف  اعتبارات  بعدة  األخذ  املعلومات  مؤسسات  عىل  اجليد   :وينبغي  االتصال  متطلبات  توافر 

وبر العاملية،  إلوبالشبكة  وخمصصة  وأسهل  أرسع  اتصاالت  مثلتوكوالت  السحابية  والبنية  واحلوسبة  األشياء،  خدمات    :نرتنت 

Amazon – eBay - Azure   ومع رضورة مراعاة التقنيات املتباينة املوجهة إلدارة البيانات الضخمة، وظهور قواعد بيانات   ،وغريها

 موزعة، والتدفق املستمر للبيانات، وتعدد مصادرها وتنوعها، وانتشار ظاهرة البيانات املوزعة.

 املنبثقة من الثورة الصناعية الرابعة والتي تعتمد عىل تطبيقات الذكاء االصطناعيخاصة  بوقد قادت التطورات التقنية املتالحقة و

"AI"  كورونا ، إىل تعظيم توظيف هذه التقنيات وخدماهتا يف مؤسسات املعلومات املتقدمة، كام ساعدت جائحة  (COVID-19)   التي

 وفري خدمات املستفيدين منها عن ُبعد.والتوجه لت ،يمر هبا العامل إىل توجه تلك املؤسسات إىل العامل الرقمي

مثل الضخمة  البيانات  وجتميع  إدخال  تقنيات  متارس  أن  يمكن  هادوب،  منصة  مكونات  حتليل  خالل  و    "Flume"  :ومن 

"Sqoop" .دور مهم يف هذه املرحلة من مراحل سري العمل 

ا: مرحلة تدفق البيانات
ا
 Data Streaming :ثاني

بالعديد من اخلصائص لعل من أبرزها   -نتيجة تعدد وتنوع مصادر احلصول عليها   -ات املعلومات  يتسم تدفق البيانات يف مؤسس

أمثلتها  ومن  البيانات  تدفق  إدارة  يف  تتحكم  وتطبيقات  أدوات  توافر  من  البد  وبالتايل  اهلائل،  والكم  واآلنية  والرسعة    : االستمرارية 

"Spark streaming"  وكذلك"Kafka"  (.10بالشكل رقم )كام هو مبني 

 

 Spark Streamingة التحكم في تدفق البيانات من خالل 4( آلي10شكل )

 ،وهتدف معاجلة وحتليل البيانات يف مؤسسات املعلومات إىل العمل عىل جتهيزها ألغراض التحليل لتوظيفها يف العمليات الفنية

، وتنطوي معاجلة البيانات عىل تصحيح أية أخطاء و/أو أوجه  يف متناول املستخدمني  ةوكذلك إتاحة خدمات معلومات خمصصة ومطور

للتحليل قابل  لتكون يف شكل معياري  تصويبها،  بالبيانات وحتديد إجراءات  خاصة يف  وب  ا ومتثل هذه اخلطوة إجراء جوهري  ،قصور 

توى مصادر املعلومات وحتديد  حاالت البيانات غري املهيكلة )غري املنظمة(، والتي تقتيض وضع معايري واضحة للتصنيف وحتليل حم
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التحقق    :العديد من اإلجراءات ولعل من أبرزها   -(11كام هو مبني يف الشكل رقم )-وتتضمن معاجلة البيانات    ،احلقول واملتغريات

 . ( Hansson, 2017) & Golubوالتحويل والتصفية والتحسني والتصحيح 

 

 ( إجراءات معالجة البيانات11شكل )

: ويمثل إحدى إجراءات معاجلة البيانات الضخمة وهيدف إىل التأكد من البيانات املدخلة آمنة وال هتدف Validation  التحققأ.  

وتلجأ عملية التحقق من البيانات إىل استخدام بعض القواعد    ،إىل ختريب النظام املتكامل ملؤسسة املعلومات أو أي يشء من هذا القبيل

ويكمن غرض التحقق من صحة البيانات يف توفري ضامنات حتري   ،تي يتم إدخاهلا للنظام صحيحة ومفيدة وآمنةللتأكد من البيانات ال

 الكفاءة والدقة واالتساق ألي نوع من أنواع املدخالت املختلفة للمستخدم يف تطبيق أو نظام يتوافق مع إدارة البيانات الضخمة.

البيانات للتحليل والتنقيب عنها، وذلك لكوهنا تستهدف  : تعترب من املراحTransformation  ب. التحويل ل املهمة يف جتهيز 

بمؤسسات  الفنية  اإلجراءات  أثناء  املعلومات  واملامرسات يف عمليات حتليل حمتوى مصادر  النتائج  أفضل  املساعدة يف احلصول عىل 

 م استكشافها. املعلومات ورفع الكفاءة، وتعمل عىل تبسيط فهم األنامط واالرتباطات التي يت

ويعني هذا أن البيانات   ،سرتاتيجيات أو احللول لتحسني البيانات واملعلومات: تشري الفلرتة إىل جمموعة اإلFiltering  ج. التصفية

يتم تنقيحها والعمل عىل ختصيصها لتالئم احتياجات املستخدم، مع األخذ بعني االعتبار تفادي إدراج أية بيانات أخرى يمكن أن تكون  

