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 2022مارس    25تاريخ القبول:     2022مارس    4تاريخ االستالم:    

 املستخلص 
بالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي، وحتلل املتطلبات   الدراسة املفاهيم ذات الصلة  الوظيفية والتقنية للذكاء تصف هذه 

التي تعتمد عىل   الذكاء االصطناعي  التعرف عىل آليات تطبيق تقنيات  البيانات الضخمة ، كام هتدف الدراسة إىل  بيئة  االصطناعي يف 

شاف  البيانات الضخمة والتعرف عىل كيفية تطبيق الذكاء االصطناعي يف إطار البيانات الضخمة ، وتسعى الدراسة إىل حتليل واستك

املجاالت الرئيسية املتعلقة بالذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة ومناقشة القضايا املفتوحة لتقديم اجتاهات بحثية جديدة يف جمال 

حتليالت البيانات الضخمة مع الذكاء االصطناعي ، وُقدمت مراجعة علمية شاملة عن آليات تطبيق الذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات  

التالية:الضخمة   العنارص  تضم  مراجعة  قائمة  خالل  من  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  الذكاء   واعتمدت  تقنيات  )أنواع 

البيانات الضخمة،    األكثر شيوعا االصطناعي   البيانات الضخمة،  ويف حتليالت  التعلم حتت اإلرشاف يف  مزايا تقنيات وخوارزميات 

املجاالت الرئيسية لتطبيق الذكاء   -يف إطار البيانات الضخمة  االصطناعيعمل الذكاء    يةكيفو،  الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة

، وتوصلت الدراسة إىل عدة التحديات والقضايا املفتوحة(  -متطلبات تنفيذ الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة  -االصطناعي  

لبيانات الضخمة ولكن تفتقر هذه الدراسات إىل املراجعة الكاملة واملنهجية  نتائج من أمهها : هناك العديد من الدراسات التي تتعلق با 

آلليات تطبيق الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة ، من أكثر حتديات الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة يأيت يف الرتتيب  

بنسبة   البيانات  من  كبرية  كمية  معاجلة  ا65األول  بزيادة  الدراسة  وتويص  الذكاء %  آليات  بتطبيق  تتعلق  التي  بالدراسات  الهتامم 

االصطناعي مع البيانات الضخمة ورضورة تنفيذ تقنيات ذكاء اصطناعي خمتلفة لتحليل هذه الكميات الضخمة من البيانات يف الوقت 

 الفعيل. 

 

ثورة البيانات وتأثريها عىل مؤسسات املعلومات   "تم عرضه يف املؤمتر العلمي الثاين عرش لقسم املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات  (  1)

 م.2022مارس  31-30يف الفرتة من  "العربية : بنی الواقع وطموحات املستقبل
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؛  التعلم اآليل  (4)؛ التعلم العميق(3)؛ التعلم اآليل(2)؛ حتليالت البيانات الضخمة(1): الذكاء االصطناعيالكلامت املفتاحية

 .(6)؛ التعلم اآليل بدون إرشاف(5)اخلاضع لإلرشاف

 تمهيد: ال -1
وبالتايل يتم إنشاء (،  Klein,S, 2017  (الرسيعة للتقنيات الرقمية يتزايد حجم البيانات الرقمية بشكل كبري  االبتكاراتيف ظل     

وأجهزة االستشعار، وهذا القدر اهلائل   ،واهلواتف الذكية  ،كات التواصل االجتامعيشب  :مثل  ،قدر كبري من البيانات متعددة املصادر

لذلك فإنه يتطلب    ؛سمى بالبيانات الضخمةيُ   ،من البيانات التي ال تستطيع قواعد البيانات العالئقية وتقنيات التحليل ختزينها ومعاجلتها 

ورسعان ما يتم إنتاج البيانات    ،األنامط بني جمموعات البيانات الكبرية  حتى يتسنى اكتشاف  ؛تطوير أدوات وتقنيات التحليل اجلديدة

خمتلفة،   بتنسيقات  املصادر  من  العديد  من  فصاعدً والضخمة  اآلن  أن  من  جيب  اكتشاف    ا  من  اجلديدة  التحليلية  األدوات  تتمكن 

 الستغالهلا بشكل أفضل. ؛االرتباطات بني البيانات املتغرية برسعة

نه من الرضوري تطوير طرق فعالة إحيث   ،كام تواجه تقنيات املعاجلة التقليدية مشاكل يف التعامل مع كمية هائلة من البيانات     

بتوزيع الكثير من   ،طر البيانات الضخمةسمحت العديد من أُ ولقد  التي تواجه البيانات الضخمة، لتحليل البيانات يف حل املشكالت 

باإلضافة إىل ذلك تم تقديم أنواع خمتلفة    ، (oussous et al, 2018 )  ، (Hadoop)وهادوب    ، (Spark)  :مثل سبارك  ، البيانات وتحليلها

مثل:   ،وأكثر دقة لعملية حتليل البيانات الكبرية  ، لتقديم نتائج أرسع  ؛البحثواألساليب القائمة عىل    ،االصطناعيمن تقنيات الذكاء  

وتقنيات الذكاء االصطناعي إىل خلق فرص  ،وقد أدى اجلمع بني أدوات البيانات الضخمة ،Machine Learning (ML)التعلم اآللي 

 جديدة يف حتليل البيانات الضخمة. 

 مصطلحات الدراسة:  -2
 Artificial Intelligenceي الذكاء االصطناع -1

  ا فرع ويعترب    ،والتعلم العميق  الرقمي،وتستثمر قوة الدماغ    ، حتاكى الذكاء البرشي  ،هو جمموعة من التقنيات الفنية املتنوعة      

 من تعلم اآللة الذي هو فرع متطور من الذكاء االصطناعي عرب السنني. ا متقدم

عىل الرغم من ذلك لسنا   ا،برشي  جتعل اآلالت تبدو كأن لدهيا ذكاءً   ، أنه جمال واسع من علوم احلوسبةبويمكن تعريف الذكاء        

التقنية بقيام رشكات التقنية العمالقة   هذه  ز أمهيةوترب  ،قادرين حتى اآلن عىل إنشاء ذكاء اصطناعي يرقى إىل مستوى الذكاء البرشي

الستخدامها    2010رشكة ذكاء اصطناعي منذ عام    635بوك، أمازون( بتأسيس أو االستحواذ عىل    )آبل، جوجل، مايكروسوفت، فيس 

 التعلم العميق. ( التطور التارخيي للذكاء االصطناعي حتى الوصول إىل 1ويوضح شكل رقم ) (. sultan, A,2019)منتجاهتم يف 
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 ( التطور التاريخي للذكاء االصطناعي حتى الوصول إلى التعلم العميق.1شكل رقم )

 (sultan, A,2019)مصدر الشكل : 

( بليون دوالر  15إىل ) 2018( بليون دوالر يف عام 9.5وازداد الدخل اإلمجايل العائد من برجميات الذكاء االصطناعي من )      

ويوضح شكل  .  (sultan, A,2019)  2025( بليون دوالر بحلول عام  119ومن املتوقع أن يتصاعد العائد إىل حوايل )  ،2019يف عام  

 ( نمو وتطور الذكاء االصطناعي يف رشكات التقنية العمالقة2رقم )

 

 ( نمو وتطور الذكاء االصطناعي في شركات التقنية العمالقة2شكل رقم )

 (sultan, A,2019)مصدر الشكل : 

 :Machine Learningتعلم اآللة  -2

»تقنية لتحليل البيانات والتعلم منها    :أنهبويعرف    ،يتم تعلم اآللة من خالل متكني احلواسيب من البيانات وخمرجات األنظمة      

تقنيات عديدة منها: التعلم  ا من أساليب التنقيب عن البيانات الذي يشمل  ويعد تعليم اآللة نوعً   ،الختاذ القرار  ؛ثم تطبيق ما تعلمته

 ت وأمثلة عليها(نيا ( تعلم اآللة )األنواع والتق3ويوضح الشكل )ة. الطبيعيوالشبكات العصبية االصطناعية ومعاجلة اللغة  ،العميق
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 ت وأمثلة عليها( نيا ( تعلم اآللة )األنواع والتق3الشكل )

 (sultan, A,2019)مصدر الشكل : 

 : Big data Platformsمنصات البيانات الضخمة  -3

الضخمة      للبيانات  خمتلفة  منصات  التفاعلية  والتحليالت  اآلنية  البيانات  معاجلة  البيانات  حيث    ،تعد  معاجلة  منصات  تقوم 

أكثر أنظمة معاجلة   (Apache Hadoop)هادوب    تيشملعاجلة البيانات ويعد أبا   ؛ طوياًل   ا تً وتستغرق وق  ،بإجراء عمليات حسابية مكثفة

 Mapونموذج الربجمة املوزعة  ،(YARN)آخر للمورد  مفاوَض  (HDFS)امللفات املوزعة هادوب  نظاممن   عد كل  ويُ  ،ا البيانات شيوعً 

Reduce  اإلدارة  والتخزين،  والتي تعمل عرب سلسلة قيمة البيانات الضخمة مثل: التجميع،    "ملنصة هادوب"نمطية خمتلفة    وحدات

(Bordo, S, 2016). (املصطلحات ذات الصلة بالذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة 1ويوضح اجلدول رقم ) 

 ( المصطلحات ذات الصلة بالذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة 1الجدول رقم)

 التفسري املصطلح  م

 طوات( إجابة سؤال أو حل مشكلة. إجراء منهجي ينتج )من خالل عدد حمدد من اخل Algorithmخوارزمية  1

2 
 Artificial Neuralالشبكة العصبية االصطناعية 

Network (ANN) 

نموذج اصطناعي خطي حوسبي يستند إىل البنية العصبية للدماغ القادرة عىل التصنيف والتنبؤ واختاذ 

 لتقليد النظام العصبي البرشي.  ؛والتصور من خالل دراسة األمثلة .القرارات

3 
 حتليالت البيانات الضخمة 

Big data Analytics 

استخدام تقنيات حتليلية متقدمة للبيانات الضخمة هيكلية وشبه هيكلية وغري هيكلية ومن مصادر 

 خمتلفة. 

4 
 معاجلة اللغة الطبيعية 

Natural Language Processing (NLP) 

لتحليل   ؛ عدد التخصصات لعلوم احلاسب واللغويات واخلوارزمياتفرع من الذكاء االصطناعي مت 

 ومعاجلة وفهم اللغة البرشية. 

5 
 شبكات عصبية متكررة

Recursive Neural Network 

نوع من الشبكات العصبية العميقة التي تشكلت من خالل تطبيق نفس جمموعة األوزان بشكل  

 متكرر عىل هيكل ما لتنبؤ مهيكل. 

6 
 االنحدارحتليل 

Regression Analysis 

لتبيان   ؛ يف النمذجة اإلحصائية جمموعة من العمليات اإلحصائية لتقدير العالقات بني املتغريات

 اجتاهات البيانات. 

7 
 ميكنة العمليات روبوتيًا 

Robotic process Automation (RPA) 

لتقدير العالقات بني املتغريات   ؛جمموعة من العمليات اإلحصائية  ةمتتاستخدام برجميات روبوتية أل

 لبيان اجتاهات البيانات. 
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 التفسري املصطلح  م

8 
 بيانات مهيكلة 

Structural data 

بيانات يمكن حتديدها ضمن ملف إلكرتوين مثل قاعدة بيانات عالئقية منظمة يف صفوف  

 . )سجالت( وأعمدة )حقول(

9 
 تعلم آلة خاضع لإلرشاف 

Supervised Machine Learning 

اآللة يتم فيها تغذية اخلوارزمية بمجموعة من بيانات »التدريب« التي حتتوي عىل  فرع من تعلم 

 مالحظات. 

10 
 التعلم غري اخلاضع لإلرشاف 

Unsupervised learning 
 فرع من تعلم اآللة يتم فيها تغذية اخلوارزمية بمجموعة من بيانات »التدريب« خالية من املالحظات. 

11 
 بيانات غري مهيكلة 

Unstructured Data 

بيانات ال يمكن حتديدها يف مواقع ثابتة أي نص حر يف مستندات وتقارير أعامل ومقاالت ووسائل  

ورسائل الربيد اإللكرتوين ومنتديات   PDFالتواصل االجتامعي بيانات معاجلة النصوص وملفات 

 اإلنرتنت واملدونات وصفحات الويب.

12 
 تشاتبوت وكيل )مساعد افرتايض( 

Virtual Agent assistant chat bot. 