حساسة حتى  أو  صلة  ذات  غري  أو  البحث    ،متكررة  نتائج  لتخصيص  البيانات  تصفية  عوامل  من  عديدة  أنواع  استخدام  ويمكن 

 ع املعلومات، ولعل من أبرز األمثلة عىل ذلك يف أنظمة مؤسسات املعلومات استخدام خيارات البحث املتقدم.واسرتجا 

: تستهدف عملية حتسني املعلومات إثراء البيانات أو زيادهتا من خالل استكامل البيانات املفقودة أو Enrichment  د. التحسني

يتم إثراء البيانات باستخدام مصادر بيانات خارجية مثل أنظمة إدارة قواعد البيانات،   وعاًدة ما   ،غري املكتملة وإضافة بيانات جديدة 

وتتضمن دمج التحديثات واملعلومات اجلديدة يف قاعدة بيانات مؤسسات املعلومات لتحسني الدقة    ،وتكون جممعة وفق سياق ذي صلة
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وبالتايل رفع    ،رفع القيمة املضافة لإلجراءات الفنية بمؤسسات املعلوماتيف    مهام  اويمثل هذا اإلجراء دور  ،واملساعدة يف اختاذ القرارات

 فعالية وكفاءة اخلدمات وتعظيم ارتباطها باحتياجات املستفيدين. 

: متثل إجراءات تنظيف البيانات وتصحيحها واكتشاف وتصحيح أو إزالة بيانات تالفة أو غري دقيقة،  Cleansing  ه. التصحيح

ديد أجزاء غري كاملة أو غري صحيحة أو غري دقيقة أو غري ذات صلة بالبيانات، ثم العمل عىل تبني آليات تستهدف  وتشري أيًضا إىل حت

فيها  املرغوب  البيانات غري  أو حذف  تعديل  أو  مع ظاهر  ،استبدال  التعامل  املعلومات يف  اإلجراء مؤسسات  تقادم   ةويفيد مثل هذا 

 لومات املتقادمة والتي حتتاج إىل حتديث سواء باحلذف أو بالتعديل أو باإلضافة. املعلومات وكيفية إدارة البيانات واملع

ا: مرحلة ختزين البيانات
ا
 Data storage :ثالث

البيانات  قواعد  إدارة  أنظمة  بواسطة  البيانات  ختزين  يف  التقليدية  الطرق  عىل  طويلة  لفرتات  املعلومات  مؤسسات  اعتمدت 

ونتيجة لذلك ظهرت    ،، والتي ال تتناسب وال تتوافق مع طبيعة وسامت البيانات الضخمة"البنيوية"يكلية  العالئقية، ولغة االستعالم اهل 

تقنيات يمكن أن تعمل مؤسسات املعلومات عىل توظيفها كوهنا متكن من ختزين البيانات الضخمة بشكل أفضل، ومنها عىل سبيل املثال 

وتتسم هذه التقنيات بكوهنا منخفضة التكلفة إىل حد كبري مقارنة    ،لبيانات املوزعة، وقواعد ا"No SQL"قواعد البيانات غري مهيكلة  

 Mango"بأنظمة قواعد البيانات العالئقية، وختزن فيها البيانات بشكل مستقل، ومن أمثلتها نظام هادوب للملفات املوزعة وأنظمة  

DB" (22  و )"Amazon DynamoDB" (23  و )"Redis"(24  و )Neo 4J (25  و )JASON JavaScript Object Notation(26 )

 .Hbaseو 

عىل متثيل تقنيات التخزين واحلوسبة السحابية ملؤسسات املعلومات أحد احللول املقرتحة لتجاوز معوقات   وتؤكد هذه الدراسة

ومعاجلتها،   للبيانات  التخزينية  ويووباملساحة  هبا  سحابية خاص  بيانات  ملستودع  يف ضوء ختصيصها  التشفري  خاصة  أنظمة  فيه  ظف 

 جراءات صارمة للمحافظة عىل اخلصوصية وأمن البيانات واملعلومات.إاملتقدمة، وكذلك تطبيق 

إىل أمهية توجه مؤسسات املعلومات املتطورة نحو تبني أدوات ختزين البيانات الضخمة والتي من نامذجها   وتشري الدراسة احلالية

تيح أساليب لتخزين كميات ضخمة من امللفات الصغرية وذلك وفق أشكال متنوعة وبشكل  نظام هادوب للملفات املوزعة، كونه ي

والتي ختتزن البيانات املهيكلة يف جداول يمكن أن    "Hbase"ويمكن أيًضا توظيف أداة قواعد البيانات    ،آمن يف العديد من األجهزة

ا  البيانات أو كتابتها يف نظام هادوب  حتتوي عىل ماليني الصفوف واألعمدة، والتي توفر إمكانية الوصول  ملتزامن أو اللحظي لقراءة 

 للملفات املوزعة. 

 

 https://www.mongodb.comيمكن االطالع عىل الرابط  MangoDBملزيد من املعلومات حول ( 22) 

 https://aws.amazon.com/dynamodbيمكن االطالع عىل الرابط  Amazon DynamoDBاملعلومات حول  ملزيد من( 23) 

 https://redis.ioيمكن االطالع عىل الرابط  Redisملزيد من املعلومات حول  ( 24) 

 https://neo4j.comيمكن االطالع عىل الرابط  Neo 4Jملعلومات حول ملزيد من ا( 25) 

 https://www.json.org/json-en.htmlيمكن االطالع عىل الرابط   JASONملزيد من املعلومات حول ( 26) 

https://www.mongodb.com/
https://aws.amazon.com/dynamodb
https://redis.io/
https://neo4j.com/
https://www.json.org/json-en.html
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ا: مرحلة عرض البيانات
ا
 Data visualization :رابع

املخططات والرسوم    :هو التمثيل الرسومي للبيانات واملعلومات، وذلك باستخدام العنارص املرئية مثل تصور وعرض البيانات

وتعد أدوات وتقنيات   ،فر أدوات تصور البيانات طريقة تسهل رؤية وفهم االجتاهات والقيم واألنامط يف البياناتالبيانية واخلرائط، وتو

تعتمد عىل   قرارات  املعلومات واختاذ  لتحليل كميات هائلة من  نظًرا  الضخمة  البيانات  البيانات رضورية يف منظومة  تصور وعرض 

وهناك أمثلة أكثر حتديًدا لطرق تصور البيانات   ،تأيت الرسوم البيانية، واجلداول، واخلرائط  ومن أهم األنواع العامة الشائعة  ،البيانات

مثل  :منها  الزمنية  واملخططات  النقطي،  التوزيع  وخرائط  النقطي،  البياين  والرسم  الرشيطي،  واملخطط  املساحي،  جانت    :املخطط 

"Gantt".واملصفوفات، والشبكة، واملخططات ثنائية وثالثية األبعاد ، 

للبيانات واملعلومات من   الوصول  املعلومات يف  إدارات وأقسام ووحدات مؤسسات  آليات ختصيص وتتنوع أهداف  خالل 

فمنها  البيانات،  وتصور  والبحث  "Summarization"االختصار    : عرض   ،"Querying"  والرتتيب  ،"Sorting" والتجميع  ،

"Aggregation" والتقارير ،"Reporting" . 

ا: مرحلة حتليل البيانات
ا
 Data analysis :خامس

رتيبها لتسهيل حتليلها، وذلك من أجل إخراجها وإبرازها عىل شكل تأيت هذه املرحلة بعد مجع البيانات واملعلومات وتنظيمها وت

وتكمن آلية عمل حتليل البيانات يف استخدام مؤسسات املعلومات ملنصات   ،معلومات يتم استخدامها هبدف اإلجابة عىل أسئلة معينة

لغة    :برامج حتليل عالية اجلودة ومن نامذجها   ختزين البيانات الضخمة، وبمجرد أن تصبح البيانات كاملة وجاهزة، يتم حتليلها بواسطة

ويتم دعم هذه اللغات من خالل    ،وغريها من لغات البحث واالستعالم  "Scala"، ولغة  "SQL"، ولغة  "R"، أو لغة  "Python"بايثون  

 ، حيث متتلك هذه الربامج أدوات خاصة للقيام بعملية التحليل، وأبرزها:"SQL-on-Hadoop"تقنيات 

 نقيب عن البيانات: والتي تقوم بتنقيح البيانات، باإلضافة إىل البحث عن مجيع أنامط البيانات.أدوات الت -

والتنبؤ   - والتخطيط  االحتامل  نامذج  بناء  يف  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  عىل  تعتمد  والتي  التنبؤي:  التحليل  أدوات 

 سات املعلومات.بالتطورات املستقبليّة، وبسلوكيات ومتطلبات املستفيدين من خدمات مؤس

اخلوارزميات  - من  نامذج  عىل  باالعتامد  البيانات  من  ضخمة  كميات  حتليل  عىل  تعمل  والتي  اآليل:  التعلم  أدوات 

 .املتقدمة

ويفيد التعامل مع حجم ضخم للغاية من البيانات يف االستفادة منه يف دراسة املايض والتعرف عىل احلارض والتنبؤ والتخطيط  

 ،( هناك أساليب خمتلفة لتحليل البيانات يمكن أن تتبع مؤسسات املعلومات أحداها أو أكثر2016ا ذكره )رسحان،  ووفًقا مل  ،للمستقبل

الزمني   التسلسل  ، "Classification"، والتصنيف  "Clustering"، والتقارب  "Correlation"، والرتابط  "Time series"وتتمثل يف 

والرتابطية  "Estimation"والتقدير    ،"Connectionism"  )البيانات )بني  والعالقات   ،"Association"  والتشابه  ،"Similarity" ،

وهناك أدوات وتقنيات تقوم هبذا العمل ويقترص دور العنرص البرشي    ،"Correlation"، واالرتباط  "Text analysis"والتحليل النيص  

أحد أهم التطبيقات التي استخدمتها مؤسسات املعلومات   "Python"  ومثلت  ،عىل إدخال البيانات للحصول عىل أنامط حتليل مناسبة هلا 

 املتطورة يف حتليل بياناهتا. 
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وبعد هذا العرض ملراحل توظيف البيانات الضخمة يف مؤسسات املعلومات والتي متثلت يف جتميع وتدفق وختزين وعرض 

البحث واالسرتجاع، وختصيص خدمات مؤسسات املعلومات،  وحتليل البيانات، تركز الفقرات التالية عىل استرشاف دورها يف تطوير 

 والكشف عن آليات حتسني جتربة املستخدم.