برامج املساعدة االفرتاضية التي تتعامل مع املستخدمني باللغة الطبيعية يستخدم دالالت األلفاظ 

املهام من مالحظة  ة ونامذج التنبؤ وأمتت ،( والتعلم العميق ومعاجلة اللغة الطبيعيةنتيقا)السيام

 سلوكيات البرش. 

 (report on cosumer issues,2017)مصدر اجلدول : 

 مربرات اختيار الدراسة وأهميتها:  -3
كمالن بعضهام البعض، فإن البيانات الضخمة تصبح عديمة القيمة دون برامج  مُ البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي    -1

 لتحليلها. 

البيانات،  يُ   -2 عن  التنقيب  اإلحصائي،  وعد  اآليل،  والتحليل  التحليل  التعليم  تقنيات  من  ذلك  إىل  وما  العصبية  والشبكات 

 ختاذ قرار أفضل وأرسع بشأن جمموعة البيانات الضخمة.ال ؛املختلفة أدوات

من    -3 أخرى  بأنواع  االهتامم  وزيادة  بشكل أرسع  البيانات  من  مزيد  مع  التعامل  يف  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  قدرة  زيادة 

  أكثر أمهية بالنسبة للذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة. ملرئي )الصوت والفيديو( أشكااًل وسيصبح التعلم اآليل ا ،البيانات

الوقت احلارض   -4 باهتامم كبري يف  الضخمة والذكاء االصطناعي  البيانات  تط  ،حتظى  اليومية  بيقاهتاموتنترش  أنشطتنا   ، يف كافة 

 لتسهيل مجع وتنظيم البيانات الضخمة. ؛حيث يتم استخدام الذكاء االصطناعي

واحلصول عىل تفسريات   ،دور الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل يف تزويد مؤسسات املعلومات بتحليل ذكي لتلك البيانات -5

 منظمة ملجموعة واسعة من البيانات غري املهيكلة. 

الذ تُ   -6 مع  الضخمة  البيانات  ذعد  حيوًيا  اقتصادًيا  مورًدا  االصطناعي  وتسمح    اكاء  جمتمعية  االصطناعي  نظم  أمهية  الذكاء 

 للبيانات الضخمة بتحسني األداء. 

 ؛اهتامم الرشكات واملؤسسات واملستشفيات يف تنفيذ وتوسيع حتليالت البيانات وقدرات الذكاء االصطناعي يف املستقبل  -7

 أجهزة إنرتنت األشياء.واحلاسب واهلواتف الذكية لزيادة حجم البيانات بواسطة أجهزة 
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 : مشكلة الدراسة -4
 ، بيانات معقدة يمكن أن تتضمن بيانات مهيكلة وبيانات وسائل التواصل االجتامعي  ةتتكون البيانات الضخمة من جمموع      

مجع كمية هائلة    ءة القيام بذلك األمر، وبدويمكن للذكاء االصطناعي التعلم والتكيف بطريقة مل تتمكن أجهزة احلاسب اآليل التقليدي

األمر الذي ترتب   ،وكان من الصعب تفسريها   ،اجدً   احجم البيانات كبريً   يكونولكن عندما تم صياغة البيانات الضخمة    ؛من البيانات

وإنشا االصطناعي  الذكاء  خوارزميات  تطوير  رؤى  ؛ها ئعليه  الدراسة    ،الستخالص  مشكلة  كيفية  يف  وتتمثل  الذكاء فهم  عمل 

لتطوير احللول التي من    ؛ويفتح هذا البحث أفًقا   ،الكم اهلائل من البياناتهذا  ويف التعامل مع    ،ا معً االصطناعي والبيانات الضخمة  

البيانات   ،شأهنا معاجلة التحديات املتعلقة بالذكاء االصطناعي البيانات الضخمة، كام توجد عدة دراسات حول حتليالت  وحتليالت 

 هذه الدراسة. لتناول  ولكن ال توجد دراسات حول تطبيق آليات الذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة األمر الذي دفع    ؛الضخمة

 وتكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل التساؤالت التالية:

 نيات الذكاء االصطناعي املطبقة عىل حتليالت البيانات الضخمة؟ما أنواع تق -1

 ما مزايا تقنيات الذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة؟ -2

 كيف يتم استخدام الذكاء االصطناعي يف إطار البيانات الضخمة؟ -3

 ما متطلبات تنفيذ الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة؟  -4

 ئيسية لتصنيف الذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة؟ما املجاالت الر -5

 الذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة؟نظم ما آليات تطبيق  -6

 ؟املؤسسات األكثر إنتاجية يف نرش كل ما يتعلق بالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعيما  -7

 لبيانات الضخمة مع الذكاء االصطناعي؟ما التحديات الرئيسية والقضايا املفتوحة لتحليالت ا -8

 أهداف الدراسة:  -5
 التعرف عىل تقنيات الذكاء االصطناعي التي تعتمد عىل البيانات الضخمة. -1

 دراسة مزايا تقنيات الذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة. -2

 مة.الذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخ نظمالتعرف عىل آليات تطبيق  -3

 الذكاء االصطناعي يف إطار البيانات الضخمة. نظمالتعرف عىل كيفية تطبيق  -4

 دراسة متطلبات تنفيذ الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة؟  -5

 حتليل واستكشاف الدراسات البحثية املتعلقة بالذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة. -6

 نرش كل ما يتعلق بالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي.  املؤسسات األكثر إنتاجية يفحرص  -7

 لتقديم اجتاهات بحثية جديدة يف جماالت حتليل البيانات الضخمة مع تقنيات الذكاء االصطناعي.   ؛مناقشة القضايا املفتوحة  -8
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 منهج الدراسة وأدواتها: -6
املنهج الوصفي التحلييل الذي يسعى إىل جتميع البيانات من امليدان   استخدمت* نظًرا لطبيعة الدراسة احلالية وحتقيًقا ألهدافها 

 وتفسريها وحتليلها بغرض الكشف عن األوضاع القائمة بالفعل ملحاولة النهوض هبا.  ،حول الظاهرة

الذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة،   نظمتطبيق  آليات  )  * اعتمدت الدراسة بشكل رئييس عىل قائمة مراجعة حول 

 .  وقد تم اشتقاق أبعاد وعبارات القائمة يف ضوء األبحاث والدراسات مع ما يتناسب مع أهداف الدراسة احلالية

 استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية التالية:مت وقد 
 . التوزيعات التكرارية. 1

 . النسب املئوية. 2

 . الرسوم البيانية. 3

التالية       العنارص  املراجعة  قائمة  الضخمة،   :وتضم  البيانات  حتليالت  يف  الشائعة  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  )أنواع 

عمل الذكاء    ية كيفومزايا تقنيات الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة،  وخوارزميات التعلم حتت اإلرشاف يف البيانات الضخمة،  و

البيانات    االصطناعي إطار  االصطناعي  -الضخمةيف  الذكاء  لتطبيق  الرئيسية  مع  و  ،املجاالت  االصطناعي  الذكاء  تنفيذ  متطلبات 

 التحديات والقضايا املفتوحة(. -البيانات الضخمة

 وقد ُحكمت قائمة املراجعة من جانب أحد املتخصصني يف املجال: 

 جامعة امللك سعود. -أستاذ علم املعلومات :أ.د. هاشم فرحت سيد -1

 جامعة أسيوط. ،ورئيس قسم املكتبات واملعلومات  ،أستاذ املكتبات واملعلومات :.د. أمحد فرج  أ -2

: أدوات جمع البيانات 6/1  

( عملية اختيار الدراسات 4الختيار الدراسات النهائية كام يف الشكل )  ؛بعد حتديد تساؤالت الدراسة يتم تطبيق بعض املعايري      

 ذات الصلة. 

 

 عملية اختيار الدراسات ذات الصلة. ( 4الشكل )
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وتم البحث بالكلامت الرئيسية التالية   Science Direct, I EEE explore, springer link * تم استخدام بعض قواعد البيانات  

 . 2021-2016يف الفرتة من 

 *Artificial intelligent"    and "Big data Analytics"" 

 *"Machine learning" and "Big data Analytics" 

 *"Neural Network" and "Big data Analytics" 

 تباع اخلطوات التالية:اسرتاتيجية البحث بالكلامت الرئيسية وتم إ( ورقة علمية من خالل 291وترتب عىل نتائج البحث )    

 دة.الختيار الدراسات عالية اجلو ؛ومراعاة بعض املعايري ،. تم استبعاد التسجيالت املتكررة 1

 ( مقالة.468صات والكلامت الرئيسية نتج عنها إمجايل )ستخل. تم دراسة العناوين وامل2

 ( مقالة يف اخلطوة األخرية.32وتم حتديد ) ،لتأكيد هذه الدراسات  ؛. تم إجراء مراجعة شاملة للدراسات املختارة3

 النرش.( توزيع املقاالت يف قواعد البيانات وتاريخ 5كام يوضح الشكل )

 

 ( توزيع المقاالت في قواعد البيانات وتاريخ النشر 5الشكل )

* تركز الدراسة عىل اكتشاف التطورات األخرية يف جمال البيانات الضخمة املتعلقة بالذكاء االصطناعي يف املنشورات األكاديمية 

واملجالت مفتوحة املصدر بالبحث حول    Thomson Reuters، قاعدة  Web of science (wos)وبالبحث يف قواعد بيانات    ،العلمية

الضخمة"موضوع:   من    "عيوالذكاء االصطنا "  "البيانات  الزمنية  الفرتة  )  2021-2016يف  العثور عىل  املنشورات107تم  من   ) .     

 ( التوزيع النوعي للمواد ذات الصلة بالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي. 2ويوضح اجلدول رقم )
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 ( التوزيع النوعي للمواد ذات الصلة بالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي2ول رقم )الجد

 النسبة عدد التسجيالت  نوع الوثيقة  م

 % 57.94 62 مقاالت  1

 % 18.69 20 مراجعات علمية  2

 % 17.67 19 املواد التحريرية 3

 % 3.74 4 ورقة عمل  4

 % 0.93 1 من كتاب فصل  5

 % 0.93 1 لكتاب مراجعة  6

 % 6.54 7 أنواع أخرى 7

 (Kulakli,A,2020مصدر اجلدول : )

استخداًما      األنواع  أكثر  أن  السابق  اجلدول  من  الذكاء االصطناعي    هي:املواد  من  يتضح  العلمية« حول موضوع  »املقاالت 

بإمجايل عدد ) الضخمة  بنسبة  62والبيانات  الفرتة من  مقاالت    10( أعىل  3% كام يوضح اجلدول رقم )57.4(  تم االستشهاد هبا يف 

2010-2021 

 2021- 2010مقاالت تم االستشهاد بها في الفترة من  10( أعلى 3الجدول رقم )

عدد مرات 

 االستشهاد باملقالة
 العنوان املؤلفون مصدر العنوان

(150 ) 
IEEE on industrial 

Electronics 
Lei, Y, Jia, f (2016) 

1- An intelligent fault diagnosis method using 

unsupervised feature learning towards mechanical big 

data. 

(104 ) Agricultural Systems Wolfert, s(2017) Big Date in Smart Farming-review. 

(166 ) IEEE intelligent systems O'leary, D.E (2013) 3- Artificial Intelligence and Big data. 

(65 ) 
Knowledge and  information 

systems. 

Gani, A& Siddiqa, A 

(2016) 

4- A survey on indexing techniques of big data: 

Taxonomy and performance evaluation. 

(40 ) Current Cardiology Reports Dilsizian, S.E (2014) 
5- Artificial Intelligence in Medicine and cardiac 

Imaging. 

(16 ) Frontiers in oncology Coates, J.S (2016) 6- Big data analytics for Prostate Radiotherapy. 

(15 ) 
IEEE 

Communication Magazine 

Chen, M& Yang, J 

(2018) 

7- 5G smart diabetes: towards personalized diabetes with 

healthcare Big data a clouds. 

(15 ) Ebio medicine Kiral-Kornek, I, (2018) 
8- Using Big data and deep learning: toward a mobile 

system. 

(14 ) 
Omics- A journal of 

integrative Biology 

Ozdemir, V & Hekim, N 

(2018) 

9- Birth industry 5.0: Making a sense of big data with 

artificial intelligence. 

(14 ) 
Plastic and Reconstructive 

surgery. 
Kanevsky, J (2016) 

10- Big data and Machine Learning in Plastic surgery A 

new frontier in surgical innovation. 

 (Kulakli,A,2020مصدر اجلدول : )

 :نات الضخمة: مراجعة علميةآليات تطبيق الذكاء اًلصطناعي  يف بيئة البيا -7
 أواًل: الدراسات العربية 

 وتم تقسيمها إىل فئتني مها: 
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 * دراسات حول حتليالت البيانات الضخمة: 

أبو زيد )1 الكشكي، نارص  بالتطبيق عىل    (،2021(  الضخمة يف املؤسسات األكاديمية، دراسة استرشافية  البيانات  حتليالت 

 مؤسسات التعليم العايل املرصية. 

التحليالت األكاديمية يف إدارة اجلامعات وتقرتح نموذًجا   لتبني ؛ها دتناولت الدراسة واقع اجلامعات املرصية ومدى استعدا      

  ات، واستخدمت قائمة املراجعة واملقابلة العلمية كأدوات جلمع البيان  "وحدة التحليالت األكاديمية" للتطبيق عن طريق إنشاء  قاباًل 

 وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: 

مجيع اجلامعات عينة الدراسة غنية بالبيانات الضخمة التي يمكن استثامرها بصورة رائعة عند حتليلها وتويص الدراسة بتبني     

 »اإلدارة القائمة عىل البيانات« وتصميم التحليالت األكاديمية يف كل املؤسسات التابعة هلا. منهج وزارة التعليم العايل 

 . رة البيانات الضخمة يف دار الكتب القومية: دراسة استكشافية إدا  (.2021( أمحد، نجوى شكري )2

والكشف عن        القومية  الكتب  دار  مكتبة  يف  الضخمة وخصائصها  البيانات  بمفهوم  الوعي  درجة  بيان  إىل  الدراسة  هدفت 

عديد من االستعدادات اخلاصة بالبنية  : توافر الالدراسةإلدارهتا وكان من أهم نتائج    ؛التحتية واإلدارية والتنظيمية  البنيةاستعدادات  

دار   مكتبة  داخل  واإلدارية  اإلاالتحتية  بإجياد  الدارسة  وتويص  القومية  وتعزز  لكتب  تدعم  أن  شأهنا  من  التي  الالزمة  سرتاتيجيات 

 استخدام البيانات الضخمة واالستفادة منها داخل مكتبة دار الكتب القومية. 

يف تطوير خدمات   Big dataاستفادة املكتبات اجلامعية من حتليالت البيانات الضخمة واقع   (.2021حممد، أسامء حسنی ) -3

 . املعلومات واختاذ القرار: دراسة حالة ملكتبة كلية اهلندسة

هدفت الدراسة إىل حتديد واقع االستفادة من حتليالت البيانات يف مكتبة كلية اهلندسة يف تطوير خدمات املعلومات املقدمة       

البيانات الضخمة،    حتليالتومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: تعدد جماالت االستفادة من    .ودعم اختاذ القرار  ،فيدينللمست

وتويص الدراسة بالتأكد من وجود    ،حيث ساعدت حتليالت البيانات الضخمة عىل التنبؤ باحتياجات املستفيدين املتجددة من املكتبة

 مة قبل حتليلها وتنظيمها. مصداقية البيانات الضخ

 دور مؤرشات األداء الرئيسية يف حتليالت البيانات الضخمة.  (.2020( الذبياين، عيل أمحد )4

أن    هدفت       يمكن  الذي  الدور  معرفة  إىل  واتبعت  حيالدراسة  الضخمة  البيانات  حتليالت  يف  الرئيسية  األداء  مؤرشات  قق 

إلجراء هذه الدراسة وتوصلت الدراسة إىل عدد من االستنتاجات أمهها: يمكن لتكنولوجيا البيانات الضخمة   ؛الدراسة املنهج الوصفي

ء وأدواهتا املساعدة يف االستفادة من مجع وختزين وتوزيع إدارة كمية هائلة من البيانات التي تنظمها املنظمة وفقا ملؤرشات بطاقة األدا

 املتوازن. 

 دور حتليالت البيانات الضخمة يف إنرتنت األشياء: دراسة حتليلية مقارنة.  .(2020ماهر ) ه( قناوي، يار5

فوائد حتليالت البيانات الضخمة مع   وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل عالقة حتليالت البيانات الضخمة بإنرتنت األشياء،        

ودراسة املتطلبات   MAPR, Hadoop, Kaaثل منصات  إنرتنت األشياء، وعرض ألشهر منصات البيانات الضخمة وإنرتنت األشياء م

الرئيسية ملعاجلة حتليالت البيانات الضخمة يف إنرتنت األشياء واعتمدت الدراسة عىل املنهج املقارن وتوصلت إىل عدة نتائج أمهها، 
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%، وتويص الدراسة  97.2سبة  تعدد األمان واخلصوصية من املشكالت الرئيسية التي تواجه إنرتنت األشياء مع البيانات الضخمة بن

 برضورة إجراء املزيد من الدراسات حول خصوصية املواقع يف عرص إنرتنت األشياء والبيانات الضخمة.

 متطلبات إدارة البيانات الضخمة يف مراكز املعلومات باململكة العربية السعودية: دراسة حالة.  .(2021عبد القوي، أماين ) -6

رف عىل متطلبات إدارة البيانات الضخمة يف املركز الوطني للمعلومات الصحية واستخدمت املنهج  التعإىل  هدفت الدراسة     

عدم وجود خطة   أمهها:  نتائج  عدة  إىل  الدراسة  وتوصلت  احلالة(  )دراسة  املركز  إالوصفي  يف  الضخمة  بالبيانات  سرتاتيجية خاصة 

ز، واالستفادة من أدوات إدارة البيانات الضخمة مفتوحة املصدر مثل:  واستحداث إدارة خاصة هتتم بشؤون البيانات الضخمة يف املرك

 مع مراعاة إمكانات املركز ونوع البيانات التي يضمها.  Hadoopهادوب 

 : ثانًيا: دراسات حول الذكاء االصطناعي

 لومات.(. تقنيات الذكاء االصطناعي وتأثرياهتا عىل فاعلية حمتوي وخدمات مؤسسات املع2021( فرج، أمحد )1

الثورات الصناعية األربع وصواًل        الذكاء االصطناعييتناول العرض مالمح تطور تقنيات  ويستهدف العرض    ، لتطبيقات 

الذكاء االصطناعي وبيان تأثرياهتا عىل فعالية   ،املرئي حماولة إلقاء الضوء عىل الرؤى واآلفاق املستقبلية للتوجهات اجلارية لتطبيقات 

وخدمات مؤسسات املعلومات، كام يستهدف العرض بيان سبل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف إدارة    ،لرقميا  املحتويإدارة  

 املحتوى الرقمي.

2( حسنی  اهلل  عبد  متوىل  ومؤسسات    .( 2021(  املكتبات  يف  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  كأحد  الوجوه  عىل  التعرف  تقنية 

 املعلومات إعادة قراءة لعلم الفراسة.

  ، التي تعتمد عىل الذكاء االصطناعي  Face Recognition Technologyيتناول هذا العرض املرئي تقنية التعرف عىل الوجوه        

الوجوه عىل  التعرف  بتقنية  التعريف  تناول  العرض  هذا  يف  املعلومات  ،ويتم  ومؤسسات  املكتبات  عىل  الرتكيز  مع  عملها   ، وطريقة 

الدراسة: استخدام هذه التقنية يساعد  نتائج  االستكشايف للحصول عىل البيانات واملعلومات ومن    الدراسة منهج البحث  واستخدمت  

اخلاصة   املعلوماتمؤسسات   واملعلومات  املكتبة  جمموعة  تأمني  من  أعىل  درجة  وحتقيق  هبا  املقدمة  اخلدمات  بجودة  االرتقاء  يف 

 باملستفيدين. 

 لتقييم فعالية خدمات املعلومات. ؛اآلراء( املعتمد عىل الذكاء االصطناعيحتليل املشاعر ) .(2021( سميع، ليىل سيد )3

تناقش الدراسة أسلوب حتليل املشاعر أو ما يعرف بالتنقيب عن اآلراء كأحد تطبيقات الذكاء االصطناعي التي تتعلق بمعاجلة       

عىل    ارضاء املستفيدين من خدمات املعلومات اعتامدً وسبل تطبيقه كمؤرش لتقييم خدمات املعلومات من خالل قياس    ،اللغة الطبيعية

عرب وسائل التواصل االجتامعي، وقد أظهرت نتيجة التحليل املبدئي للعينة االستكشافية    املنشورةالتحليل اآليل لتعليقات املستفيدين  

جمموعة من التحديات املتعلقة بطبيعة  قدرة ذلك األسلوب يف تقديم حتليل تفصييل موضوعي لتعليقات املستفيدين، كام أظهرت الدراسة  

 اللغة العربية وهلجاهتا عند معاجلة اللغة الطبيعية. 

الذكاء االصطناعي يف حتليل املحتوى وعمليات التكشيف: دراسة تطبيقية    نظمتطبيقات    . (2021( ناجي، إهداء صالح )4

 معاجلة اللغة الطبيعية.  لنظم
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تطبيق       عىل  التعرف  إىل  الدراسة  التكشيفهدفت  وعمليات  املحتوي  حتليل  جمال  يف  االصطناعي  الذكاء  نظم  ورصد    ،ات 

معاجلة اللغة    نظممنصات ومكتبات الذكاء االصطناعي التي يمكن االستفادة منها يف جمال حتليل املحتوى مع العمل عىل تطبيق أحد  

 مدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل. لتحقيق اإلفادة منها واعت ؛الطبيعية واستخدامها يف حتليل مصادر املعلومات

دور الذكاء االصطناعي يف دعم وتطوير خدمات املكتبات األكاديمية يف دولة الكويت: إدارة   (.2021( غلوم، حسنی فوالز )5

 املكتبات بجامعة الكويت أنموذًجا.

االصطناعي         الذكاء  تقنيات  به  تقوم  الذي  الدور  معرفة  إىل  الدراسة  املكتبات هدفت  خدمات  مستقبل  وتطوير  دعم  يف 

بجامعة    ،األكاديمية املكتبات  إدارة  يف  واملسئولني  القرار  أصحاب  مع  الشخصية  واملقابلة  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  واعتمدت 

 ملعرفة مدى استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف دعم اخلدمات اإللكرتونية يف مكتباهتا. ؛الكويت

الدراسة أن هناك قصوروأوضحت         يف استخدامات الذكاء االصطناعي يف مكتبات جامعة الكويت بشكل    ا وضعف  ا نتائج 

قلة وعي العاملني،    :يف استخدامات الذكاء االصطناعي كان من أبرزها   ا وضعفً   املحوظ، كام أشارت نتائج الدراسة أن هناك قصورً 

سرتاتيجيات واضحة  إوتوىص الدراسة بوضع خطط و  ،وقلة امليزانية والتي ال تتناسب مع التكلفة الباهظة لتطبيقات الذكاء االصطناعي

وأصحاب القرار عن كيفية تطبيق واستخدام أفضل لتطبيقات الذكاء االصطناعي يف املكتبات األكاديمية يف دولة   ،من قبل املسئولني

 الكويت. 

يف  مواجهة جائحة كورونا . هدفت   استخدام البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي .(2021( العرييش، جربيل بن حسن )6

البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي يف   الدراسة إيل تسليط الضوء عيل العديد من التحديات والقضايا املرتبطة باستخدام تقنيات 

ر دور البيانات الضخمة والذكاء ووتوصلت الدراسة إيل عدة نتائج من أمهها : ظه   "٩١كوفيد  "يف مكافحة  تطوير احللول التي أسهمت  

وهو ما يفيد احلكومات واهليئات الصحية يف مراقبة   ،تفيد يف اإلنذار املبكر باحتامل انتشار الفريوس  ةبناء نامذج تنبؤي  االصطناعي يف

الفريوس مستقباًل  ب تفيش  الدراسة  التطور   وتويص  التي قد حتول دون  البيانات  للتخفيف من قواعد خصوصية  آليات  رضورة وضع 

 الرسيع خلوارزميات الذكاء االصطناعي يف وقت انتشار األوبئة. 