 :. البيانات الضخمة وتطوير البحث واالسترجاع وتخصيص خدمات مؤسسات المعلومات3/2

واستثامر   الضخمة  البيانات  معاجلة وحتليل  قادرة عىل  متطورة  وأنظمة  تطبيقات  خمرجاهتا يف دعم أسس ومقومات مع ظهور 

أن نامذج أعامهلا التقليدية    -خاصة موردي ونارشي قواعد املعلومات العاملية بو-اقتصاد املعرفة، أيقنت العديد من مؤسسات املعلومات  

"Business Model" ها، والعمليات  مل تعد متوافقة مع التقدم التقني املتسارع سواء عىل مستوى بناء وتنمية املجموعات وأسس تطوير

 الفنية التنظيمية، وكذلك خدماهتا املعلوماتية وربطها بتلبية احتياجات املستخدمني املتنامية واملعقدة. 

ومن هذا املنطلق تتناول اجلزئية التالية أبرز آليات استثامر البيانات الضخمة يف مؤسسات ومراكز املعلومات عرب اإلجابة عىل 

الدراسة والذي يدور حول كيفية استخدام مؤسسات املعلومات إلطار البيانات الضخمة لتحسني البحث  املرتبط ب االستفسار الرئييس

وترتكز اإلجابة حول سبل تنفيذ البيانات الضخمة لربط العديد من املستودعات الرقمية    ،واالسرتجاع وختصيص املحتوى واخلدمات

نتائج أكثر ارتباًطا باالستفسارات املطروحة، وكذلك كيفية استثامر  لرفع مستوى أداء حمركات وتقنيات البحث واالسرتجاع وتوف ري 

 هذه التقنيات لتخصيص املحتوى وتعزيز اخلدمات، وحتسني وإثراء جتربة املستخدم ودعم االقتصاد املعريف ملؤسسات املعلومات. 

 : . تطوير البحث واالسرتجاع عرب ربط املستودعات الرقمية 1/ 2/ 3

الرقمية من قبل اجلامعات واملكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات لتخزين بياناهتا الببليوجرافية   استخدمت املستودعات

ومصادر معلوماهتا العلمية و/أو املؤسسية، ومن ثم إتاحة البيانات الوصفية عىل الشبكة العنكبوتية العاملية )الويب( وذلك من خالل  

ويب الداليل برز اهتامم مزودي املستودعات الرقمية بنرش وإثراء املحتوى اخلاص (. ومع ظهور تقنيات ال27)"OAI-PMH"بروتوكول  

 . "Linked Data"هبم باستخدام تقنيات البيانات املرتبطة 

لكرتونية ومقاالت الدوريات واملجالت  الكتب اإل  :وتتضمن عادة املستودعات الرقمية أنواع متعددة من مصادر املعلومات منها 

ا املجاين والتي  وأخبار ومقاالت  املتاحة للوصول احلر  املصادر  باإلضافة إىل  املؤمترات واملستخلصات والكشافات،  لصحف وأعامل 

متباينة   وتنوعه عىل جذب جمموعات  املحتوى  زيادة حجم  مع  خاصة  املعلومات  مؤسسات  وتعمل  مضافة،  قيمة  ذات  عادة  تكون 

 ومتنوعة من املستخدمني لالشرتاك يف خدماهتا.

الث للمستخدمني ومن  البحث رسيًعا وبسيًطا  املحتوى من مستودعات رقمية متعددة جيعل    ، ابت أن جتميع وتنظيم وتكشيف 

مؤسسات   تسهيل وصول  إىل  باعتبارها خدمات هتدف  املثال  سبيل  للنارشين عىل  الرقمية  املستودعات  بني  الربط  إىل  النظر  ويمكن 

ي يتم احلصول عليها عن طريق الرشاء كام هو احلال يف الكتب الرقمية أو االشرتاكات  سواء الت-املعلومات ملصادر النارشين واملوردين 

أن ب. وجتدر اإلشارة  -لكرتونية وقواعد املعلومات العلمية أو املصادر املتاحة للوصول املجاين أو احلرمثلام هو مطبق يف الدوريات اإل

للمصادر تتم يف ضوء تراخيص واتفاقيات االستخدام املوقعة بينها عملية وصول مؤسسات املعلومات واالطالع عىل النص الكامل  

 

 https://www.openarchives.org/pmhيمكن االطالع عىل الرابط  OAI-PMHملزيد من املعلومات حول برتوكول (  27) 

https://www.openarchives.org/pmh


 35 د. أمحد فرج أمحد 

 

 

وبالتايل تتوىل أنظمة البيانات الضخمة عىل عاتقها إدارة مثل هذه    ،(2013من جهة والنارشين وموردي املحتوى من جهة أخرى )فرج،  