 ثانًيا: الدراسات األجنبية  

 وتم تقسيمها إىل عدة فئات: 

 . دراسات حول إدارة البيانات الضخمة.1

 البيانات الضخمة.. دراسات حول تقنيات حتليل 2

 البيانات الضخمة. منصاتحول .دراسات 3

 تطبيقات حتليالت البيانات الضخمة. حول  . دراسات 4

 . دراسات جتمع بني الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة.5

 . دراسات حول التعلم اآليل والتعلم العميق. 6

 . دراسات حول إنشاء البيانات املهيكلة. 7

 رعاية الصحية الذكية باستخدام التعلم اآليل. ال نظم. دراسات حول 8
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 دراسات حول إدارة البيانات الضخمة: -1

وتقديم تصنيف مفصل بناًء عىل التخزين،    ،البيانات الضخمة  تقنيات إدارةملحة أساسية حول   (Siddiqa et al, 2016)* قدم  

 ومتت مناقشة مقاالت خمتلفة يف كل فئة باإلضافة إىل مزايا الطرق املقرتحة يف هذه الدارسة. ،املعاجلة واألمانو

يعترب  وبمراجعة العديد من الدراسات املتعمقة بتحليل البيانات الضخمة التقليدية واحلديثة،    (Tsai et al, 2015)* قام املؤلفون  

حيث تم مناقشة العديد من    ،ضمن التحليل واملخرجات أساًسا هلذه الدراسات إجراء اكتشاف املعرفة والتنقيب عن البيانات الذي يت

مثل الضخمة  والبيانات  البيانات  استخراج  املفتوحة  :تقنيات  القضايا  بعض  اقرتاح  وتم  والتصنيف،  البحثية ،  التجميع  واالجتاهات 

قامت بالرتكيز عىل فئة التعلم اآليل لتقنيات التي  ابقة  وتوصلت نتائج الدراسة إىل مجيع الدراسات الس  ،لتوفري طرق فعالة  ؛املستقبلية

 ومل هتتم بدراسة فئات الذكاء االصطناعي األخرى مثل الذكاء احلسايب. ،الذكاء االصطناعي

 دراسات حول تقنيات تحليل البيانات الضخمة: -2

 فئات:  بمراجعة مناهج حتليالت الوسائط االجتامعية يف أربع  (Chani  et al, 2019)* قام 

العصبية،   الضبابية،  والشبكات  االستخبارات،  واحلوسبة  متت  ورسب  التي  التقنيات  بتقسيم  املؤلفون  وقام  العميق  التعلم 

 ومع ذلك ال يوجد إجراء منهجي الختبار املقاالت املتعلقة هبذا املجال. ،مراجعتها بناء ًعىل مقاييس اجلودة اخلاصة هبم

  ، ويتم مراعاة ثالث فئات رئيسية  ،لتحليل البيانات الضخمة  ؛عىل دراسة تقنيات التعلم اآليل  (Mittal, S, 2019)من    * وركز كل  

والتي تشمل التعلم اخلاضع لإلرشاف، والتعلم غري اخلاضع لإلرشاف والتعلم املعزز ومع ذلك ال توجد طريقة واضحة الختيار املادة  

 ومل يتم تقييم الدراسات بناًء عىل معايري اجلودة. 

مراجعة منهجية قائمة عىل األدبيات لنهج حتليالت البيانات الضخمة وفقا آلليات التعلم   (Athmaja, H, 2017)من    قدم كل    *

 اآليل.

عمل آخر يتعلق بتقنيات حتليل البيانات الضخمة وصنف املؤلفون هذه التقنيات إىل ثالث   (sivarajah et al, 2017)* قدم  

ومع ذلك هناك بعض الثغرات يف حتليل البيانات وعملية اختيار   ،ذلك التحليالت الوصفية والتنبؤية والتعليميةجمموعات رئيسية بام يف  

 الدراسة. 

حيث قام بالرتكيز عىل بعض أساليب التعلم احلديثة مثل: التعلم    ؛ا موجًزا لتقنيات التعلم اآليلعرًض   (Qiu et al, 2016)* قدم  

وركزت الدراسة فقط عىل تقنيات   ،تعلم النشط، التعلم عن طريق اخلوارزميات كجزء من التعلم اآليلالو التعلم املوازي،  والعميق،  

 ومل يتم إجراء مقارنة فيام يتعلق بالطرق املقرتحة.  ،التعلم اآليل

 :دراسات حول منصات البيانات الضخمة -3

قام    *(oussous et al, 2018)  وأ الضخمة  البيانات  حتديات  تأثري  لتحليلها  بدراسة  عديدة  األدوات  ودوات  مناقشة  تم 

فضاًل  الضخمة  البيانات  معاجلة  يف  البيانات  املستخدمة  إدارة  فئات:  إىل ست  الضخمة  البيانات  حتليالت  حتديات  تنقسم  ذلك  عن   

الضخمة، والتعلم    حتليالت البياناتوالبيانات الضخمة غري املتوازنة،  ومجع البيانات الضخمة،  وتنقية البيانات الضخمة،  والضخمة،  

 اآليل للبيانات الضخمة.
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اجلهود البحثية نحو تقنيات معاجلة البيانات الضخمة حيث ناقش املؤلفون بعض التحديات    (NiColalde et al, 2018)* ناقش  

 قابلية التوسع وتصور البيانات وأمن املعلومات.واكتشاف املعرفة، و ذات الصلة مثل: ختزين البيانات، وحتليلها، 

 دراسات حول تطبيقات تحليالت البيانات الضخمة: -4

(  19-التطبيقات الرئيسية للذكاء االصطناعي للوقاية من جائحة فريوس كورونا )كوفيد  (Vaishya et al, 2020)* درس  

 : 19وتضم سبع تطبيقات للذكاء االصطناعي جلائحة كوفيد 

 . ات االتصال. تتبع جه3  .. مراقبة عالج املريض 2 . . الكشف علن املرض1

 . . تقليل أعباء العمل6   .. إنتاج األدوية5.    . توقع احلاالت والوفيات4

 . . الوقاية من األمراض7

ناقش    *(Phamcav et al,2020)   من اهلائل  احلجم  وحتليل  إلدارة  الضخمة  والبيانات  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تطبيق 

الناشئة عن  بال التعرف  19كوفيد  يانات  البيانات    عىل  ويتم  التوقع بتفيش    الضخمة املختارةمخس فئات ملراجعة تقنيات  والتي تشمل 

 دوية.اكتشاف األوالتشخيص والعالج، وتتبع انتشار الفريوس،  ، و19كوفيد 

 : تجمع بين الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة دراسات  -5

 عن التقنيات التي  عن حتليالت البيانات الضخمة املتعلقة باملجال الطبي وإنرتنت األشياء فضاًل   (Chen, M, 2018)* دراسة  

 وتطبيقها.تبنيها من املمكن 

يف جمال العلوم الطبية عىل التعلم العميق باستخدام البيانات الضخمة يف نظام اهلاتف  (Jing, y, 2018)* وتركز دراسة أخرى  

وخمصص للمريض مع أداء    ،يتم دجمه مع األجهزة العصبية والتي تزود نظام ختدير يف الوقت احلقيقي  :املحمول كشفت نتائج الدراسة

 موثوق به مدى احلياة.

 .5G مرض السكري باإلضافة إىل شبكات عىل  (li,y, 2018)* وأجريت أبحاث مماثلة 

عن البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي يف جمال الكيمياء الطبية وركزت الدراسة عىل    (Griffen et al, 2018)* دراسة  

الضخمة والذكاء االصطناعي  تأمني تبادل املعرفة كمهمة حاسمة للملكية الفكرية للكيميائي الطبي باستخدام التقنيات املناسبة للبيانات  

 والربامج ذات الصلة. 

من خالل مراجعة البيانات الضخمة، والذكاء    5.0مفاهيم الثورة الصناعية اخلامسة    (Ozemir, V.H, 2018)من    درس كل      

األشياء،  واالصطناعي،   )وإنرتنت  اآليل  التشغيل  الدراسةالروبوتنظام  وأوصت  النطاق،  واسعة  فاي  الواي  وشبكة  الثورة  ب  (  أن 

 يمكنها إضفاء الطابع الديمقراطي عىل إنتاج مشاركة املعرفة للبيانات الضخمة.  5.0الصناعية اخلامسة 

حيث كان اهلدف   ،عن دور البيانات الضخمة والتعلم اآليل يف اختاذ قرار التشخيص يف علم األشعة  (syeda, M,2018)* دراسة  

التشخيص والعالج باستخدام املعدات والطرق احلديثة وتم استخدام وحتليل البيانات    هو دعم متخصص التصوير بتحسني دقة وكفاءة

 وهي تبسيط ودمج املفاهيم عرب الذكاء االصطناعي وفًقا إلدارة وعمليات املعرفة. SPالضخمة املدروسة يف نظرية 

ركز البحث عىل مبادرات   ((NOMAD)اكتشاف املواد اجلديدة  :يف علوم وهندسة املواد وهي  (Zhuang, F, 2017)* دراسة  

 التعدين باستخدام البيانات الضخمة. لعلومجديدة  وفتح آفاَق 
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يف جمال أبحاث األورام الطبية وبالتحديد العالج اإلشعاعي للربوستاتا أظهرت نتائج    (Kiral- Korrek, I, 2017)* دراسة  

 هيكلة للمعايري الرسيرية. البيانات الضخمة أفضل مع دمج أنواع البيانات غري امل :الدراسة

طريقة تعلم من مرحلتني للتشخيص الذكي لآلالت مما يقلل من احلاجة للعاملة البرشية وجيعل    (Lei et al, 2016)* اقرتح  

 تشخيص األخطاء الذكي يتعامل مع البيانات الضخمة بسهولة أكرب. 

ا لتقنيات الفهرسة تضم الفئات حيث اقرتح تصنيفً   ،ةتقنيات الفهرسة احلالية للبيانات الضخم  (Gani et al, 2016)* درس  

 التالية: الذكاء غري االصطناعي، الذكاء االصطناعي وطرق فهرسة الذكاء االصطناعي التعاونية.

»الذكاء االصطناعي يف الطب وتصوير القلب، يركز عىل تسخري البيانات الضخمة    : بعنوانبحثا    )   (Ahmed, f,2021* قدم  

 لتشخيص واستخدام العالج.  ؛وممارسات احلاسب املتقدمة

دراسة    *(Kanasky et al, 2016)    حيث من  التجميلية  اجلراحة  بمجال  يتعلق  فيام  اآليل  والتعلم  الضخمة  البيانات  عن 

 ،دد كحقل فرعي من الذكاء االصطناعيكشفت نتائج الدراسة أن جراح التجميل احلديث للتعلم اآليل حُي واالبتكارات يف العلوم الطبية  

 ويدعم معاجلة املشاكل املختلفة يف اجلراحات التجميلية.

البيانات الضخمة حتى املعرفة يف الذكاء االصطناعي   يتناول الفرص والتحديات مع التطورات    2.0* يف بحث آخر يتناول 

البيانات التك القائم عىل  التعلم اآليل  الدراسة أن  البيانات الضخمة وأظهرت نتائج  الناشئة للذكاء االصطناعي يف إعدادات  نولوجية 

 ((Abbass, H.F, 2016)جزء من الذكاء االصطناعي

االصطناعي  عن األنظمة الذكية وقام بدراسة بعض االهتاممات األساسية واستخدامات الذكاء    (O, Leary, 2013)* بحث  

 يف البيانات الضخمة.

 : دراسات حول التعلم اآللي والتعلم العميق  -6

املؤلفون   طور   *(Tian, et al, 2020)  الطبيعي غري  السلوك  يف  الشبكات    ؛اكتشاف  يف  الضخمة  البيانات  ترسب  لتجنب 

العميقواقرتح طرقً   ،احلرضية للتعليم  ال   ؛ ا خمتلفة  اإلجراءات  بني  االنحرافات  اليوميةلتحليل  األنشطة  لنتائج   ، واقعية وطبيعة  ووفًقا 

 التجربة يمكن للطريقة املقرتحة معرفة النمط الطبيعي للسلوك وحتديد األنشطة غري الطبيعية بدقة عالية. 

ات  مع متغري  fast textلتحليل املشاعر وقد حاول املؤلفون اعتامد مكتبة    ؛تقنية فعالة جديدة  (Hammou, l, 2020)من    * قدم كل  

د عىل التعليم اآليل لتحليالت البيانات موتم اقرتاح نظام موزع يعت  ،لتمثيل البيانات النصية وتصنيفها   ؛(RNN)الشبكة العصبية املتكررة  

 الضخمة.

املتعددة للوسائط  الضخمة  البيانات  تتزايد حركة تصفح اإلنرتنت برسعة يف عرص  البيانات والتحميل    ،*  تعد معاجلة  لذلك 

لتحليل الفيديو    ؛حلل هذه التحديات  ؛ نموذج تيار هجني  (Wang et al, 2021)  الزائد من التحديات الرئيسية يف هذا السياق اقرتح

لتفافية  عصبية االالذي حيتوي عىل وحدات معاجلة البيانات وتصنيفها وتقليل محل البيانات تم تطوير نسخة معدلة من طريقة الشبكة ال

(CNN). 
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البيانات،       النموذج املقرتح يقلل من حتميل  الدراسة أن  الفيديو ووأكدت نتائج  من احلمل    يقللو  ،يتحكم يف حجم إدخال 

لتقليدية وتم مالحظة أن النموذج يتمتع بأداء جيد للنمو املستمر لبيانات الوسائط املتعددة الكبرية مقارنة بالنامذج ا  ،الزائد عىل الشبكة

 األخرى. 

ويتم إجراء التحليل   ،فيام يتعلق ببيانات قيمة العمالت باستخدام آلة ناقالت الدعم   ا هنًجا تنبؤيً   (Kannan et al, 2019)* قدم  

 الداليل يف املرحلة الثانية ويتم رد فعل املجتمع عىل حل املشكالت باستخدام التحليل التنبؤي. 

اكتشف و ،طرق التعلم العميق والتنبؤ بالبيانات اجلنائيةويد من طرق البحث عن البيانات، العد  (Feng et al, 2019)* اقرتح 

 خمتلفة مثرية لالهتامم من البيانات اجلنائية ملجموعات بيانات شيكاغو وسان فرانسيسكو وفيالدلفيا. ا املؤلفون حقائق وأنامط

تستخدم املنصة املقرتحة أدوات البيانات الضخمة    (Scarff)ل  منصة جديدة الكتشاف االحتيا   (Cracillo et al, 2018)* اقرتح  

نوع   الكفاءة،    Kafka, Spark, and Cassadraمن  الدراسة أن  نتائج  البيانات وتشري  التعلم اآليل ملعاجلة  تقنية  الدقة، وباإلضافة إىل 

 قابلية التوسع يف إطار العمل املقدم مرضية.و

 المهيكلة : دراسات حول البيانات  -7

الستخدامه يف خدمة رويرتز اإلخبارية    ا نظامً   (Philip, H, 2016)من    وضع كل  حيث    ؛* اختذت هيكلة البيانات مناهج متعددة

( فئة بالتعرف عىل أكثر من  700املقاالت اإلخبارية غري املهيكلة إىل حوايل )وللمساعدة يف تصنيف املقاالت اإلخبارية يصنف الناتج  

وبدأ الباحثون يف إنشاء حتليل وجهات النظر غري املهيكلة املتوفرة يف املدونات ورسائل تويرت ،  %  85رشكة بدقة تصل إىل  ( اسم  1700)

 والنصوص األخرى.

 ,O, Leary, D.E)يف تطبيق آخر بدأت الرشكات يف دراسة تأثري قضايا البيانات غري املهيكلة لسمعة الرشكة استعرض  و*  

تق  (2012 البياناتوزمالؤه كيف  من  املختلفة  األنواع  بتحليل جمموعة من  الرشكات  بعض  من   ؛وم  مراقبة مستمرة ملجموعة  لتوفري 

املالية يف الكشف عن  البيانات  األنشطة بام يف ذلك إنشاء مقاييس مهيكلة تقسيامت لسمعة الرشكات واملنتجات والتحقق من قضايا 

 االحتيال. 

الذكاء االصطناعي بمراعاة باحثو  املعلومات   *قام  املهيكلة بحيث يمكن استخدام  البيانات غري  التي حتلل  التطبيقات  إنشاء 

توقعات سوق    نأ  (Bollen, J, 2011)وجد كل من    :عىل سبيل املثالو  رىأو للتفاعل مع التطبيقات اآلخ  ،عملية ما   لفهمالناجتة مبارشة  

  ، ة وجهات النظر لسوق األوراق املالية هذا مفهوم غري منظمقد حتسنت من خالل مراعا   Dow Jonesاألسهم اخلاصة بمتوسط مؤرش  

 ولكنه يعتمد عىل البيانات املنظمة التي تم إنشاؤها من جوجل. 

وزمالؤه بفحص رسائل تويرت ووجدوا أن عالمات التصنيف والرموز التعبريية كانت مفيدة يف تأكيد    (Bohen, J, 2011)* قام  

 وجهات النظر بمجرد هيكلة البيانات تبدأ الرشكات البحث عن البيانات لتطوير رؤى حول أنواع البيانات الضخمة.

 اآللي: التعلمدراسات حول نظم الرعاية الصحية الذكية باستخدام   -8

العصبية االلتفافية    (Ahmed, F & Keshtor, 2021)من    اقرتح كل    * السينية  (CNN)الشبكة    ؛ العميقة عىل صور األشعة 

 %. 90.64( حققت الطريقة املقرتحة دقة تصنيف البيانات بنسبة 19لتحديد فريوس كورونا )كوفيد
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( والتنبؤ به باستخدام حتليالت البيانات الضخمة  19لتحليل فريوس كورونا )كوفيد  ؛إطاًرا جديًدا  (Ahmed, I, 2021)* اقرتح  

وفًقا لنتائج التجربة يتمتع اإلطار املقرتح بأداء جيد  وحيث تم تطوير اإلطار املقرتح عىل أساس الشبكات العصبية    ،وإنرتنت األشياء

 % مقارنة بأساليب التعلم اآليل التقليدية. 99بدقة تصل إىل 

  ، معتمدا عىل تقنيات الذكاء االصطناعي   (CAD)ًما جديًدا للتشخيص بمساعدة احلاسب  نظا   (Ragab , A, 2020)* اقرتح  

غري  ويف التشخيص بمساعدة احلاسب يتم التميز بدقة بني صور توضيح فريوس كورونا  كشفت نتائج الدراسة أن دمج كافة العنارصو

 . 19الواضحة لفريوس كوفيد 

واقرتح    *(Al-Kabbany, 2020)  يعتمد لفريوس    نموذًجا  الطبي  املسح  عمليات  لتحليل  العميقة  العصبية  الشبكات  عىل 

 . 19-كورونا كوفيد

لتحديد مرض السكري ويتم استخدام منصة    ؛تقنيات جديدة للبيانات الضخمة وطرق التعلم اآليل  (alzubi,A, 2020)* طور  

MAP Reduce بكة العصبية توفر دقة عالية ومعدل خطأ أقل. لدمج جزء صغري من البيانات بكفاءة أظهرت نتائج الدراسة أن الش 

 ،نظاًما جديًدا للتنبؤ باحلالة الصحية من خالل تطبيق نامذج التعلم اآليل عىل حتليالت البيانات الضخمة  (Nair, S, 2018)* قدم  

لصحية اخلاصة به ويتنبأ النظام ونرشه يف البيئة السحابية يرسل املستخدم املواصفات ا،    Apache Sparkث تم إنشاء النظام باستخدام  يح

 باحلالة الصحية للمستخدم يف الوقت الفعيل. 

نموذًجا جديًدا مبتكًرا ألنظمة معلومات الرعاية الصحية الذكية باستخدام خوارزميات التعلم    (Kaur, p.s, 2018)* اقرتح  

طبقة ختزين البيانات لعملية ويشمل النموذج عىل أربع طبقات: تتعامل طبقة مصدر البيانات مع مصادر البيانات غري املتجانسة،  ،اآليل

تقنيات   البيانات وإدارهتا واستخدام  البيانات،    :األمان واخلصوصية مثلحتسني ختزين  للبيانات وإخفاء  الوصول  الدقيق يف  التحكم 

  باستخدام احلوسبة لتحسني دقة النموذج املقرتح    ؛وأخرًيا تعد طرق التعلم اآليل املستخدمة يف التشخيص املبكر للمرض أفضل طبقة

 الضبابية.

 اجتاهات الدراسة السابقة وأهميتها للموضوع: 
ديد من املقاالت دراسات كاملة حول تقنيات الذكاء االصطناعي يف سياق البيانات الضخمة وهذا يتفق مع نتائج  مل تقدم الع  -1

 . (Mittal, s 2019)الدراسة 

مل تفحص بعض الدراسات إجراءات اختيار الدراسة كام توجد بعض الثغرات يف حتليل البيانات وهذا يتفق مع نتائج دراسة   -2

(Sivarajah et al, 2017) . 

)التعلم    :ركزت غالبية الدراسات عىل تقنيات التعلم اآليل ومل يتم إجراء مقارنة فيام يتعلق بالطرق األخرى املقرتحة مثل  -3

 .(Qiu et al, 2016)التعلم النشط( وهذا يتفق مع نتائج دراسة  -املوازي

لتقنيات  -4 اآليل  التعلم  فئة  عىل  بالرتكيز  قامت  السابقة  الدراسات  االصطناعي  مجيع  الذكاء    ،الذكاء  فئات  دراسة  تتم  ومل 

 . (Tsai etal, 2016) وهذا يتفق مع نتائج دراسة ،االصطناعي األخرى مثل )الذكاء احلسايب(

  ؛ قام املؤلفون بتقييم التقنيات التي متت مراجعتها بناًء عىل مقاييس اجلودة اخلاصة هبم، ومع ذلك ال يوجد إجراء منهجي  -5

 . (Chani etal, 2019)وهذا يتفق مع نتائج دراسة  ،الت املتعلقة هبذا املجالالختيار املقا 
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 2.0أغلب الدراسات توصلت إىل التعلم اآليل القائم عىل البيانات جزء من الذكاء االصطناعي وحيول الذكاء االصطناعي  -6

 (. Ozdemir, v, 2018- Abass, H, 2016)دراسة وهذا يتفق مع نتائج  ،املقرتح البيانات الضخمة إىل معرفة مهيكلة

وهذا يتفق مع    ،2018إال أن غالبية الدراسات نرشت يف عام  ،    2021-2016عىل الرغم من أن فرتة الدراسة ترتاوح من    -7

   (Kulakli, A, 2020)نتائج دراسة 

الضخمة للتغلب    بيئة البياناتدفعت األسباب السابقة إىل إعداد هذه الدراسة حول آليات تطبيق الذكاء االصطناعي يف  وقد  

 املشكالت. تلك عىل 

 : أوًلا: اجلانب النظري
 ( آليات تحليل البيانات الضخمة القائمة على الذكاء االصطناعي:1

حيتوي ولبيانات الضخمة بناًء عىل احلقول الفرعية للذكاء االصطناعي،  يتم إجراء تصنيف ومراجعة حول دراسات حتليالت ا    

 التصنيف املقدم عىل أربع فئات رئيسية:

 .  األساليب القائمة عىل املعرفة واالستدالل، خوارزميات اختاذ القرار، طرق البحث  -التعلم اآليل

 . يانات الضخمةالب( خطة تصنيف الذكاء االصطناعي يف بيئة 6كام يوضح بالشكل رقم )

 

 البيانات الضخمة( خطة تصنيف الذكاء االصطناعي في بيئة 6الشكل رقم )

 (Kotsiantis, Z,2007)مصدر الشكل : 

 آليات التعليم اآليل:  -أ
 يمكن تقسيم خوارزميات التعلم اآليل إىل فئتني رئيستني مها: التعلم حتت اإلرشاف، والتعلم بدون إرشاف.  
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 Supervised Learningالتعلم حتت اإلشراف:  -
ُيعد اهلدف من خوارزمية التعلم حتت اإلرشاف هو توقع العنونة الصحيحة لبيانات اإلدخال املقرتحة حديثًا من خالل هذه        

 يتم تقديم جمموعة من املدخالت واملخرجات وإجياد العالقة فيام بينها أثناء تدريب النظام. ،الطريقة

 ( نظرة عامة عىل التعلم حتت اإلرشاف 7ح الشكل )ويوض

 

 ( نظرة عامة على التعلم تحت اإلشراف7الشكل )

 ( آليات حتليالت البيانات الضخمة يف التعلم حتت اإلرشاف.4ويعرض اجلدول رقم )

 ( آليات تحليالت البيانات الضخمة في التعلم تحت اإلشراف 4الجدول رقم )

 اخلصوصية الدقة  الكفاءة قابلية التوسع  االصطناعيتقنيات الذكاء  م

 × ✓ ✓ ✓ تصنيف املجموعة عىل أساس اخلوارزميات العشوائية. 1

 × ✓ ✓ × دعم آلة النقل  2

 × ✓ ✓ × (LSTM)الشبكة العصبية  3

 × ✓ ✓ × حتليل االنحدار/ شجرة القرار 4

 × ✓ × ✓ (RNN)الشبكة العصبية املتكررة  5

 × ✓ × × خوارزميات الشبكة العصبية.  6

 × ✓ × × DLالتعلم العميق  7

 × ✓ ✓ ✓ جمموعة من آالت التعلم املتطرفة  8

 × ✓ × × CGWOحتسني مصنف آلة ناقالت الدعم باستخدام   9

 (Banchhor,S,2020مصدر اجلدول )

العوامل يف تطبيق آليات التعلم حتت اإلرشاف بينام حظيت يتضح أن الكفاءة والدقة من أهم  السابق  وبتحليل بيانات اجلدول  

 قابلية التوسع واخلصوصية باهتامم أقل من الباحثني. 
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 Un supervised Learningالتعلم بدون إشراف   -
التدريب خالية من  التعلم غري اخلاضع لإلرشاف هو فرع من تعلم اآللة يتم فيها تغذية اخلوارزميات بمجموعة من بيانات        

 املالحظات.