 ."Apache Knox" – "Apache Ranger"الصالحيات والتي من نامذجها 

القيمة العالية والنابع   يألنظمة إدارة البيانات الضخمة ممارسة دور فعال يف ختطي إشكاليات إدارة ومعاجلة املحتوى ذويمكن  

من عدة مستودعات رقمية، وتزويد املستخدمني بتجربة بحث ثرية وتوفري خدمات بحثية تقود إىل نتائج أكثر ارتباًطا بتلبية االحتياجات  

للمستخدمني،  املستخدم   املعلوماتية  يتمكن  إذا مل  الوصول للمحتوىوألنه  فيه  ،ن من  ومن هنا يامرس    ، فبالتايل ال يمكنهم االشرتاك 

ويبدأ البحث الفعال عن املحتوى واخلدمات برضورة   ،البحث اجليد بالنسبة ملؤسسات املعلومات دور فعال يف املحافظة عىل املستخدمني

بشكل   وتكشيفها  وإثرائها  البيانات  البيانات معاجلة  بنية  خالل  من  منهجي  بشكل  هبا  القيام  يمكن  اإلجراءات  هذه  وكل  مناسب، 

 ( Goldner, 2013) & Teets الضخمة

النقاط   الرقمية يف  البيانات الضخمة لربط املستودعات  الدراسة احلالية حرص أهم خصائص ومميزات توظيف أنظمة  وحتاول 

 التالية:

ة يف متناول الباحثني الوصول إىل مستودعات بيانات رقمية موثوقة وعالية نرش جمموعات ضخمة من البيانات وإتاح -

 األداء.

حتديد   - املحتوى  إدارة  عن  املسئولة  واملؤسسات  للمستخدمني  يمكن  حيث  للتخصيص،  البيانات  توصيف  قابلية 

 واستخدام خمططات البيانات الوصفية اخلاصة هبا لوصف جمموعات املصادر.

الوصو - يف  املرن  بمعنىالتحكم  واإل  :ل،  الوصول  مقيدة  تكون  قد  املنشورة  املصادر  تكون  جمموعات  قد  أو  تاحة 

مشاركتها حرصًيا مع جمموعة معينة من املستخدمني أو مشاركتها بشكل عام، وبالتايل من الرضوري أن يكون هناك  

 مرونة يف أساليب التحكم يف الوصول إىل مصادر املستودعات الرقمية.

ت البيانات املوجهة للمستخدم وذلك من خالل إتاحة وصول املستخدمني إىل مستودع ختزين بيانات  املرونة يف تدفقا  -

 موثوق وعايل األداء. 

الثابت   - املعرف  املستودعات Digital Object Identifier"  DOI   (28"اختيار  املختزنة يف  البيانات  ترتبط  (، حيث 

  مصادر املعلومات.الرقمية بمعرف ثابت يمكن اإلشارة إليه بشكل فريد يف

القياسية  - الوصفية  البيانات  من  متنوعة  بمجموعة  املكشفة  البيانات  وصف  يمكن  ألنه  فعالة  بحث  إمكانات 

 واملخصصة واملحددة املجال والتي تسهل وترفع من أداء إجراءات البحث واالسرتجاع.

قمية يف السامح بإجراء البحث بشكل تزامني يف ويف ضوء ذلك يمكن ملؤسسات املعلومات تصور آلية الربط مع املستودعات الر

قاعدة بيانات كل مستودع رقمي، هبدف إتاحة نتائج صادرة من عدة مستودعات يف نفس الوقت للمستخدمني، وذلك وفق برتوكوالت  

، وتنسيق  وتراخيص استخدام مع حمركات بحث النارشين وموردي خدمات مصادر املعلومات، وجتميع نتائج االستعالمات البحثية

 عرضها من خالل الفرز وحذف املكررات إىل غري ذلك. 

 

 https://www.doi.orgيمكن االطالع عىل الرابط  DOIملزيد من املعلومات حول ( 28) 

https://www.doi.org/


 ... استثامر البيانات الضخمة لتطوير آليات البحث واالسرتجاع 36

 

 : . البيانات الضخمة ودورها ف ختصيص املحتوى واخلدمات2/ 2/ 3

يف مساعدة مؤسسات املعلومات لتخصيص وتعزيز املحتوى املوجه إىل    مهام  ايمكن أن متارس تقنيات البيانات الضخمة دور

التخصيص يف املقام األول احلصول عىل البيانات الشخصية للمستخدمني وجتميع أكرب قدر ممكن  يتطلب  ومن الثابت أن    ،املستفيدين

وسلوكيات وتوجهات املستخدمني بشكل منهجي وتطبيق آليات التعلم اآليل، وذلك   "Search Logs"منها، وحتليل سجالت البحث 

 توى الذي يساهم يف ختصيص اخلدمات بشكل فعال.للتعرف عىل مفضالت املستخدمني واستخالص املح

وتتسم مؤسسات ومراكز املعلومات واملستودعات الرقمية األكاديمية للجامعات، وكذلك اجلهات التي تتعامل مع املحتوى 

، بعملها  Proquest -Ebsco -Elsevier  : خدمات قواعد املعلومات ومنهم عىل سبيل املثال  و ومورد  و من منظور جتاري ويمثلها نارش