 ( نظرة عامة عىل التعلم بدون إرشاف 8يوضح الشكل )

 

 ( نظرة عامة على التعلم بدون إشراف  8الشكل )

 . (Banchhor, S, 2020)مصدر الشكل   

 ( آليات حتليالت البيانات الضخمة غري اخلاضعة لإلرشاف5ويوضح اجلدول )

 ضخمة غير الخاضعة لإلشراف( آليات تحليالت البيانات ال5الجدول )

 اخلصوصية الدقة  الكفاءة قابلية التوسع  تقنيات الذكاء االصطناعي م

 × ✓ ✓ ✓ Centroidالتكتل القائم عىل   1

 × ✓ ✓ × آلة ناقالت الدعم 2

 × ✓ × ✓ العشوائية   Markovحقول  3

 × ✓ ✓ ✓ أنظمة ضبابية  4

 ( Pulgar,r,2017مصدر اجلدول )

وتم وصف أهم تقنيات حتليالت البيانات    ،عىل الذكاء االصطناعي  تعتمدتم عرض آليات حتليل البيانات الضخمة التي        

خوارزميات اختاذ والطرق القائمة عىل املعرفة واالستدالل،  والتعلم اآليل،    فئة  2021الضخمة املبنية عىل الذكاء االصطناعي حتى عام  

ويمكن القيام باملهام    ،فاضلة هي أربع فئات رئيسية من الذكاء االصطناعي لتحليالت البيانات الضخمةطرق البحث ونظرية املوالقرار،  

املتكررة بمساعدة ذكاء اآللة، ويعد تقليل اخلطأ وحتسني درجة الدقة مزايا أخرى لتحليالت البيانات الضخمة التي تعتمد عىل الذكاء 

 االصطناعي.
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ا: عمل البيانات الضخمة و ية( كيف 2
ا
 الذكاء اًلصطناعي مع

سيكون األول أمر جمدًيا إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، بينام    ،تشابكان بشكل معقدالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي مُ       

ل مع  ليكون ناجًحا باإلضافة إىل القدرة عىل اختاذ قرارات أكثر ذكاء والتحكم بشكل أفضل يف املخاطر للتعام  ؛يعتمد األخري عىل األول 

 . (Rahupathi, w, 2014)األنشطة املختلفة ومعاجلتها 

نظًرا       كامل  بشكل  االصطناعي  والذكاء  الضخمة  البيانات  اكتشاف  يتم  قبل    ؛مل  من  التنفيذ  وقيد  كبرية جدا  تزال  ال  ألهنا 

 ( الذكاء االصطناعي قبل ومع البيانات الضخمة 6)اجلدول ويوضح   .مؤسسات خمتلفة

 ( الذكاء االصطناعي قبل ومع البيانات الضخمة6)الجدول 

 الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة  الذكاء االصطناعي قبل البيانات الضخمة  م

 توفر كميات بيانات متزايدة باستمرار توفر كميات بيانات حمدودة )ميجا بايت(.  1

 )زيتا بايت(.  

 تسمح بدقة نمذجة أعىل حتليل بيانات كبرية يف ميليل ثانية. عينات ضخمة  عينات حمدودة احلجم  2

 حتليل بيانات كبرية يف ميليل ثانية.  عجز عن حتليل بيانات كبرية يف ميليل ثانية.  3

 مصادر بيانات متعددة وخمتلفة.  مصادر بيانات حمددة.  4

 يكلة وغري مهيكلة. تستند إىل بيانات ميهكلة وشبه مه غالبا ما تستند إىل بيانات مهيكلة.  5

 (sultan, A, 2016)مصدر اجلدول:  

 العالقة بني الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة ( 9ويوضح الشكل )

 

 العالقة بين الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة( 9الشكل )

 إدارة البيانات:     2/1

بأهنا        البيانات  إدارة  منها،    :يمكن وصف  والتحقق  البيانات  تتضمن مجع    ؛ وتعديلها   ،معاجلتها وها،  نتأميوختزينها،  وعملية 

تعد هذه العملية أكثر تعقيًدا ويرتتب  ووموثوقيتها وضامن رسعة انتشارها للعديد من املستخدمني،    ،للتأكد من سهولة الوصول إليها 

(    Balandin, S, 2013)احلاسب    نظما يرتتب عليه إحراز تقدم كبري يف جمال  مم  ؛ا عليها ارتفاع رسعة البيانات )يف الوقت احلقيقي تقريبً 

وباستخدام    ، هذه العملية من خالل القيام بالسامح باالقرتاحات املخصصة بناًء عىل التعلم اآليل  يفيمكن للذكاء االصطناعي املساعدة 

لتحسني جتربة املستخدمني، يمكن أن يساعد الذكاء االصطناعي يف حتديد املعلومات من خالل تدفق البيانات   ؛ البيانات يف الوقت الفعيل
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الطبيعية   اللغة  معاجلة  تصنيف  متحركةوإنشا   (NLP)عرب  أو  ثابتة  فيديو  مقاطع  عرض  الذايت  التعلم  ألنظمة  ويمكن  العالقات،    ؛ ء 

 الكتشاف املعلومات اجلديدة والتعامل معها. 

 إدارة األنماط:  2/2

الختاذ   ؛ حتتاج كافة أنواع الرشكات واملؤسسات إىل البحث باستمرار عن أنامط االهتامم التي من شأهنا إبالغها بام قد حيدث      

من أجل عمليات التنفيذ يمكن أن يساعد الذكاء االصطناعي من خالل حتديد جمموعة واسعة من    ،ات تم حتديدها ومعاجلتها إجراء

األحداث، واالجتاهات املتوقعة وغري املتوقعة التي يمكن أن تؤدي إىل التشخيص املبكر ملرض الرسطان بمجرد دجمها مع  واإلشارات، 

كام يمكن حتديد وتعلم آليات   (Who, Health,2011)اعي أن يكشف عن إمكانات اإلجابة بالتفصيل  التحليالت، يمكن للذكاء االصطن

 وحتديات القرار والقيام بإجراءات إضافية لتقديم نتائج أرسع وأفضل. 

 إدارة السياق:  2/3

التتتغري         البيانات والنتائج  يتم فيه تفسري  الذي  السياق  املجمعة يف ضوء  البيانات  البيانات عليها  مزايا  تطبيق هذه  ي يمكن 

(Larson, E.C, 2012) . 

يُ        البيانات أمر  استخراُج   دُ ع  حيث  البيانات نفسها   ؛بالغ األمهيةا  املعلومات ذات الصلة من  وتساهم املعرفة    ،لفهم جمموعة 

ل عمليات احلاسب املعقدة التي تستخدم  تسهي  (AI)يمكن للذكاء االصطناعي  ووالعالقة بني العامل الداخيل واخلارجي يف فهم السياق  

 . (Noctale, V, 2012)»جماالت« البيانات مع سياق واحد 

ملتابعة تفسري البيانات يف سياقات خمتلفة سواء    ؛الدقيقة اخلاصة بالسياق  اتاالختالف  استخراجمن  يتمكن الذكاء االصطناعي        

عدة أشكال يمكن استخدامها  عيل     (NLP)وحتتوي تطبيقات معاجلة اللغة الطبيعية    ،كان الذكاء االصطناعي يتفاعل مع املستخدم أم الأ

 ملراجعة االتصاالت والتفاعالت البرشية.

 إدارة القرار:  2/4

تطوير واحلفاظ عىل آليات اختاذ القرار التلقائية التي تستخدمها املؤسسات للتعامل فيام بينها ال متتلك إدارة القرار كافة جوانب       

 ,Seera, M)،ن برنامج صنع القرار له تأثري كبري عىل إدارة الرشكة ألعامهلا لتصبح صانع قرار فعال ومؤثر  إداخليًا وخارجيًا، حيث  

واستخدام املهارات يف بيئة ديناميكية ومتطورة بشكل    ،يف تغذية املعلومات  مهاًم ا  أن يلعب دورً   (AI)يمكن للذكاء االصطناعي    (2014

  ؛ سيساعد الذكاء االصطناعي يف توسيع نطاق املوارد الرئيسية مثل البيانات الضخمة التي تتزايد برسعة  (Daji, H.H, 2012)مستمر  

ملعاجلة أهداف العلم وتطبيق مهامها عىل توقعات العمالء، ستؤدي زيادة استخدام الذكاء االصطناعي يف التفاعالت البرشية إىل تعزيز  

شكالت وتقديم التوصيات حول التحقق من خيارات القرار وحتليل نتائج القرارات والتنبؤ هبا فضال  جتارب املستخدم وفعالية حل امل

 عن تتبع املخرجات بشكل فعال. 

 إدارة إجراءات العمل: 2/5

العمليات،  والروبوتات،  وإدارة اإلجراءات هي عملية وضع اخلطط وتنظيم أنشطة العمل واإلجراءات لكافة األشخاص،       

وتصميم خطط    ،ترتيب وتنسيق أي نشاطو   تنظيماهلدف الرئييس هو    إن حيث    ؛بيقات والتقنيات التي تستخدمها األعامل التجاريةالتطو

 . (Boarouis, A, 2013)حسب طلب الرؤساء ، املرشوع
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املعايري اخلاصة أو   وحماولة ربطها بخطوات اختاذ القرار السابقة أو تعديل  ،سيقوم الذكاء االصطناعي بتحليل هذه األنشطة      

 التوصية بوضع إجراء جديد. 

سيعترب الذكاء االصطناعي السلوك    ،يساعد عىل تتبع وتقييم ترصفات وسلوكيات املديرين  مهام   يعد الذكاء االصطناعي جزءً       

 مما يضمن حتقيق النتائج املرجوة بشكل كمي.  ؛املعدل يف املستقبل قبل التنفيذ

 إدارة األهداف:  2/6

األهداف       ومراقبة  ممارسة حتديد  األهداف  إدارة  فضاًل   ؛تتضمن  املدخالت  يف  لتوفري  املساعدة  عن  وتقديم    ، النجاح  تقييم 

األصول لكافة  األداء    ؛اقرتاحات  البرش،    (Bouran's, A, 2013)لتحسني  توجيه  يف  االصطناعي  الذكاء  الروبوتات، وسيساعد 

 للتطوير من خالل التعديل اآليل لألهداف التي تتعقب الظروف املتطورة.  بلةاألساسية القا التطبيقات والبيانات و

 إدارة المخاطر:  2/7

األولويات       وضع  وتقييم  حتديد  املخاطر  إدارة  لتقليل    ،تتضمن  للموارد  والذكي  املنظم  االستخدام  طريق  عن  منها  واحلد 

قد يدعم  ور بشكل مستمر والتعرف عىل املشاكل والتهديدات الناشئة، لتتبع التكرا ؛ويشمل ذلك استخدام البيانات الضخمة ،املخاطر

األحداث،   يف  املواقف  عند حدوث  واالستجابة  املعلومات يف حتديد  مؤسسات  االصطناعي  النظام  واالجتاهات،  والذكاء  سجالت 

  يمكن حتديد املشاكل يف وقت مبكر باإلضافة إىل ذلك    ،واملدخالت الشخصية )مثل مواقع التواصل االجتامعي( للتهديدات املحتملة

 (Tsanas,A, 2012)السلوك الثقايف.  :مثل

 الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة  تنفيذ  متطلبات ( يوضح  7جدول )

 ( املتطلبات التقنية 1)

( املتطلبات التنفيذية  2)

)السياسات واللوائح  

 الالزمة(

 ( املتطلبات التنظيمية 3)
الوظيفية  ( املتطلبات 4)

 والسياسات واللوائح الالزمة( 

العدادات الذكية  -)الشبكات الذكية   * متطلبات األجهزة

 لتجميع كميات كبرية من برامج البيانات عالية اجلودة والدقة.

  - * الربامج اخلاصة بتقنيات الذكاء االصطناعي )التعلم اآليل

 التعلم العميق(. 

 لبيانات حمليا(. )إذا مل يتم ختزين ا * النظام السحايب

 * كميات هائلة من البيانات الدقيقة  

 

 اخلربة البرشية. 

* تطوير علامء البيانات خوارزميات التعلم اآليل والتحسني  

 املستمر للنامذج التي يمكن تطبيقها. 

* فهم التقنيات الرقمية والعمل مع علامء البيانات لتطبيق  

 تقنيات الذكاء االصطناعي. 

* التعاون مع مشغيل النظام )خرباء تكنولوجيا املعلومات  

 أو علامء البيانات.  ITICواالتصاالت 

* تقييم تأثري الذكاء  

االصطناعي عىل  

 الوظائف. 