الرئيس( الضوء عىل اإل(Nelson, 2020  وقد ألقى  ،املستمر عىل زيادة عدد زوارها واملشرتكني يف مصادرها وخدماهتا  التي  يشكالية  ة 

 تكمن يف كيفية قيام هذه اجلهات باالستفادة من الكم اهلائل من املصادر لتحسني البحث والتخصيص.وفرضت نفسها 

ة يمكن أن تعتمد عليها مؤسسات املعلومات لتعظيم فرص االستفادة واالستثامر يف ية أداة رئيسومتثل أنظمة البيانات الضخم

مصادرها وتعزيز خدماهتا، حيث يمكن أن حتقق هذه املؤسسات نجاحات يف ختصيص املحتوى واخلدمات باستخدام البيانات الضخمة 

 وذلك من خالل: 

واملحتوى  - املستخدم  حول  األولية  البيانات  الشخصية   جتميع  امللفات  البيانات  هذه  مصدر  يكون  أن  ويمكن 

للمستفيدين، وطلبات البحث، وامللفات التي يتم تنزيلها، والكلامت الدالة واملفتاحية املستخدمة من قبل املستفيدين، 

 وغريها.  Taxonomyوالبيانات الوصفية وإعداد التصنيف 

 نظام هادوب.معاجلة وحتليل بيانات سجل املستخدم واملحتوى داخل  -

النتائج ذات الصلة   - التي متكنه من تقديم  البيانات وغريها من اآلليات  تغذية حمركات البحث باملحتوى وتوصيف 

 كان موقع ويب أو تطبيق هاتف ذكي وإىل غري ذلك. أوالتوصيات الفريدة عرب واجهة املتصفح سواء 

اآليل   - التعلم  ميكنة  خالل  قويةي   "Automated Machine Learning"من  متقاطعة  حتليالت  إجراء   Crossمكن 

analytics   بني عادات تصفح املستخدمني )البيانات غري املهيكلة( واملحتوى )البيانات املهيكلة( لتقديم جتربة بحث

 وتصفح خمصصة. 

ل املوقع احلايل واملؤهل الدرايس والتخصص العام والدقيق والعمر واجلنس وتاريخ االتصا   :البيانات الشخصية مثل -

وإذا كان املستخدم يعمل يف مؤسسة املعلومات،  ،األويل وما إىل ذلك من كافة البيانات املتاحة والتي يسمح بجمعها 

سنوات اخلربة، واإلدارة والوحدة والقسم اإلداري التابع له،    :فيمكن أن يتضمن ذلك أيًضا بيانات املوظفني مثل

 .واملسمى الوظيفي، وما إىل ذلك

الصفحات التي تم عرضها، واألقسام    :النشاطات التي يقوم هبا املستخدم عىل بوابة مؤسسة املعلومات مثلتسجيل   -

 التي تم زيارهتا واستخدام املحتوى واخلدمات هبا. 

مثل - األخرى  الويب  مواقع وصفحات  عىل  وروابط    :النشاطات  اإلعالنات  عىل  املستخدم  هبا  يقوم  التي  النقرات 

 .كاإلحالة وما إىل ذل

معرفة عضوية املستخدم يف جمموعات االهتاممات املوضوعية إن وجدت، والتعرف عىل اهتاممات ونشاطات هذه  -

 إذا كان املستخدم معروًفا بأنه عضو يف مؤسسة أو مجعية أو جمموعة مكتبية. :املجموعات عىل سبيل املثال
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 شبكات التواصل االجتامعي وغريها.  :النشاطات التي يقوم هبا املستخدم يف مصادر خارجية مثل -

 نشاطات تتم من خالل أنظمة وتطبيقات أخرى.  -

 نشاطات عمليات الرشاء. -

( البنية اهليكلية العامة التي يمكن من خالهلا توظيف البيانات الضخمة ألغراض 12وتقرتح الدراسة من خالل الشكل رقم )

نية من بوابة مؤسسة املعلومات عىل الشبكة العاملية، وقاعدة بيانات وتتألف هذه الب  ،ختصيص حمتوى وخدمات مؤسسات املعلومات

موزعة تتضمن األحداث والفعاليات، وقاعدة بيانات موزعة بسامت واهتاممات املستخدمني واملستفيدين من مصادر وخدمات مؤسسة 

 . "XML"املعلومات، وقاعدة بيانات البحث واالسرتجاع والتي تتوافق مع معيار 

 

 ( بنية البيانات الضخمة لتخصيص المحتوى والخدمات 12شكل )

وترتبط املكونات السابقة بمجموعة من الطبقات والتي تتمثل يف طبقة استيعاب وإدخال البيانات وجتميعها وتعمل عىل معاجلة 

لطبقة املسئولة عن إجراء  ، يليها ا"Content processing"، ثم تأيت طبقة معاجلة املحتوى  "Ingestion processing"هذه املدخالت  

 Business application"عامل  ، وأخرًيا الطبقة اخلاصة بخوادم تطبيقات األ"Search engine"البحث ويمثلها حمرك أو أداة البحث  

servers"وهي الطبقة التي تتعامل بشكل مبارش مع طلبات املستخدمني سواء من خالل تطبيقات اهلواتف املحمولة و/أو مستعرضات ، 

 الويب املتعارف عليها لالستفادة من املحتوى واخلدمات بشكل خمصص.

وتتواصل هذه الطبقات بشكل مبارش مع إطار عمل البيانات الضخمة والتي تستقبل املدخالت املتمثلة يف البيانات غري املهيكلة  

يتم إرساهلا إ  البيانات   ، ىل كل من طبقة معاجلة املحتوى وحمرك البحثواملتعلقة باألحداث واملحتوى، وبعد إدارة ومعاجلة مثل هذه 

   وجدير بالذكر إطار البيانات الضخمة يكون عىل اتصال باملحتوى واملصادر التي يمكن احلصول عليها عرب الشبكة العاملية.
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 : . البيانات الضخمة وحتسي جتربة املستخدم  3/ 2/ 3

لكرتونية وتطبيقات اهلواتف الذكية، عملت العديد من مؤسسات إلمع انتشار استخدام تقنيات الكتب الرقمية وأجهزة القراءة ا

 :منها بشكل أفضل، ومن اآلليات التي تم اعتامدها   "UE User Experiences"املعلومات عىل تبني آليات لدعم جتارب املستخدمني  

ممكن من املستخدمني واملشرتكني،   توفري أنامط الوصول السهل لتصفح املصادر واالستفادة من اخلدمات وذلك هبدف جذب أكرب عدد 

بخدماهتا  واملشرتكني  املستخدمني  من  بياناهتا  قاعدة  عىل  معيار  ،واملحافظة  يمثل  ذلك  اقتصاداهتا    هامم  األن  ودعم  إيراداهتا  لتعزيز 

 واملحافظة عىل استمرارية تقديم اخلدمات وتطويرها. 

املعلومات يف إثراء جتربة املستخدم يف البحث واالستعالم واحلصول عىل  ومن اآلليات التي يمكن أن تعتمد عليها مؤسسات  

لتقييم العالقة بني أداء البحث والعائد كلام تم مجع املزيد من    "Metrics"تأيت آلية العمل عىل توفري مقاييس صارمة    ،رضا املستفيدين

 واملحتوى. "User Logs"سجالت املستخدمني 

داة البحث املستخدمة باستمرار، وذلك عىل الرغم من  ألداء  األلية تقنية وقابلة للقياس لتحسني  ويمثل تسجيل نتائج البحث عم

املضنية الربجمية  واجلهود  املتكررة  التعديالت  من  الكثري  ذلك  عدم    ،تطلب  وضع  يف  االختبار  إجراءات  بكافة  القيام  كذلك  ويمكن 

تاحة املبارشة، وقد قلل  مور تسري بشكل صحيح قبل الدخول يف النقل واإلأن كافة األب، وبالتايل ضامن  "Testing offline"االتصال  

ذلك بشكل كبري من اضطرابات األعامل والتخطيط املجهد للفرق الفنية كام زاد من رضا املستخدمني النهائيني من أداء تقنيات البحث  

 املستخدمة يف مؤسسات املعلومات.

أكد ا(Taylor, 2010  وقد  البيانات  قدرة  من (  وغريها  املكتبات  مصادر  جمموعات  حول  معلومات  استخراج  عىل  لضخمة 

املعلومات يف    ،مؤسسات  البيانات  تلك  وختزين  واخلدمات  املصادر  مستخدمي  نشاطات  وتسجيل  تتبع  إمكانية  أخرى  ناحية  ومن 

تحليل ألغراض حتسني جتربة املستخدم  مستودع البيانات عىل نطاق واسع ثم إجراء حتليل البيانات، ويمكن بعد ذلك استخدام نتائج ال

عىل تعزيز العائد   Optimize User Experienceويعمل حتسني وتطوير جتربة املستخدم   ،وحتقيق الرضا من خدمات املعلومات املقدمة

 املادي من اخلدمات املقدمة.
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ا: النتائج والتوصيات
ا
 :رابع

 ة التالية:يكن حرص أبرز هذه النتائج يف النقاط الرئيستوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات ويم

مصادر متعددة وتظهر بتنسيقات وأشكال متباينة، وتفتقر إىل التنظيم واهليكلة،   ىءاتسمت البيانات الضخمة بأهنا تنش  -

تطورة  وتتطلب أنامًطا جديدة من املعاجلة، وتتمتع بالعديد من اخلصائص التي دفعت مؤسسات ومراكز املعلومات امل

 إىل التوجه نحو توظيفها لتطوير خدماهتا لدعم مستخدميها، ولتحسني دعم اختاذ وصنع القرارات. 

املستمر  - الضخمة  البيانات  تدفق  استيعاب  عىل  القدرة  ضعف  منها  املعلومات  مؤسسات  تواجه  حتديات  برزت 

واالسرتجاع، باإلضافة إىل هتديدات تواجه اخلصوصية والسيطرة عليها، ومشاكل معاجلة البيانات، وقضايا البحث  

 واالستخدام اآلمن للمعلومات واحلد من االخرتاقات املحتملة. 