* خلق فرص جديدة 

 للعمل. 

* السامح بالوصول العام  

إىل البيانات بحيث يمكن 

ألي شخص استخدام أو  

 تطوير التقنيات الرقمية. 

ل األبحاث  * متكني متوي

وتطوير تطبيقات الذكاء  

 االصطناعي. 

* حتديد قواعد خصوصية  

 البيانات للمستخدمني. 

* إنشاء حوافز للمشاركة يف  

املشاريع التجريبية كمقدمي  

 البيانات. 

* حتديد بروتوكوالت األمن  

 اين.رببيالس

والربوتوكوالت اخلاصة بالتشغيل  

 البيني للبيانات الضخمة. 

 

اخلوارزميات  * ضامن متثيل 

واللوائح أو تكييفها عند  

 الرضورة. 

 * مشغلو النظام

اعتامد هنج مبتكر لتشغيل النظام   *

من خالل تعزيز التعاون بني  

مشغيل أنظمة التوزيع ونقل  

 البيانات. 

 املعلومات * القائمون عىل مجع 

 اإلنرتنت.  عرب

* رشكاء تكنولوجيا املعلومات  

 واالتصاالت. 

  تطوير حلول الذكاء -

االصطناعي لدمج الطاقة  

  RVE.حدةجددةاملت

 (IREA,2019)مصدر اجلدول 
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   :التحديات والقضايا املفتوحة -4

 ( التحديات واحللول املقرتحة 8ويوضح اجلدول )

 احللول املقرتحة التحديات 

 احلوسبة الضبابية:  -1

 * قدر كبري من البيانات حتتاج إىل حتليل يف الوقت الفعيل. 

 .قدر كبري من احلوسبة والتخزين واالتصاالت حمليا* توفري 

* إجراء املزيد من الدراسات لتحليالت بيانات إنرتنت األشياء الكبرية من  

 خالل بنية احلوسبة الضبابية. 

 معاجلة كمية كبرية من البيانات:  -2

 * إنتاج البيانات الضخمة من مصادر متعددة وغري متجانسة. 

 البيانات. * عدم تكامل 

 * عدم تنسيق البيانات. 

 * كمية هائلة من البيانات غري املهيكلة وغري الكاملة وغري الدقيقة. 

 * صعوبة ختزين البيانات بالطرق التقليدية. 

تنفيذ تقنيات ذكاء اصطناعي خمتلفة لتحليل هذه الكميات الضخمة من  

 البيانات يف الوقت الفعيل. 

سع يف خوارزميات التحليالت الذكية املطبقة  * التحقق من كفاءة وقابلية التو

 عىل البيانات الضخمة. 

 

 األمان واخلصوصية:  -3

* صعوبة توافر طريقة آمنة للتعامل مع البيانات الضخمة املجمعة من أنظمة وبيئات  

 خمتلفة. 

 الرشكات. * معظم البيانات التي تم مجعها يف مجيع أنحاء العامل مملوكة من عدد حمدود من 

 * جمموعات بيانات متحيزة لتغذية خوارزميات التعلم اآليل. 

* جيب التعامل مع املسائل املتعلقة بعملية األمان اخلاصة بتحليالت البيانات  

 الضخمة يف جماالت خمتلفة مثل: 

 محاية أجهزة إنرتنت األشياء من اهلجامت  

 تقنيات الذكاء االصطناعي اآلمنة. 

 نظمة اخلارجية. التواصل اآلمن مع األ 

القضايا األمنية لتحليالت البيانات   التي تركز عىل  ةات * زيادة الدراس

الضخمة حيث تعد التحديات والتدابري األمنية خطة بحث مثرية لالهتامم يف  

 املستقبل. 

 احلفاظ عىل اخلصوصية. و * محاية البيانات من خالل التنقيب فيها 

 املعايري واملقاييس النوعية  -4

 تخدام سامت جودة خمتلفة للتحقق من صحة البيانات املقدمة. * اس

 * زيادة الدراسات التجريبية حول البنية التحتية الذكية ومعايري اجلودة. 

 جودة البيانات   -5

 * كميات كبرية من البيانات شبه املهيكلة وغري املهيكلة. 

 * حتديات يف تنسيق وجودة البيانات. 

 البيانات الضخمة. * وجود بيانات مغلوطة مع 

* احلاجة إىل املزيد من الدراسات حول مشاكل جودة وتنسيق البيانات غري  

 املهيكلة.  ه املهيكلة وشب

 لتحديد البيانات املغلوطة وتصحيحها.  ؛* استخدام الذكاء االصطناعي

 االصطناعي خوارزميات الذكاء القيود املفروضة عىل  -6

 املتاحة غري قياسية. * جمموعة اخلوارزميات 

 * تفتقر اخلوارزميات إىل التوثيق. 

 * تركز تقنيات الذكاء االصطناعي عىل تطبيقات اآللة الواحدة يف ظل البيانات الضخمة. 

 . Map Reduce* صعوبة استخدام اخلوارزميات اجلنينية »الوراثية« يف بيئة 

ت مبنية عىل  * احلاجة إىل ذكاء اصطناعي قابل للتطوير ملجموعة من اآلال

 . Hadoop, Map Reduceمنصات 

حول تصميم وتنفيذ استخدام   قور * زيادة االهتامم بالدراسات التي تد

 . Hadoopاخلوارزميات اجلينية عىل برنامج

 Zhir, 2021).A x, &(Rahmani, Aمصدر هذا اجلدول : 

ا: اجلانب التطبيقي
ا
 : ثاني

 : البيانات الضخمة تاملستخدمة يف حتليال األكثر شيوعاأنواع تقنيات الذكاء اًلصطناعي  -1
البيانات الضخمة؟ وجاءت النتائج كام هي    تالسؤال األول: ما أنواع تقنيات الذكاء االصطناعي الشائعة املستخدمة يف حتليال

 (  9موضحة باجلدول )

 االصطناعي الشائعة المستخدمة في تحليل البيانات الضخمة؟( يوضح أنواع تقنيات الذكاء 9جدول )

 نسبة تكرار البديل  بدائل االستجابة  م

 % 3 خوارزميات صنع القرار.  1

 % 9 األساليب املبنية عىل املعرفة.   2

 % 13 نظرية التحسني وطرق البحث.  3

 % 15 التعلم غري اخلاضع لإلرشاف.  4
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 % 59 خاضع لإلرشاف.  ة تعلم آل 5

بنسبة   الرتتيب األول  يأيت يف  التعلم اخلاضع لإلرشاف  السابق أن  الذكاء االصطناعي  59يتضح من اجلدول  % كأحد تقنيات 

 % . 15األكثر شيوعًا يف حتليالت البيانات الضخمة، بينام يأيت يف الرتتيب الثاين التعلم غري اخلاضع لإلرشاف بنسبة  

 

 البيانات الضخمة التنواع تقنيات الذكاء االصطناعي الشائعة المستخدمة في تحلي( يوضح أ10الشكل )

 

 : مزايا تقنيات الذكاء االصطناعي في بيئة البيانات الضخمة -2

يا تقنيات الذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة؟  الثان السؤال    : ما مزا

 ( 10وجاءت النتائج كام هي موضحة باجلدول )

  مزايا تقنيات الذكاء االصطناعي في بيئة البيانات الضخمة( يوضح  10جدول )

 نسبة تكرار البديل  بدائل االستجابة  م

 % 5 الكفاءة 1

 % 10 قابلية التوسع  2

 % 15 اخلطأتقليل  3

 % 8 حتسني املستوى 4

 % 6 روبوتات الدردشة 5

 % 56 حتسني درجة الدقة 6

% ، ثم يأيت يف  56يتبني من اجلدول السابق من مزايا تقنيات الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة حتسني درجة الدقة بنسبة  

 % . 15الرتتيب الثاين تقليل اخلطأ بنسبة 
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  مزايا تقنيات الذكاء االصطناعي في بيئة البيانات الضخمةيوضح  (11)الشكل 

 : عمل البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي معًا كيفية  -3

 ا؟ كيف تعمل البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي معً  السؤال الرابع: 

 ( 11وجاءت النتائج كام هي موضحة باجلدول )

 والذكاء االصطناعي معاً كيفية عمل البيانات الضخمة ( 11جدول )

 نسبة تكرار البديل  بدائل االستجابة  م

 % 8 إدارة املخاطر.  1

 % 12 إدارة األهداف. 2

 % 5 إدارة إجراءات العمل.  3

 % 18 إدارة القرار.  4

 % 4 إدارة السياق. 5

 % 4 إدارة األنامط. 6

 % 49 إدارة البيانات.  7

تبني من نتائج الدراسة بأن من أهم مؤرشات عمل الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة إدارة البيانات يف الرتتيب األول        

% مما يرتتب عليها ارتفاع رسعة البيانات )يف الوقت احلقيقي تقريبًا( ويأيت يف الرتتيب الثاين احلفاظ عىل آليات اختاذ القرار 49بنسبة  

 %.18بنسبة 
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 اعمل البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي معً  ية( يوضح كيف12الشكل )           
 

 : متطلبات تنفيذ الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة-4

 ( 12ما متطلبات تنفيذ الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة؟ وجاءت النتائج كام هي موضحة باجلدول )  : الرابعالسؤال  

 متطلبات تنفيذ الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة  (12)جدول 

 نسبة تكرار البديل  بدائل االستجابة  م

 املتطلبات الوظيفية   1

 )دور ومسئوليات أصحاب املصلحة(. 

15 % 

 % 9 املتطلبات التنظيمية.  2

 املتطلبات التنفيذية   3

 )السياسات واللوائح الالزمة(. 

10 % 

 % 66 التقنية. املتطلبات  4

تبني من نتائج الدراسة أن املتطلبات التقنية يف الرتتيب األول كأحد متطلبات تنفيذ الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة       

نظم احلوسبة    – التعلم العميق(    – تقنيات الذكاء االصطناعي )التعلم اآليل    –% وتشمل متطلبات التقنية: ) متطلبات األجهزة  66بنسبة  

بي  ، النظام  السحابية(  )مشغلو  الوظيفية:  املتطلبات  الثاين  الرتتيب  يف  يأيت  املعلومات    –نام  تكنولوجيا    -القائمون عىل مجع  رشكات 

 %.15املعلومات واالتصاالت ( بنسبة 
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 ( يوضح متطلبات تنفيذ الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة13الشكل )

 : انات الضخمةلذكاء االصطناعي مع البيلالمجاالت الرئيسية  -5

لذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة؟ وجاءت النتائج كام هي موضحة باجلدول  لما املجاالت الرئيسية    السؤال اخلامس:

(13 ) 

 ( المجاالت الرئيسية في الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة13جدول )

 نسبة تكرار البديل  بدائل االستجابة  م

 % 49 الكهربائية واإللكرتونية. اهلندسة  1

 % 3 القانون  2

 % 5 الطب 3

 % 20 الذكاء االصطناعي لعلوم احلاسب  4

 % 15 االتصاالت السلكية والالسلكية  5

 % 8 نظام التحكم اآليل  6

تبني من نتائج الدراسة أن )اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية ( من املجاالت الرئيسية لتطبيق الذكاء االصطناعي مع البيانات     

 : %49الضخمة يف املرتبة األوىل بنسبة 
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 ( يوضح المجاالت الرئيسية في الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة14الشكل )

 الذكاء االصطناعي في بيئة البيانات الضخمة: آليات تطبيق  -6

؟ وجاءت يف بيئة البيانات الضخمة  )خوارزميات التعلم حتت اإلرشاف(    آليات تطبيق الذكاء االصطناعيما    :السادسالسؤال  

 (  14النتائج كما هي موضحة بالجدول )

 يوضح خوارزميات التعلم تحت اإلشراف في البيانات الضخمة (14)جدول 

 نسبة تكرار البديل  بدائل االستجابة  م

 % 5 الغابات العشوائية.  1

 % 10  شجرة صنع القرار   2

 % 14   آلة ناقالت الدعم 3

 % 14   الشبكة العصبية  4

 % 57   حتليل االنحدار 5

البيانات الضخمة يف  يتضح من اجلدول السابق أن حتليل   بيئة  التعلم حتت اإلرشاف استخداًما يف  االنحدار أكثر خوارزميات 

 % . 57الرتتيب األول بنسبة 
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 في بيئة البيانات الضخمة )خوارزميات التعلم تحت اإلشراف(   ( يوضح آليات تطبيق الذكاء االصطناعي15الشكل )

 : يتعلق بالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعيالمؤسسات األكثر إنتاجية في نشر كل ما  -7

ما املؤسسات األكثر إنتاجية يف نرش كل ما يتعلق بالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي؟ وجاءت النتائج    : السابعالسؤال  

 ( 15كام هي موضحة باجلدول )

 والذكاء االصطناعي ( المؤسسات األكثر إنتاجية في نشر كل ما يتعلق بالبيانات الضخمة 15جدول )

 نسبة تكرار البديل  بدائل االستجابة  م

 % 10 للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد  1

 % 5 جامعة ميتشجان.  2

 % 5 جامعة تورنتو.  3

 % 18 جامعة ستانفورد. 4

 % 62 جامعة هارفارد.  5

هي      االصطناعي  والذكاء  الضخمة  بالبيانات  يتعلق  ما  كل  نرش  يف  إنتاجية  األكثر  املؤسسات  أن  الدراسة  نتائج  من  يتضح 

للتكنولوجيا (، تأتي في الصدارة   ماساتشوستسمعهد    – جامعة أستانفورد    – جامعات أمريكا الشاملية بالرتتيب: ) جامعة هارفارد  

 % لذا فإن الدول الرائدة في النشر هي الواليات المتحدة األمريكية. 62جامعة هارفارد بنسبة 
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 والذكاء االصطناعي  ( يوضح المؤسسات األكثر إنتاجية في نشر كل ما يتعلق بالبيانات الضخمة16الشكل )

 :التحديات الرئيسية والقضايا المفتوحة -8

 ( 16ما التحديات الرئيسية والقضايا املفتوحة؟ وجاءت النتائج كام هي موضحة باجلدول ) السؤال الثامن: 

 ( التحديات الرئيسية والقضايا المفتوحة 16جدول )

 نسبة تكرار البديل  بدائل االستجابة  م

 % 4 املعايري واملقاييس النوعية.  1

 % 5 األمان واخلصوصية.  2

 % 6 الضبابية. احلوسبة  3

 % 20 جودة البيانات.  4

 % 65 معاجلة كمية كبرية من البيانات.  5

تبني من نتائج الدراسة أن أكثر حتديات الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة )معاجلة كمية كبرية من البيانات يف الرتتيب      

 %.   20% ، ثم يأيت يف الرتتيب الثاين جودة البيانات بنسبة 65األول بنسبة 
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 ( التحديات الرئيسية والقضايا المفتوحة17الشكل )

 : النتائج والتوصيات

 : أوًلا: النتائج

الضخمة1 البيانات  بتحليالت  تتعلق  التي  الدراسات  من  العديد  هناك  الدراسات    ؛.  هذه  تفتقر  الكاملة إولكن  املراجعة  ىل 

 الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة. تطبيق واملنهجية آلليات

معاجلة  2 شأهنا  من  التي  احللول  لتطوير  أفًقا  البحث  هذا  يفتح  البيانات التحديات  .  وحتليالت  االصطناعي  بالذكاء  املتعلقة 

 الضخمة.

خوارزمية التعلم اخلاضع    :. تبني من نتائج الدراسة أن أهم تقنيات الذكاء االصطناعي الشائعة يف حتليل البيانات الضخمة هي3

 %.15ويأيت التعلم غري اخلاضع لإلرشاف يف الرتتيب الثاين بنسبة ، % 59لإلرشاف يف الرتتيب األول بنسبة 

بالذكاء  4 الصلة  ذات  واملواد  الضخمة  بالبيانات  يتعلق  ما  إنتاجية يف نرش كل  األكثر  املؤسسات  أن  الدراسة  نتائج  من  تبني   .

ثم جامعة ستانفورد يف الرتتيب الثاين  ،  %  62جامعة هارفارد يف الرتتيب األول بنسبة    :أمريكا الشاملية مثلاالصطناعي هي جامعات  

 لذلك فإن الدول الرائدة هي الواليات املتحدة األمريكية.؛  واألوربية واألسرتاليةتليها يف الرتتيب اجلامعات الصينية  ،%18بنسبة 

ثم تقليل    ،%56ي مع البيانات الضخمة يأيت يف الرتتيب األول حتسني درجة الدقة بنسبة  من مزايا تقنيات الذكاء االصطناع  -5

 %. 15اخلطأ يف الرتتيب الثاين بنسبة 

بينام    ،%49. تعد إدارة البيانات من أهم مؤرشات عمل البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي مًعا يف الرتتيب األول بنسبة  6

 %.4األخري بنسبة تعد إدارة السياق يف الرتتيب 
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. يتضح من نتائج الدراسة أن اهلندسة )الكهربائية واإللكرتونية( من املجاالت الرئيسية للمقاالت ذات الصلة يف جمال الذكاء  7

 %.49االصطناعي مع البيانات الضخمة بنسبة 

% ثم يأيت يف  66تطلبات التقنية( بنسبة  . من متطلبات تنفيذ الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة يأيت يف الرتتيب األول )امل8

 %.15الرتتيب الثاين املتطلبات الوظيفية بنسبة 

البيانات الضخمة يف الرتتيب األول بنسبة  كمية  . معاجلة  9 الذكاء االصطناعي مع  البيانات من أهم حتديات تطبيق  كبرية من 

 %. 20ثم جودة البيانات يف الرتتيب الثاين بنسبة  ،65%

ا: الت ث
ا
 : وصياتاني

 . زيادة االهتامم بالدراسات التي تتعلق بتطبيق آليات الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة.1

مفهوم الذكاء االصطناعي واملصطلحات ذات الصلة لتعكس الطبيعة املتغرية لتطوير الذكاء  بتعريف  ال. من الرضوري إعادة  2

 االصطناعي وتطبيقه يف عرص البيانات الضخمة.

 جيب أن يكون هناك هنج متفق عليه جلمع وهيكلة ومتثيل البيانات من خالل خوارزميات التعلم اآليل والتعلم العميق. . 3

 لتحليل هذه الكميات الضخمة من البيانات يف الوقت الفعيل. ؛. رضورة تنفيذ تقنيات ذكاء اصطناعي خمتلفة4

 الت البيانات الضخمة مع الذكاء االصطناعي. . زيادة الدراسة التي تركز عىل القضايا األمنية لتحلي5

 حول البنية التحتية الذكية ومعايري اجلودة.التجريبية . زيادة الدراسات 6

 . هناك حاجة إىل مزيد من الدراسات حول مشاكل جودة البيانات وتنسيقات البيانات غري املهيكلة وشبه املهيكلة. 7

يف بيئة البيانات الضخمة : دراسة   اًلصطناعي  قائمة مراجعة حول ) آليات تطبيق نظم الذكاء 
 ( وصفية حتليلية

 

تصف هذه الدراسة أوالً املفاهيم ذات الصلة بالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي وحتلل اخلصائص واملتطلبات التقنية والتنظيمية 

 . القضايا املفتوحةوالسياسات الالزمة للذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة ودراسة التحديات و

 ما أنواع تقنيات الذكاء االصطناعي الشائعة املستخدمة يف حتليل البيانات الضخمة ؟ -1

 .%(3) خوارزميات صنع القرار  -1 

 .%(9األساليب املبنية عىل املعرفة ) -2 

 .%(13نظرية التحسني وطرق البحث ) -3 

 .%(15التعلم غري اخلاضع لإلرشاف )  -4 

 .%(59آلة خاضع لإلرشاف )تعلم  -5 

 .%59التقنية الشائعة التي يستخدمها الباحثون لتحليل البيانات الضخمة هي التعلم اخلاضع لإلرشاف بنسبة 

 ما خوارزميات التعلم حتت اإلرشاف يف البيانات الضخمة؟ -2
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 .%(5) الغابات العشوائية   -1 

 .%(10) شجرة صنع القرار   -2 

 .%(14) آلة ناقالت الدعم  -3 

 .%(14)  الشبكة العصبية  -4 

 .%(57)  حتليل االنحدار  -5 

 ما مزايا تقنيات الذكاء االصطناعي يف بيئة البيانات الضخمة؟ -3

 . قابلية التوسع  -2  .الكفاءة -1 

 . تقليل اخلطأ -4  .اخلصوصية -3 

 . روبوتات الدردشة -6  . حتسني املستوى -5 

 . %(56حتسني درجة الدقة ) -7 

 يف تعمل البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي معًا؟ ك -4

 . إدارة األهداف -2   .إدارة املخاطر-1 

 . إدارة القرار -4  .إدارة إجراءات العمل -3 

 .إدارة األنامط -6   .إدارة السياق -5 

 . %(49إدارة البيانات ) -7 

 ؟ما املجاالت الرئيسية يف الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة  -5

 . القانون -2  .نظام التحكم اآليل -1 

 .الذكاء االصطناعي لعلوم احلاسب -4   . الطب -3 

 .%(49.53اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية ) -6 .االتصاالت السلكية والالسلكية -5 

 ما املؤسسات األكثر إنتاجية يف نرش كل ما يتعلق بالبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي ؟ -6

 .جامعة ميتشجان  -2 .معهد ماتشوستس للتكنولوجيا  -1 

 . جامعة ستانفورد -4   . جامعة تورنتو -3 

 . %(62جامعة هارفارد ) -5 

 ما متطلبات تنفيذ الذكاء االصطناعي مع البيانات الضخمة؟  -7

 .املتطلبات الوظيفية )دور ومسئوليات أصحاب املصلحة( -1 

 .املتطلبات التنظيمية -2 

 .املتطلبات التنفيذية )السياسات واللوائح الالزمة( -3 

 .%66.42املتطلبات التقنية  -4 
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 ما التحديات الرئيسية والقضايا املفتوحة؟ -8

 .األمان واخلصوصية -2  . املعايري واملقاييس النوعية -1 

 .%42جودة البيانات  -4  .احلوسبة الضبابية -3 

 .%67معاجلة كمية كبرية من البيانات  -5 

 

 :املراجع
 : أواًل: المراجع العربية

إدارة البيانات الضخمة في دار ال كتب والوثائق القومية: دراسة استكشافية، المجلة العلمية    ،(2021أحمد، نجوى شكري )
 .229- 145ص ص يوليو   7، ع3للمكتبات والوثائق والمعلومات، مج

دور مؤشرات الأداء الرئيسية في تحليلات البيانات الضخمة، مجلة دراسات المعلومات  ،( 2020الذبياني، علي بن أحمد )
 . 103-85ص ص يناير، 24)جمعية المكتبات والمعلومات السعودية(، ع

تحليل المشاعر )الآراء( المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقييم فعالية خدمات المعلومات،   ،(2021سميع، ليلى سيد ) 
  -البرمجيات –والإنسانيات )الخصائص  ة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الاجتماعيالأولية الندوة العلمي

 . 25ديسمبر( ص 30-29آليات التنفيذ( 

بية السعودية: دراسة   ،(2021عبد القوى، أماني ) متطلبات إدارة البيانات الضخمة في مراكز المعلومات بالممل كة العر
بية في  اني والثلاثون للحالة، المؤتمر السنوي الثا تحاد العربي للمكتبات والمعلومات )مستقبل مؤسسات المعلومات العر

ية   . 371(، ص2050ستراتيجية إظل التقنيات الذكية رؤ

يل بن حسن ) يشي ،العر  استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة جائحة كورونا، المجلة   ،(2020جبر
بية للدراسات الأ  .264 -249ص  ص ، 2، ع36منية، مجالعر

دور الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير خدمات المكتبات الأكاديمية في دولة ال كويت:    ،(2021غلوم، حسين فولاز )
ال كويت أنموذجا، المؤتمر السنوي الثاني والثلاثون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات،   بجامعةإدارة المكتبات 
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This study first describes the concepts related to big data and artificial intelligence, and analyzes the 

functional and technical requirements of artificial intelligence in the environment of big data. The study seeks to 
analyze and explore the main areas related to artificial intelligence with big data and discuss open issues to 
present new research trends in the field of big data analytics with artificial intelligence. Through a checklist 
that includes the following items: (Types of artificial intelligence techniques are most common in massive data 
analyzes, learning algorithms under the supervision of large data, the advantages of artificial intelligence 
techniques with huge data, how to make artificial intelligence within the framework of massive data - the main 
areas of artificial intelligence application - requirements for the implementation of artificial intelligence with 
huge data - Open challenges and issues) and the study reached several results Among the most important: There 
are many studies related to big data, but these studies lack a complete and systematic review of the mechanisms 
of applying artificial intelligence with big data. One of the most challenges of artificial intelligence with big data 
comes in the first place, processing a large amount of data by 65%. The study recommends increasing Interest in 
studies related to the application of artificial intelligence mechanisms with big data and the necessity of 
implementing various artificial intelligence techniques to analyze these large amounts of data in real time. 
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