قادت خصائص منصة هادوب وطبيعة استخداماهتا وبنيتها اهليكلية وجمموعة من التقنيات واألدوات التي تشكل  -

 البيانات الضخمة.ة يف إدارة يمكوناهتا إىل كوهنا املنصة الرئيس

مرت إدارة البيانات الضخمة يف مؤسسات املعلومات بمراحل جتميع وتدفق وختزين وعرض وحتليل البيانات، وذلك   -

 ألغراض جتهيزها وتوظيفها لتعزيز البحث واالسرتجاع وختصيص خدمات مؤسسات املعلومات. 

اليات إدارة ومعاجلة املحتوى النابع من عدة  يمكن ألنظمة إدارة البيانات الضخمة ممارسة دور فعال يف ختطي إشك -

بتلبية   ترتبط  لنتائج  تقود  بحثية  خدمات  وتوفري  ثرية،  بحث  بتجربة  املستخدمني  وتزويد  رقمية،  مستودعات 

 االحتياجات املعلوماتية للمستخدمني. 

تعزيز املحتوى يف مساعدة مؤسسات املعلومات يف ختصيص و  مهام  ايمكن أن متارس تقنيات البيانات الضخمة دور -

 املوجه إىل املستفيدين.

نموذج - الدراسة  وخدمات   ا اقرتحت  حمتوى  ختصيص  ألغراض  الضخمة  البيانات  توظيف  خالله  من  يمكن 

تتضمن  موزعة  بيانات  وقواعد  العاملية،  الشبكة  عىل  املعلومات  مؤسسة  بوابة  من  ويتألف  املعلومات،  مؤسسات 

امل واهتاممات  وسامت  والفعاليات،  املعلومات،  األحداث  مؤسسة  وخدمات  مصادر  من  واملستفيدين  ستخدمني 

 والبحث واالسرتجاع. 

وتتبع   - املعلومات،  مؤسسات  مصادر  جمموعات  حول  معلومات  استخراج  مقومات  الضخمة  للبيانات  تتوافر 

م  وتسجيل نشاطات مستخدمي املصادر واخلدمات، وختزين تلك البيانات يف مستودع البيانات عىل نطاق واسع، ث 

خدمات  من  الرضا  وحتقيق  املستخدم  جتربة  حتسني  ألغراض  التحليل  نتائج  واستخدام  البيانات،  حتليل  إجراء 

 املعلومات املقدمة.  
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 ومن هذا املنطلق تويص هذه الدراسة باآليت:

 الضخمة. قيام مؤسسات املعلومات بتقييم بنيتها التحتية التقنية والتأكد من توافقها مع متطلبات توظيف البيانات -

التي متتلكها، واستثامرها لتعزيز حتقيق   - البيانات  قيام مؤسسات املعلومات بالعمل عىل تبني آليات متطورة لتحليل 

 سرتاتيجية.رؤيتها ورسالتها وأهدافها اإل

صفحاهتا عىل شبكات التواصل   :تعظيم مؤسسات املعلومات ملصادر وأدوات احلصول عىل البيانات الضخمة ومنها  -

 عي.االجتام

البيانات الضخمة  - الدراسات حول  تبني آليات تستهدف تشجيع وتوجيه الطالب والباحثني نحو إجراء مزيد من 

 وتقنياهتا وأنظمتها وسبل توظيفها يف مؤسسات املعلومات وغريها من القطاعات ذات الصلة. 

ا بأمهية وخصائص البيانات  تنفيذ ورش العمل والربامج التدريبية من جانب مؤسسات املعلومات لتعريف منسوبيه -

 سرتاتيجية هلذه املؤسسات.الضخمة وحماور توظفيها لتحقيق األهداف اإل

وتبني   - فيه،  البيانات  وختزين  تشفريه  يتم  املعلومات  بمؤسسة  خاص  سحابية  بيانات  مستودع  جراءات إختصيص 

 صارمة للمحافظة عىل اخلصوصية وأمن البيانات واملعلومات.
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ا: املراجع
ا
 : خامس
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The study aimed to identify the motives for big data adoption for the analysis and management of the 

information institutions activities. And disclosure of the problems of employing big data in information 
institutions and ways to overcome them, and the mechanisms of managing this data using the "Hadoop" platform, 
with the definition of the importance of this platform, its characteristics and its structural structure.  

The study revealed that the management of big data in information institutions has passed through the 
stages of collecting, storing, displaying and analyzing data, for the purpose of processing and employing it to 
enhance search, retrieval and customize services of information institutions. As well as the ability of big data 
management systems to play an effective role in overcoming the problems of managing and processing content 
stemming from several digital repositories, providing users with a rich research experience, and providing research 
services that lead to results related to meeting the information needs of users. The study recommends the need for 
Arab information institutions to work on adopting advanced mechanisms to analyze the data they own, and to 
invest them to enhance the achievement of their vision, mission and strategic goals. 

The descriptive approach was used with a focus on the content analysis tool in studying the experiences of 
information institutions that applied methods of analyzing big data and use it in the context of their services. A 
survey of the literature review was conducted considering the latest findings on the subject. 
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